
Вперше наведений конспект флори наземних водоростей Карадазького природно-
го заповідника, що налічує 213 видів, які за систематичним складом належать до 96 родів 
з 6 відділів: Bacillariophyta – 10 (4,7 %), Chlorophyta – 116 (54,5 %), Cyanoprokaryota – 
54 (25,4 %), Eustigmatophyta – 3 (1,4 %), Streptophyta – 15 (7,0 %) та Xanthophyta – 15 
(7,0 %). 51 вид є новими для території заповідника, 13 видів є рідкісними та цікавими у 
флористико-таксономічному аспекті і 3 види є новими для науки.
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Наземні водорості є невід’ємним компонентом екосистем. Дані організми 
розвиваються аерофітно на різноманітних поверхнях – скелях, камінні, антропо-
генних субстратах, корі дерев, сланях лишайників та плодових тілах трутовиків, 
а також входять до складу лишайників та мешкають у ґрунті. 

За екологічними характеристиками наземні водорості можна умов-
но розділити на три основні групи: ґрунтові, аерофітні (до яких належать
літофільні та епіфітні водорості) та симбіотичні водорості (у даному випад-
ку – фотобіонти лишайників). У світі ці екологічні групи водоростей активно
вивчаються окремо (Водорості... 2001; Hoffmann, 1989; Nienow, 1996 та ін.), в
той час як комплексні дослідження, які б ілюстрували видову представленість
водоростей у кожній із груп та їх взаємозв’язок, є досить спорадичними (Вой-
цехович, 2009; Михайлюк, 2000; Михайлюк та ін., 2003; Mikhailyuk et al., 2003).
Наша робота була присвячена вивченню аерофітних та симбіотичних водо-
ростей заповідника, тоді як дослідження альгофлори ґрунтів Карадазького
природного заповідника було розпочато задовго до цієї роботи і проводилося
іншими дослідниками (Виноградова, 1987, 1989, 1992, 1994; Дарієнко, 1999,
2000 а). Деякі види наземних водоростей також були виявлені під час вивчення
альгофлори континентальних водойм Карадагу (Вассер, Бухтіярова, 1990; Гри-
нёв 2004 а, б). Таким чином, наш конспект був складений на основі власних та
літературних даних (Вассер, Бухтіярова, 1990; Виноградова, 1987, 1989, 1992,
1994; Водорості... 2001; Войцехович, 2008 а; Войцехович та ін., 2009; Гринёв,
2004 а, б; Дарієнко, 1999, 2000 а).

Матеріали і методи. Відбір проб та аналіз матеріалу проводилися протя-
гом 2004 – 2012 рр. у рамках теми дисертаційної роботи А.О. Войцехович «Во-
доростевий компонент лишайників Карадазького природного заповідника», в
рамках проекту INTAS YSF (Ref. Nr. 05 – 109 – 4888) за темою «Molecular and 
Morphological Characters of Lichens and Algae Active Biodestructors of Volcanic
Rocks» (2006 – 2008 рр.), а також у рамках держбюджетної теми відділу ліхено-
логії та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: № 369
«Критико-таксономічне, еколого-ценотичне та флористичне вивчення наземних 
криптогамних рослин України» (№0107U012419). 
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Ізоляцію фотобіонтів проводили методом мікропіпетки (Ahmadjian, 1993). 
Для дослідження макроскопічних розростань аерофітних водоростей та фото-
біонтів деяких лишайників застосовували спочатку пряме мікроскопування, 
після чого дослідження всіх груп водоростей проводилося в умовах культури. 
Культури водоростей вирощували на агаризованому середовищі Болда з потрій-
ним вмістом азоту 3NBBM (Deason, Bold, 1960) при інтенсивності освітлення 
10 µmol·m– 2·s– 1 PPFD (щільність фотосинтетичного фотонного потоку), з два-
надцятигодинним чергуванням світлової і темнової фаз, t˚16±2 °C. У зв’язку 
зі складністю визначення фотобіонтів в культурі, окрім класичних методів ви-
значення водоростей в роботі були застосовані молекулярно-філогенетичні 
методи дослідження ITS рДНК та порівняння з автентичними штамами родів 
Asterochloris Tschermak-Woess і Trebouxia Puymaly. 

