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Стаття присвячена вивченню видового складу 
грибів класу Dothideomycetes та його таксономічної 
структури в умовах степових екосистем степової 
зони України. Матеріалами роботи є оригінальні 
мікологічні збори, виконані під час мікологічного 
обстеження дослідженої території протягом 2008-
2019 рр., а також матеріали мікологічного гербарію 
Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН Ук-
раїни (KW). Збирання, гербаризація та ідентифіка-
ція зразків виконані за загальноприйнятими мето-
диками камеральної обробки ксилотрофних, гербо-
трофних та копротрофних мікроміцетів. При іден-
тифікації зразків використаний метод світлової мік-
роскопії. В результаті наших досліджень, в складі 
степових екосистем степової зони України встанов-
лений видовий склад грибів класу Dothideom-
ycetes, що включає 123 види з 38 родів 19 родин 6 
порядків та групи таксонів Incertae sedis підкласів 
Dothideomycetidae та Pleosporomycetidae. Характе-
рними рисами таксономічної структури дослідженої 
мікобіоти є переважання представників порядку 
Pleosporales, родин Pleosporaceae та Leptosphae-
riaceae, родів Leptosphaeria та Pleospora. Серед 
них в степових екосистемах домінують сапротроф-
ні та гемібіотрофні види. Широко розповсюджени-
ми видами є Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & 
De Not., L. kalmusii Niessl ex Sacc., L. helmin-
thospora Ces. & De Not., Pleospora herbarum (Pers.) 
Rabenh., Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. & De Not., 
Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby. Видові ком-
плекси грибів класу Dothideomycetes у різних типах 
степових угруповань характеризуються видовою 
оригінальністю. Порівняння за допомогою коефіці-
єнта дискримінації Стугрена-Радулеску вказує на 
значну відмінність комплексів локулоаскоміцетів 
різних типів степових угруповань на видовому рів-
ні. Максимальну подібність видового спектру вияв-
лено у мікобіоті лучного і піщаного степу 
(Ksr=+0,57), а також лучного і типового різнотравно-
типчаково-ковилового степу (Ksr=+0,63). У ряді сте-
пових угруповань спільних видів локулоаскоміцетів 
не виявлено. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана за результа-
тами індивідуальної наукової теми «Локулоа-
скоміцети Степової зони України», в межах науко-
во-дослідних тем Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова (№ держ. реєстрації 
0106U001691, та 0109U000924) та Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухо-
млинського (№ держ. реєстрації 0112U002946, 
0116U003789, та 0119U001550). 

Вступ. Мікроскопічні гриби є невід’ємними ком-
понентами біоценозів, утворюючі мікоценози і кон-
сортивні зв’язки із рослинами в складі лісової [1], 
лучної [2], степової рослинності [3], і навіть в умо-
вах льодовиків [4]. Гриби класу Dothideomycetes 
(локулоаскоміцети) в числі інших мікроскопічних 
грибів виступають обов’язковими складовими тро-
фічних ланцюгів, виконують функції первинних де-
структорів рослинних решток та сприяють їх міне-
ралізації, або мають значення як фітопатогенні 
види. Як відомо, поширення фітотрофних мікроско-
пічних грибів залежить від наявності рослин-
субстратів [1, 3, 5, 6], типу рослинності та парамет-
рів оточуючого середовища [2, 7, 8], приуроченості 
до певних органів рослин та періоду року [9, 10, 
11], локальних і географічних умов [12] – як в при-
родних, так і антропогенно трансформованих еко-
системах [13, 14]. 

Природна степова рослинність дослідженої 
території представлена лучними, петрофітними, 
різнотравно-злаковими, злаковими, піщаними, по-
линово-злаковими, полиновими степами, що пере-
важно зберіглися у складі степових заповідників 
[15]. Базуючись на даних наших попередніх дослі-
джень [16], можна стверджувати, що в кожному із 
числених біотопів різних типів степової рослинності 
під впливом ценотичних умов складаються харак-
терні таксономічні комплекси видів локулоаскомі-
цетів.  
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Метою даного дослідження було встановлен-
ня таксономічної різноманітності грибів класу Doth-
ideomycetes степових екосистем в умовах степової 
зони України. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріала-
ми роботи стали оригінальні мікологічні збори, про-
ведені в степових угрупованнях степової зони 
України в рамках мікологічного обстеження цієї 
території протягом 2008-2019 рр., а також матеріа-
ли гербарію Інституту ботаніки імені М. Г. Холодно-
го НАН України (KW). Дослідженям охоплені біото-
пи степової рослинності, що мозаїчно зберіглися 
на дослідженій території, в тому числі – в складі 
природоохоронних об’єктів. Для порівняльного 
аналізу використані характеристики видових ком-
плексів локулоаскоміцетів лісових угруповань сте-
пової зони, розглянуті в наших попередніх роботах 
[16]. 

