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ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВИДОВОГО СКЛАДУ 

ЛОКУЛОАСКОМІЦЕТІВ (DOTHIDEOMYCETES) ЛІСОВИХ 

РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 

Корольова О.В. 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

Природні ліси вкривають 4,2% території степової зони України і зро-
стають в заплавах річок, у балках переважно в північній частині степової 
зони, а також на надлукових піщаних терасах річок [1]. Ліси належать до 
екстразонального типу рослинності степової зони, і, за цих умов, можна 
передбачити формування у лісових фітоценозах специфічних видових 
комплексів мікроскопічних грибів, пов’язаних із лісовою рослинністю. 

В результаті наших досліджень встановлено, що видова різномані-
тність грибів класу Dothideomycetes (далі — локулоаскоміцетів) в угрупо-
ваннях природної лісової рослинності степової зони України включає 43 
види з 24 родів 15 родин 5 порядків. 

У складі лісової мікобіоти переважають представники порядку 

Pleosporales (Pleosporomycetidae) (32 види, 74% від загального числа ви-
дів локулоаскоміцетів лісових угруповань), порядки Capnodiales та 
Botryosphaeriales представлені 5 та 4 видами відповідно, по одному виду 
включають Dothideales та Patellariales.  
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В родинному спектрі відмічене переважання родин 
Leptosphaeriaceae та Lophiostomataceae (по 7 видів), дещо меншу кількість 
видів об’єднують Mycosphaerellaceae (5 видів), Pleomassariaceae та 
Botryosphaeriaceae (по 4), решта 10 родин включають від 1 до 3 видів. На 
родовому рівні специфіку видового складу локулоаскоміцетів визначають 
роди Leptosphaeria (5 видів), Lophiostoma (4), Mycosphaerella та 
Cucurbitaria (по 3 види).  

В наших дослідженнях ми спираємося на традиційну класифікацію 
природних лісів степової зони О.Л. Бельгарда (1950, 1971), яка враховує 
умови зростання лісів в степу. Аналіз розповсюдження локулоаскоміцетів 
в різних типах лісових угруповань показав наступні результати: найбільшу 
кількість видів цих грибів відмічено в аренних лісах (осичники, березняки, 
вільшняки) — 24 види, дещо менше — в байрачних лісах (19 видів) та за-
плавних лісах (13 видів). Найбільшу кількість видів грибів асоційовано з 
Populus tremula L. (8 видів), із Quercus robur L. — 4 види, із 
Betula borysthenica Klokov, Artemisia marschalliana Spreng., Achillea 
submillefolium Klokov & Krytzka — по 3 види; на решті рослин відмічено 1-
2 види грибів-консортів. Значну кількість мікроміцетів знайдено на дерев-
них та трав’янистих рештках (9 видів).  

Порівняння видових спектрів локулоаскоміцетів різних типів приро-
дних лісів між собою за допомогою коефіцієнту дискримінації Стугрена-
Радулеску [2] показало їх відмінність (значення Ksr від 0,71 до 0,89): най-
більш відмінними виявилися видові комплекси локулоаскоміцетів заплав-
них та аренних лісів (Ksr=0,89), байрачних та аренних лісів (Ksr=0,85), дещо 
менш відмінними — заплавних та байрачних лісів (Ksr=0,71).  

Порівняння таксономічної структури видового складу локулоаско-
міцетів лісових і степових угруповань [3] показало їх достатньо високу 
близькість на рівні родин (Ksr=-0,45), невисоку відмінність на рівні родів 
(Ksr=0,30), та високу відмінність на рівні видів (Ksr=0,85). Таким чином, в 
складі природних лісових угруповань формуються досить специфічні для 
степової зони видові комплекси локулоаскоміцетів.  
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