Ідентифікацію водоростей проводили за вітчизняними (Кондратьєва, 1984; 
Матвієнко, Догадіна, 1978; Мошкова, 1979; Топачевський, Оксіюк, 1960; Флора... 
2009) та зарубіжними визначниками (Андреева, 1998; Ettl, Gärtner, 1995; Hindák, 
1996; Komárek, Anagnostidis, 1998, 2005; Komárek et al., 1983), а також за моно-
графіями та статтями, присвяченими окремим таксонам (Виноградова, 2011; 
Darienko et al., 2010; Gärtner, 1985; Lokhorst, 1996; Tschermak-Woess, 1953, 1980 
a, б, в). У роботі використано систему, викладену в монографії І.Ю. Костікова 
зі співавторами (Водорості... 2001), з деякими доповненнями згідно сучасних
даних (Algae... 2011), (www.algabase.org; www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). Ціано-
прокаріоти подані згідно системи, викладеної в «Algae of Ukraine» (Algae... 2006) 
та роботах К. Анагностідіса і Ж. Комарека (Komárek, Anagnostidis, 1998, 2005). 

Результати. Загальна кількість таксонів, що увійшли до конспекту, ста-
новить 213 видів, які за систематичним складом належать до 96 родів з 6 відді-
лів: Bacillariophyta – 10 (4,7 %), Chlorophyta – 116 (54,5 %), Cyanoprokaryota –
54 (25,4 %), Eustigmatophyta – 3 (1,4 %), Streptophyta – 15 (7,0 %) та Xan-
thophyta – 15 (7,0 %). З загальної кількості наземних водоростей 51 вид є но-
вими для території заповідника, 12 – новими для флори України, 13 видів є
рідкісними та цікавими у флористико-таксономічному аспекті і 3 види є но-
вими для науки.

Найвищим видовим різноманіттям серед наземних водоростей заповідни-
ка відзначаються аерофітні (124 види) та ґрунтові водорості (110 видів), тоді як
найнижче різноманіття мають фотобіонти лишайників (33 види). Різноманіття
літофільних водоростей складає 82 види, кількість епіфітних водоростей – 83 
види, з яких 22 види виявлені як епіфлеоїдні і 80 – ліхеноепіфіти. Порівняння за-
значених груп наземних водоростей заповідника показало значну спорідненість 
видового складу симбіотичних та аерофітних водоростей і певну специфічність 
ґрунтових. Основу усіх досліджених груп складають зелені водорості, тоді як у
ґрунтах та на камінні, окрім зелених, значну роль також відіграють ціанопрокарі-
оти, до яких додаються жовто-зелені (особливо в ґрунтах), діатомові, стрептофі-
тові та евстигматофітові водорості. 

За нашими підрахунками, з загальної кількості наземних водоростей за-
повідника 62 види (29,1 %) є потенційними фотобіонтами, тобто відомі з літе-
ратури як фотобіонти лишайників. Цікаво, що кількість видів водоростей, що
є потенційними фотобіонтами, у досліджених нами екологічних групах значно
варіювала. Наприклад, серед аерофітних водоростей заповідника 50 % є потен-
ційними фотобіонтами, тоді як серед ґрунтових водоростей ця цифра складає
лише 10 %.
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Всі види супроводжуються даними про місцезростання на території Кара-
дазького природного заповідника (КаПриЗ). Для рідкісних та цікавих видів ми
також наводимо їх поширення в Україні за узагальненими літературними даними.