Збирання, гербаризація та ідентифікація зраз-
ків виконані за загальноприйнятими методиками 
камеральної обробки ксилотрофних, герботрофних 
та копротрофних мікроміцетів [16]. Збирання міко-
логічних зразків здійснювався шляхом маршрутно-
експедиційного обстеження території та на стаціо-
нарних моніторингових ділянках. Зразки відбирали-
ся разом із субстратом у чорнові гербарні пакети із 
вказанням місця збору та поживного субстрату, 
повітряно висушувались, після ідентифікації пере-
паковувалися у чистові гербарні пакети із відповід-
ним маркуванням [17]. При встановленні таксоно-
мічної належності видів застосований метод світ-
лової мікроскопії. Для ідентифікації видів локулоас-
коміцетів використані відповідні визначники [18, 19] 
з урахуванням сучасних таксономічних зведень, 
видові назви грибів наведені за базою даних „Index 
Fungorum” [20]. Результати досліджень біометрич-
но опрацьовані за допомогою коефіцієнту дискри-
мінації Стугрена-Радулеску (Stogran-Radulesku 
Index) [21]. 

Результати дослідження. В результаті наших 
досліджень, в степових угрупованнях степової зони 
України відмічено 123 види локулоаскоміцетів з 38 
родів 19 родин 6 порядків підкласів Dothideomyceti-
dae і Pleosporomycetidae (табл. 1).  

Види різних підкласів представлені в степовій 
зоні досить нерівномірно: підклас Pleosporomyceti-
dae за таксономічним спектром більш різноманіт-
ний і включає майже в 4 рази більше число видів 
(97 видів з 23 родів 11 родин 1 порядку; 79% від 
загальної кількості видів), ніж Dothideomycetidae 
(20 видів з 9 родів 4 родин 2 порядків; 16%). Таксо-
номічне співвідношення „родини-роди-види”, що 
показує пропорційність розподілу видів за таксона-
ми, для Pleosporomycetidae та Dothideomycetidae 
становлять 1:2,1:8,8 та 1:2,3:5. 

У складі степової мікобіоти переважають пред-
ставники порядку Pleosporales (79%) і саме вони 
визначають специфіку досліджених степових міко-
комплексів. Решта порядків (Capnodiales, Dothidea-
les, Botryosphaeriales, Hysteriales, Patellariales) пред-
ставлені значно меншою кількістю видів (табл. 1). 
Серед родин переважають Pleosporaceae та Lep-
tosphaeriaceae (27 та 25 видів відповідно), дещо 
меншу кількість видів включають Mycosphaerella-
ceae (13), Cucurbitariaceae та Lophiostomataceae 
(по 10), решта родин – від 5 до 1 виду. На родово-
му рівні найбільшою кількістю видів представлені 
роди Leptosphaeria та Pleospora (відповідно 20 та 
16 видів).  

Гриби порядку Pleosporales, які набувають зна-
чного поширення в степових угрупованнях степо-
вої зони України, нараховують 97 видів з 23 родів 
12 родин та групи таксонів incertae sedis (табл. 1). 
Провідне місце у їх таксономічному спектрі нале-
жить видам з родини Pleosporaceae (27 видів); ця 
родина порівняно повно представлена і складом 
родів (табл. 1). Друге місце за кількістю видів посі-
дає родина Leptosphaeriaceae (25 видів), які розпо-
діляються у межах 2 родів. Значно менше видове 
різноманіття відмічено в межах Lophiostomataceae 
та Cucurbitariaceae (по 10 видів), решта родових 
таксонів нараховують 1-6 видів. Найбільш числен-
ними родами за видовим різноманіттям виявилися 
Leptosphaeria (20) та Pleospora (16 видів), інші ро-
ди нараховують від 10 до одиничних представників 
(табл. 1). Найбільш поширеними видами плеоспо-
ральних грибів є Leptosphaeria doliolum (Pers.) 
Ces. & De Not., L. kalmusii Niessl ex Sacc., L. helmin-
thospora Ces. & De Not., Pleospora herbarum (Pers.) 
Rabenh., Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. & De Not., 
Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby. В складі 
степових угруповань, зокрема на піщано-степових 
ділянках, відмічено ряд нових та рідкісних таксонів 
(Sporormiella tomilinii O.V. Korol., Didymosphaeria 
larsenii Munk). 

Найбільшу кількість видів виявлено в піщано-
степових угрупованнях (58 видів), дещо менше в 
угрупованнях типового різнотравно-типчаково-
ковилового степу (38), типчаково-ковилового степу 
(28), лучно-степових (27), петрофітно-степових 
(19), галофітно-степових (9), найменшу кількість 
видів – полиново-степових та кущових угрупован-
нях (по 6 видів). За трофічною спеціалізацією пере-
важна більшість виявлених видів належить до сап-
ротрофів (103 види), але також наявні представни-
ки плеоморфних гемібіотрофів (20 видів), частина 
життєвого циклу яких проходить на певних видах 
живих рослин, а на мертвих трав'янистих та дерев-
них субстратах вони розвиваються як сапротрофи. 
Такі еколого-трофічні особливості виявлених видів 
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Таблиця 1 – Таксономічна структура видового складу грибів класу Dothideo-
mycetes степових екосистем степової зони України 

Порядок Родина Рід Кількість 
видів 

% від  
загальної  
кількості 

Dothideomycetidae 

Dothideales 

Dothideaceae 
Dothidea 1 0,81 

Omphalospora 1 0,81 

Dothioraceae 

Dothiora 2 1,63 

Metasphaeria 1 0,81 

Saccothecium 1 0,81 

Capnodiales 

Davidiellaceae Davidiella 1 0,81 

Mycosphaerella 11 9,0 

Microcyclus 1 0,81 

Sphaerulina 1 0,81 

Pleosporomycetidae 

Pleospo-
rales 

Cucurbitariaceae Cucurbitaria 10 8,13 

Dacampiaceae Teichospora 1 0,81 

Delitschiaceae Delitschia 1 0,81 

Didymosphaeriaceae Didymosphaeria 5 4,1 

Leptosphaeriaceae 
Leptosphaeria 20 16,3 

Ophiobolus 5 4,1 

Lophiostomataceae 

Cilioplea 1 0,81 

Lophiostoma 6 4,9 

Lophiotrema 2 1,63 

Lophionema 1 0,81 

Massarina 2 1,63 

Montagnulaceae 
Montagnula 1 0,81 

Paraphaeosphaeria 1 0,81 

Phaeosphaeriaceae 
Nodulosphaeria 1 0,81 

Phaeosphaeria 4 3,3 

Pleomassariaceae Trematosphaeria 2 1,63 

Pleosporaceae 

Crivellia 1 0,81 

Lewia 2 1,63 

Pleospora 16 13 

Pyrenophora 2 1,63 

Sporormiella 6 4,9 

Venturiaceae Venturia 1 0,81 

Incertae sedis Didymella 6 4,9 

Botryos-
phaeriales Botryosphaeriaceae Guignardia 1 0,81 

Hysteriales Hysteriaceae Graphyllium 1 0,81 

Patellariales Patellariaceae Patellaria 1 0,81 

Incertae 
sedis Incertae sedis 

Leptospora 1 0,81 

Pseudopleospora 1 0,81 

Thyridaria 1 0,81 

Разом 19 38 123 100 

Mycosphaerellaceae 

ілюструють їх здатність до ши-
рокої субстратної приурочено-
сті, що дозволяє вважати їх 
практично універсальними 
редуцентами в степових біоце-
нозах.  

Обговорення отриманих 
результатів. Видові комплек-
си локулоаскоміцетів степових 
угруповань характеризуються 
певною своєрідністю; як зазна-
чають дослідники, умови різно-
манітних типів степу створю-
ють гетерогенне середовище 
існування для мікроорганізмів 
[8]. На рівні порядків, родин і 
родів таксономічні спектри 
виявлених видових комплексів 
грибів мають риси подібності, 
зумовлені наявністю в усіх до-
сліджених типах угруповань 
представників домінуючих ро-
дів Leptosphaeria та Pleospora, 
родин Leptosphaeriaсеae та 
Pleosporaceae порядку Pleo-
sporales, у більшості угрупо-
вань – представників родів 
Cucurbitaria, Lophiostoma, My-
cosphaerella. В той же час, по-
рівняння на видовому рівні за 
допомогою коефіцієнта дис-
кримінації Стугрена-Радулеску 
вказує на значну відмінність 
комплексів локулоаскоміцетів 
різних типів степових угрупо-
вань. Максимальну подібність 
видового складу виявлено у 
мікобіоті лучного і піщаного 
степу (Ksr=+0,57), а також луч-
ного і типового різнотравно-
типчаково-ковилового степу 
(Ksr=+0,63). У ряді угруповань 
спільних видів локулоаскоміце-
тів не виявлено (табл. 2).  