Умовні позначення, використані у конспекті: 
* – вид, новий для КаПриЗ
** – новий для флори України
*** – новий для науки
Г. – гора ; Хр. – хребет; ур. – урочище

Cyanoprokaryota
Cyanophyceae
Chroococcales

Aphanocapsa fusco-lutea Hansg. (= Microcystis hansgirgiana Elenkin) –
Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Виноградова, 1989). Г. Свята: пів-
денний схил, ґрунтові проби (Виноградова, 1989).

Aphanothece saxicola Nägeli – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрун-
ті (Виноградова, 1989).

Chondrocystis dermochroa (Nägeli) Komárek et Anagn. (= Gloeocapsa
dermochroa Nägeli) – Хр. Карагач: на слані лишайника Xanthoparmelia pulla. 
Ур. Монастирчик, хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих субстратів. Також 
наводиться у списку водоростей КаПриЗ (Виноградова, 1992).

Характерний переважно для наземних місцезростань, утворює розростан-
ня та шкуринки на різних субстратах та поверхні грунту, трапляється у зоні за-
плеску водойм (Кондратьєва та ін., 1989; Флора... 2009; Komárek, Anagnostidis, 
1998). 

Chroococcopsis sp. – кол. КаПриЗ, г. Пілотка: обростання макротріщини 
вапнякових відслонень. Можливо являє собою одну зі стадій розвитку інших
хроококальних водоростей.

Chroococcus minutus (Kütz.) Nägeli (= Gloeocapsa minuta Kütz.) – Окол. 
заповідника, г. Пілотка: обростання макротріщини вапнякових відслонень. 
Г. Свята: південний схил, ґрунтові проби (Виноградова, 1989).

Gloeocapsa cf. alpina (Nägeli) Brand – Ур. Монастирчик: на слані епігей-
них лишайників Collema cf. multifidum, Leptogium sp., Peccania coralloides. Також
наводиться у списку водоростей КаПриЗ (Виноградова, 1992).

Вид відомий як фотобіонт лишайника Synalissa symphorea (Окснер, 1974).
*G. cf. atrata Kütz. – Хр. Карагач: на слані Dermatocarpon miniatum. Вид 

новий для території заповідника.
G. rupestris Kütz. – Ур. Монастирчик: на слані епігейного лишайника 

Peccania coralloides. КПЗ: у континентальних водоймах (Гринёв, 2004 а).
Вид відомий як фотобіонт лишайників Peccania coralloides (Окснер, 1974) 

та Psorotichia schaereri (Ahmadjian, 1964). 
Gloeocapsa sp. 1 (Hyalocapsa) – Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих 

субстратів. Г. Свята: обростання кам’янистих відслонень поряд із дж. Гяур-Чеш-
ме.

Gloeocapsa sp. 2 – Хр. Карагач: ґрунтові проби (Войцехович та ін., 2009) 
та на слані Collema rupestre. Хр. Магнітний: поряд із ск. Сфінкс, на слані Caloplaca 
flavescens.

Gloeocapsa sp. 3 (Xanthocapsa) – Хр. Карагач: на слані Lecanora rupicola.
**Gloeocapsopsis chroococcoides (Novácek) Komárek (= Gloeocapsa

chroococcoides Novácek) – Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих субстратів. 
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Клітини кулясті, 8,5 – 9 мкм у діаметрі, оточені індивідуальною слизовою 
обгорткою, а також загальним колоніальним досить щільним слизом, темно-си-
нього до майже чорного кольору. У загальній слизовій капсулі – по 2–4 клітини. 

Відомий лише з Чеської Республіки (Komárek, Anagnostidis, 1998) та Руму-
нії (Caraus, 2002), як аерофітна водорість, що зростала на скелях. 

G. magma (Bréb.) Komárek et Anagn. (= Gloeocapsa magma Bréb.) – Ур. Мо-
настирчик: фотобіонт та ліхеноепіфіт епігейного лишайника Peccania coralloides; 
на слані епігейного лишайника Leptogium sp.; обростання кам’янистих субстра-
тів. Окол. дж. Лягушка: північний схил, ліхеноепіфіт на Leprolomma mebranacea.
Oкол. КаПриЗ, г. Чукур-Кая: обростання макротріщини вапнякових відсло-
нень. Також наводиться у списку водоростей КаПриЗ (Виноградова, 1992).