Так, тільки в угрупованнях 
різнотравно-типчаково-кови-
лового степу відмічені Lewia 
infectoria (Fuckel) M. E. Barr & 
E. G. Simmons, Pyrenophora 
relicina (Fr.) Sacc., Sporormiella 
vexans (Auersw.) S. I. Ahmed & 
Cain, тільки в піщано-степових 
угрупованнях знайдені Cilioplea 
coronata (Niessl) Munk ex Criv-
elli, Didymosphaeria conoidea 
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Niessl, Lewia scrophulariae (Desm.) M. E. Barr & 
E. G. Simmons, Ophiobolus acuminatus (Sowerby) 
Duby тощо. Серед видів, характерних для петрофі-
тно-степових угруповань, можна назвати Graphyl-
lium pentamerum (P. Karst.) M. E. Barr, Leptosphae-
ria taurica Naumov & Dobrozr., Didymella fenestrata 
(Berk. & Broome) G. Winter, причому останній вид 
виявився досить розповсюдженим у петрофітному 
степу. Тільки в лугово-піщаних угрупованнях вияв-
лений Ophiobolus sarmentorum Dobrozr., виключно 
в угрупованнях галофітно-степової рослинності 
траплялись Cucurbitaria pricesiana Bagnis, Massa-
rina microcarpa (Fuckel) Sacc. і малорозповсюдже-

ний локулоаскоміцет Pleospora aspe-
rulae Pass. У більшості досліджених 
фітоценозів були відмічені Pleospora 
oblongata Niessl, P. herbarum, Crivellia 
papaveracea (De Not.) Shoemaker & 
Inderb, L. doliolum, які є найбільш роз-
повсюдженими видами степових угру-
повань. 

Висновки. Таксономічна різнома-
нітність грибів класу Dothideomycetes 
в степових угрупованнях степової зо-
ни України включає 123 види з 38 ро-
дів 19 родин 6 порядків підкласів Do-
thideomycetidae і Pleosporomycetidae. 
Характерними рисами таксономічної 
структури дослідженої мікобіоти є пе-
реважання представників порядку 
Pleosporales, родин Pleosporaceae та 
Leptosphaeriaceae. На родовому рівні 

специфіку видового складу визначають роди Lept-
osphaeria та Pleospora.  

Видові комплекси локулоаскоміцетів різних 
типів степових угруповань характеризуються своє-
рідністю на видовому рівні; в усіх типах угруповань 
відмічені представники родів Leptosphaeria та Pleo-
spora, у більшості угруповань – Cucurbitaria, Lophi-
ostoma, Mycosphaerella.  

Перспективами подальших досліджень є 
встановлення екологічної структури дослідженої 
мікобіоти та еколого-біологічних особливостей гри-
бів класу Dothideomycetes досліджених степових 
екосистем. 

Таблиця 2 – Матриця значень коефіцієнту дискримінації Стугрена-
Радулеску (Ksr) при порівнянні видових комплексів локулоаскоміце-
тів в різних типах степових угруповань 

Тип степу/ 
Значення Ksr 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - 0,71 0,76 0,76 0,90 1,0 0,63 0,86 

2 0,71 - 0,80 0,81 1,0 0,92 0,81 0,93 

3 0,76 0,80 - 0,73 0,97 0,97 0,57 0,87 

4 0,76 0,81 0,73 - 1,0 1,0 0,89 0,94 

5 0,90 1,0 0,97 1,0 - 1,0 1,0 0,86 

6 1,0 0,92 0,96 1,0 1,0 - 1,0 1,0 

7 0,63 0,81 0,57 0,89 1,0 1,0 - 0,75 

8 0,86 0,93 0,87 0,94 0,86 1,0 0,75 - 

Примітки: 1 – угруповання типового різнотравно-типчаково-кови-
лового степу, 2 – петрофітно-степові угруповання, 3 – піщано-степові 
угруповання, 4 – угруповання типчаково-ковилового степу, 5 – полино-
во-степові угруповання, 6 – кущові угруповання, 7 – лучно-степові 
угруповання, 8 – галофітно-степові угруповання. 
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УДК 582.282(477) 
ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГРИБОВ КЛАССА DOTHIDEOMYCETES  
В СОСТАВЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ  
Королёва О. В. 
Резюме. Статья посвящена изучению видового состава грибов класса Dothideomycetes и его таксо-

номической структуры в условиях степных экосистем степной зоны Украины. Материалами работы стали 
оригинальные микологические сборы, выполненные в процессе микологического обследования террито-
рии на протяжении 2008-2019 гг., а также материалы микологического гербария Института ботаники име-
ни Н. Г. Холодного НАН Украины (KW). Сбор, гербаризация и идентификация образцов выполнены со-
гласно общепринятых методик камеральной обработки ксилотрофных, герботрофных и копротрофных 
микромицетов. При идентификации образцов использован метод световой микроскопии. В результате 
наших исследований, в составе степных экосистем степной зоны Украины установлен видовой состав 
грибов класса Dothideomycetes, включающий 123 вида из 38 родов 19 семейств 6 порядков, и группы так-
сонов Incertae sedis подклассов Dothideomycetidae и Pleosporomycetidae. Характерными чертами таксоно-
мической структуры исследованной микобиоты является преобладание представителей порядка 
Pleosporales, семейств Pleosporaceae и Leptosphaeriaceae, родов Leptosphaeria и Pleospora. Среди них в 
степных экосистемах доминируют сапротрофные и гемибиотрофные виды. Широко распространёнными 
видами являются Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not., L. kalmusii Niessl ex Sacc., L. helmin-
thospora Ces. & De Not., Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh., Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. & De Not., 
Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby. Видовые комплексы грибов класса Dothideomycetes в разных  
типах степных сообществ характеризуются видовой оригинальностью. Сравнение с помощью коэффици-
ента дискриминации Стугрена-Радулеску указывает на значительное отличие комплексов локулоаскоми-
цетов разных типов степных сообществ на видовом уровне. Максимальное подобие видового спектра 
установлено в микобиоте луговой и песчаной степи (Ksr=+0,57), а также луговой и типичной разнотравно-
типчаково-ковыльной степи (Ksr=+0,63). В ряде степных сообществ общих видов локулоаскомицетов не 
выявлено. 

Ключевые слова: Dothideomycetes, видовой состав, таксономическая структура, степные экосис-
темы. 
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UDC 582.282(477) 
Taxonomic Diversity of Dothideomycetes in the Steppe Ecosystems  
of the Steppe Zone of Ukraine 
Korolyova O. V.  
Absract. The article considers the species composition of the Dothideomycetes and its structural character-

istics in conditions of steppe ecosystems of the steppe zone of Ukraine.  
The purpose of the article was to establish the taxonomic diversity of Dothideomycetes in steppe ecosys-

tems of the steppe zone of Ukraine.  
Material and methods. We used the original mycological collecting carried out within the mycological survey 

of this territory during 2008-2019, as well as the materials of the herbarium of the Institute of Botany named after 
M. Kholodny National Academy of Sciences of Ukraine (KW). Herbarium collection and identification of the sam-
ples were performed in accordance with the generally accepted methods of cameral processing of xylotrophic, 
herbotrophic and coprothrophic micromycetes. To establish the taxonomic affiliation of species, the method of 
light microscopy was applied.  

Results and discussion. The obtained results showed a diversity of ascolocular fungi (Dothideomycetes) 
species in the steppe ecosystems of the steppe zone of Ukraine, which includes 123 species from 38 genera 19 
families 6 orders and groups of taxa of Incertae sedis of the subclasses Dothideomycetidae and Pleosporomy-
cetidae. The characteristic features of the taxonomic structure of the investigated mycobiota are the predomi-
nance of representatives of the order of Pleosporales, the families Pleosporaceae and Leptosphaeriaceae, the 
genera Leptosphaeria and Pleospora. We marked the dominance of saprotrophic and hemibiotrophic species in 
steppe ecosystems. Widespread species are Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not., L. kalmusii Niessl 
ex Sacc., L. helminthospora Ces. & De Not., Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh., Lophiostoma caulium (Fr.) 
Ces. & De Not., Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby.  

Conclusion. Species complexes of Dothideomycetes of different types of steppe communities are character-
ized by species originality. A comparasion of the complexes of fungi of different types of steppe communities 
indicated their significant difference at the species level. Common species of Dothideomycetes weren’t detected 
in a number of steppe communities. 

Keywords: Dothideomycetes, species composition, taxonomic structure, steppe ecosystems. 
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