Вид відомий як фотобіонт лишайника Synalissa sp. (Окснер, 1974). 
Gloeothece rupestris (Lyngb.) Bornet – Г. Свята: обростання кам’янистих 

відслонень поряд із дж. Гяур-Чешме. Також наводиться у списку водоростей Ка-
ПриЗ (Виноградова, 1992).

Oscillatoriales
Jaaginema angustissimum (W. et G.S. West) Anagn. et Komárek (= Oscillato-

ria angustissima W. et G.S. West) – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водо-
рості... 2001).

J. pseudogeminatum (G. Schmid) Anagn. et Komárek (= Oscillatoria pseudo-
geminata G.Schmid) – Г. Свята: південний схил, у ґрунті (Виноградова, 1989).

Leptolyngbia foveolarum (Rabenh. ex Gomont) Anagn. et Komárek
(=Phormidium foveolarum (Mont.) Gomont) – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, у ґрунті (Виноградова, 1989). КаПриЗ: типчаково-ковиловий степ, грунто-
ві проби (Водорості... 2001).

L. fragilis (Gomont) Anagn. et Komárek (= Phormidium fragile Gomont) – Ка-
ПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водорості... 2001).

L. henningsii (Lemm.) Anagn. (= Phormidium henningsii Lemm.) – Хр. Кара-
гач: південно-східний схил, у ґрунті (Виноградова, 1989). Г. Свята: південний 
схил, у ґрунті (Виноградова, 1989).

L. gracillima (Zopf ex Hansgirg) Anagn. et Komárek (= Plectonema gracillimum
(Zopf) Hansgirg) – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Виноградова, 
1989).

L. laminosa (Gomont ex Gomont) Anagn. et Komárek (= Phormidium lamino-
sum Gomont ex Gomont) – КаПриЗ: у ґрунті (Виноградова, 1989).

L. tenuis (Gomont) Anagn. et Komárek – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, у ґрунті (Виноградова, 1989). Г. Свята: південний схил, у ґрунті (Виногра-
дова, 1989).

L. valderiana (Gomont) Anagn. et Komárek – КаПриЗ: у ґрунті (Виногра-
дова, 1989).

L. voronichiniana Anagn. et Komárek (= Phormidium tenuissimum Woro-
nichin) – КаПриЗ: у ґрунті (Виноградова, 1989).

Lyngbia aestuarii (Mertens) Liebmann – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, у ґрунті (Виноградова, 1989; Войцехович та ін., 2009). 

Microcoleus paludosus (Kütz.) Gomont – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, ґрунтові проби (Виноградова, 1989).

M. vaginatus (Vaucher) Gomont ex Gomont – КаПриЗ: типчаково-кови-
ловий степ, у ґрунті (Водорості... 2001). Хр. Карагач: південно-східний схил, у 
ґрунті (Виноградова, 1989; Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: південний схил, у 
ґрунті (Виноградова, 1989).
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Phormidium aerugineo-caeruleum (Gomont) Anagn. et Komárek (= Lyngbya
aerugineo-coerulea Gomont) – Г. Свята: південний схил, ґрунтові проби (Вино-
градова, 1989).

Ph. autumnale (С. Agardh) Gomont – Г. Свята: південний схил, у ґрунті 
(Виноградова, 1989). Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Виноградо-
ва, 1989; Войцехович та ін., 2009). КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водо-
рості... 2001).

Один з найпоширеніших видів серед наземних водоростей (Водорості... 
2001; Кондратьєва, 1968). Згідно сучасних даних, очевидно, є збірним таксоном 
(Komárek, Anagnostidis, 2005), приуроченим переважно до водойм (Виноградова, 
2011).

Ph. bohneri Schmidle – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водорос-
ті... 2001). Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби (Виноградова, 
1989). 

Ph. dimorphum Lemm. – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Ви-
ноградова, 1989).

Ph. paulsenianum J.B. Petersen – Хр. Карагач: південно-східний схил, у 
ґрунті (Виноградова, 1989).

Ph. retzii (Agardh) Gomont – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті 
(Виноградова, 1989). Oкол. заповідника, г. Чукур-Кая: обростання макротрі-
щини вапнякових відслонень.

Ph. subfuscum (Agardh) Kütz. – Г. Свята: південний схил, у ґрунті (Вино-
градова, 1989). Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби (Виноградо-
ва, 1989). 

Згідно сучасних даних (Виноградова, 2011), знахідки даного виду у назем-
них місцезростаннях є сумнівними.

*Plectonema tomasinianum (Kütz.) Bornet – Ур. Монастирчик: обростання 
кам’янистих субстратів. 

Pseudophormidium edaphicum (Elenkin) Anagn. et Komárek – Хр. Карагач:
південно-східний схил, ґрунтові проби (Виноградова, 1989). Г. Свята: південний 
схил, ґрунтові проби (Виноградова, 1989).

*P. hollerbachianum (Elenkin) Anagn. (= Plectonema boryanum Gomont f. 
hollerbachianum Elenkin) – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Ви-
ноградова, 1989); на слані Collema rupestre. Ур. Монастирчик: обростання 
кам’янистих субстратів. Хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих субстратів.
Хр. Сюрю-Кая: на слані Toninia sedifolia. Г. Свята: обростання кам’янистих від-
слонень поряд із дж. Гяур-Чешме.

Pseudophormidium sp. – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Ви-
ноградова, 1989). 

Schizothrix lardacea Gomont – Хр. Карагач: південно-східний схил, у 
ґрунті (Виноградова, 1989; Войцехович та ін., 2009).

Sch. lenormandiana Gomont – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрун-
ті (Виноградова, 1989).

Один з найтиповіших наземних видів (Vinogradova, 2006), однак згідно 
сучасних даних є прісноводною водорістю, характерною для стоячих водойм 
(Komárek, Anagnostidis, 2005) і у зв’язку з цим, його знахідка потребує підтвер-
дження.

Sch. vaginata (Nägeli) Gomont – Хр. Карагач: південно-східний схил, у 
ґрунті (Войцехович та ін., 2009). Також наводиться у списку водоростей Кара-
дазького ПЗ (Виноградова, 1992).
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Symplocastrum penicillatum (Kütz. ex Gomont) Anagn. (= Schizothrix
penicillata Gomont) – Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби (Ви-
ноградова, 1989). 

Nostocales
Calothrix stellaris Bornet et Flahault – Хр. Карагач: південно-східний схил, 

у ґрунті (Виноградова, 1989).
Calothrix sp. – Ур. Монастирчик: на слані Verrucaria sp.; Окол. дж. Лягуш-

ка: північний схил, фотобіонт лишайника Placynthium nigrum. Г. Свята: оброс-
тання кам’янистих відслонень поряд із дж. Гяур-Чешме.

Види роду Calothrix Agardh ex Bornet et Flahault відомі як фотобіонти ли-
шайників родів Anema, Calotrichopsis, Hertella (Henssen, 1963, 1985), Placynthium, 
Porocyphus (Окснер, 1974), Lichina (Ahmadjian, 1962), Stereocaulon (Lamb, 1977), 
Coccotrema (Brodo, 1973).

Nostoc commune Vaucher sensu Elenkin – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, у ґрунті (Войцехович та ін., 2009); фотобіонт лишайника Collema rupestre; 
фотобіонт епіфлеоїдного лишайника Collema sp. Ур. Монастирчик: фотобіонт 
лишайника Collema cf. multifidum та Collema sp. Окол. дж. Лягушка: північний 
схил, фотобіонт лишайника Collema cf. rupestre. Хр. Балали-Кая: фотобіонт ли-
шайника Collema tenax. 

Масове розростання кірочок N. commune спостерігалося щовесни (після 
рясних дощів), на ґрунті степових ділянок заповідника та його околиць. Відо-
мий як фотобіонт лишайників родів Collema (Degelius, 1954), Lobaria, Nephroma
(O’Brien et al., 2005). 

N. linсkia (Roth) Bornet et Flahault – Хр. Карагач: південно-східний схил, 
ґрунтові проби (Виноградова, 1989; Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: обростан-
ня кам’янистих відслонень поряд із дж. Гяур-Чешме.

N. paludosum Kütz. – Г. Свята: південний схил, трагакантник, у ґрунті (Ви-
ноградова, 1989).

N. punctiforme (Kütz.) Har. – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрун-
ті (Войцехович та ін., 2009). Хр. Карагач: західний схил, фотобіонт лишайника 
Peltigera rufescens. 

Nostoc sp. – Хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих субстратів. Хр. Сю-
рю-Кая: обростання макротріщини вапнякових відслонень; на слані Toninia 
sedifolia. Хр. Карагач: на слані Caloplaca teicholyta; фотобіонт лишайника Peltigera 
canina; у ґрунті (Виноградова, 1989). Г. Свята: південний схил, ґрунтові проби
(Виноградова, 1989). Ур. Монастирчик: фотобіонт лишайника Leptogium sp.

Scytonema hofmannii Agardh – Хр. Карагач: південно-східний схил, у 
ґрунті (Виноградова, 1989).

S. ocellatum Lyngbye – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Вино-
градова, 1989; Войцехович та ін., 2009); на слані лишайників Caloplaca teicholyta
та Collema rupestre.

*Tolypothrix bouteilei (Bréb. et Desm.) Lemm. – Хр. Карагач: на слані ли-
шайника Collema rupestre.

Вид поширений у тріщинах вапнякових відслонень, рідше поблизу гарячих 
джерел. Відомий лише з засолених ґрунтів Красноперекопського району Криму 
(Algae... 2006).

Tolypothrix sp. – Oкол. заповідника, г. Чукур-Кая: обростання макротрі-
щини вапнякових відслонень.

Trichromus variabilis (Kütz. ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagn. (= Ana-
baena variabilis Kütz.) – Г. Свята: південний схил, у ґрунті (Виноградова, 1989).
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Bacillariophyta
Coscinodiscophyceae

Orthoseirales
*Orthoseira roeseana (Rabenh.) O’Meara – Хр. Карагач: південно-східний 

схил, обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

Thalassiosirales
Stephanodiscus sp. – Хр. Карагач: східний схил, обростання кам’янистих 

відслонень.
Bacillariophyceae

Achnanthales
Planothidium lanceolatum (Brèb. ex Kütz) Raund. et Bukht. – Хр. Карагач:

південно-східний схил, в обростаннях кам’янистих відслонень та у ґрунті (Вой-
цехович та ін., 2009). Також наводиться у списку прісноводних водоростей Ка-
ПриЗ (Вассер, Бухтіярова, 1990).

Bacillariales
Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, 

ялівцеве рідколісся та степ типчаково-ковиловий, у ґрунті (Водорості... 2001). 
Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби, обростання кам’янистих
відслонень та епіфіт лишайника Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009). Хр. 
Магнітний: епіфіт лишайника Caloplaca flavescens. Також наводиться у списку 
прісноводних водоростей КаПриЗ (Вассер, Бухтіярова, 1990).

Naviculales
Luticula cohnii (Hilse) D.G. Mann – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті 

(Водорості... 2001); Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Войцехович та 
ін., 2009).

*L. binodis (Hust.) M.B. Edlund – Oкол. заповідника, г. Чукур-Кая: оброс-
тання макротріщини вапнякових відслонень. 

L. mutica (Kütz.) D.G. Mann – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, ялівцеве 
рідколісся та степ тпчаково-ковиловий, грунтові проби (Водорості... 2001). Хр. 
Карагач: південно-східний схил, у ґрунті (Войцехович та ін., 2009). Також на-
водиться у списку прісноводних водоростей КаПриЗ (Вассер, Бухтіярова, 1990).

L. nivalis D.G. Mann – Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих субстра-
тів. Також наводиться у списку прісноводних водоростей заповідника (Вассер, 
Бухтіярова, 1990; Гринёв, 2004 б).

Fistulifera pelliculosa (Bréb.) Lange-Bert. (=Navicula pelliculosa (Brèb.)
Hilse) – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типчаково-ковиловий, грунтові 
проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби 
та обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009).

Pinnularia borealis Ehrenb. – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типча-
ково-ковиловий, ґрунтові проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач: південно-схід-
ний схил, обростання кам’янистих відслонень та ґрунтові проби (Войцехович та 
ін., 2009). Також наводиться у списку прісноводних водоростей КаПриЗ (Вассер, 
Бухтіярова, 1990).

Chlorophyta
Chlorophyceae

Apodochloris polymorpha (H.W. Bisch. et H.C. Bold) Komárek – КаПриЗ:
ялівцеве рідколісся, у ґрунті (Водорості... 2001).
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*Bracteacoccus cf. cohaerens H.W. Bisch. et H.C. Bold – Ур. Монастирчик:
обростання кам’янистих субстратів. Г. Свята: обростання кам’янистих відсло-
нень поряд із дж. Гяур-Чешме. 

B. giganteus H.W. Bisch. et H.C. Bold – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

B. grandis H.W. Bisch. et H.C. Bold Карагач: південно-східний схил, оброс-
тання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

B. minor (Chodat) Petrová – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, ялівцево-ду-
бове та ялівцеве рідколісся, степ типчаково-ковиловий, у ґрунті (Водорості... 
2001). Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень, у ґрунті та на поверхні 
лишайників Ramalina pollinaria та Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009). 
Хр. Магнітний: на слані лишайника Caloplaca flavescens. Хр. Сюрю-Кая: на слані 
Toninia sedifolia.

*B. pseudominor H.W. Bisch. et H.C. Bold – Хр. Карагач: на слані лишай-
ників Aspicilia contorta, Dermatocarpon miniatum, Ochrolechia sp., Xanthoria calcicola
(Войцехович, 2007). 

Bracteacoccus sp. – Хр. Карагач: на слані лишайників Aspicilia contorta,
Ochrolechia sp. Хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих субстратів, епіфіт ли-
шайника Toninia sedifolia. Туманова балка: обростання кори Prunus.

Chlorococcum lobatum (Korschikov) F.E. Fritsch et R.P. John – Хр. Кара-
гач: південно-східний схил, у ґрунті (Войцехович та ін., 2009). 

Ch. oleofaciens Trainor et Bold – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті 
(Водорості... 2001).

Chloromonas actinochloris (Deason et H.C. Bold) Pröschold et al.
(=Chlamydomonas actinochloris Deason et H.C. Bold) – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс,
у ґрунті (Водорості... 2001).

Chlamydomonas applanata Negoro – КаПриЗ: степ типчаково-ковиловий, 
у ґрунті (Водорості... 2001).

Ch. concinna Gerloff – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та ялівцеве рідколіс-
ся, у ґрунті (Водорості... 2001).

Ch. lobulata H.Ettl – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типчаково-ко-
виловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Ch. macrostellata Lund – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типчаково-
ковиловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Ch. noctigama Korschikov in Pascher – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у 
ґрунті (Водорості... 2001).

Ch. reinhardtii P.A. Dangeard – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ тип-
чаково-ковиловий, ґрунтові проби (Водорості... 2001).

Chlamydomonas sp. 1 – Хр. Карагач: південно-східний схил, в обростан-
нях кам’янистих відслонень та у ґрунті (Войцехович та ін., 2009); на слані ли-
шайника Ramalina pollinaria.

Chlamydomonas sp. 2 – Хр. Карагач: на слані лишайника Ramalina pollinaria.
Chlorosarcina rivularis Pankow et Möller – КаПриЗ: степ типчаково-кови-

ловий, у ґрунті (Водорості... 2001).
*Chlorosarcinopsis arenicola Groover et H.C. Bold – Хр. Карагач: епіфіт 

на Caloplaca teicholyta (Войцехович, 2007), обростання кам’янистих відслонень 
(Войцехович та ін., 2009). 

Раніше визначався як Gloeotilopsis sarcinoidea (Groover et H.C. Bold) Fri-
edl, але доведено, що це вид роду Chlorosarcinopsis Herndon (Виноградова, Дари-
енко, 2008). 
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Ch. gelatinosa Chantan. et H.C. Bold – Хр. Карагач: південно-східний схил, 
у ґрунті (Войцехович та ін., 2009).

Ch. cf. minor Herndon – Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові про-
би (Войцехович та ін., 2009).

Відомий як фотобіонт лишайників Lecidea lapicida, L. plana (Plessl, 1963). 
Desmodesmus abundans (Kirchn.) E. Hegew. – Хр. Карагач: південно-схід-

ний схил, обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 
Gloeocystis sp. – Хр. Карагач: північно-західний схил, на слані епігейного 

лишайника Peltigera rufescens.
Види роду Gloeocystis відомі як фотобіонти лишайників Catillaria, 

Placynthiella (Окснер, 1974), Bryophagus (Ahmadjian, 1958; Vezda, 1965), Lecidea 
(Kupffer, 1924), Epigloea (Jaag, Thomas, 1934).

*Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Punčoch. (= Chlorella homos-
phaera Skuja, Ch. minutissima Fott et Nováková) – Окол. заповідника, г. Чукур-
Кая: на корі Pyrus та фотобіонт лишайника Lecania fuscella, що зростав на корі 
Pistacia. Хр. Карагач: ґрунтові проби, обростання кам’янистих відслонень та на
сланях лишайників Collema rupestre, Dermatocarpon miniatum, Umbilicaria hirsuta
(Войцехович та ін., 2009); «Чортові сходи», Roccella phycopsis (Войцехович,
2007); на слані Pseudoevernia furfuracea, що зростав на гілках Rosa canina. Хр. 
Магнітний: на сланях лишайників Caloplaca flavescens. Хр. Сюрю-Кая: на слані 
лишайника Rusavskia papillifera. 

Monoraphidium tortile (West et G.S. West) Komárk.-Legn. – КаПриЗ: ялів-
цеве рідколісся, грунтові проби (Водорості... 2001).

Neochloris texensis P.A. Archibald – КаПриЗ: ялівцеве рідколісся, у ґрунті 
(Водорості... 2001).

Neocystis broadiensis Kostikov et al., ad int. – Хр. Карагач: південно-схід-
ний схил, у ґрунті (Войцехович та ін., 2009). Oкол. заповідника, г. Пілотка: об-
ростання макротріщини вапнякових відслонень. 

Neocystis sp. 1 (рис. 1 а) – Хр. Карагач: південно-східний схил, обростан-
ня кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009).

Neocystis sp. 2 – Хр. Карагач: південно-східний схил, обростання 
кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009).

Neospongiococcum vacuolatum Deason et El.R. Cox – КаПриЗ: степ типча-
ково-ковиловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Palmococcus sp. – Хр. Карагач: ґрунтові проби, обростання кам’янистих 
відслонень та на сланях лишайників Collema rupestre, Dermatocarpon miniatum, 
Umbilicaria hirsuta (Войцехович та ін., 2009). 

Pleurastrum insigne Chodat – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Во-
дорості... 2001).

*Radiosphaera minuta Herndon – Хр. Карагач: на слані лишайника 
Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009).

Відомо кілька знахідок даної водорості у світі, з грунтів Ямайки (Ettl, Gärt-
ner, 1995), Росії, Туркменії і Таджикістану (Андреева, 1998) та кори дерев у Япо-
нії (Ettl, Gärtner, 1995). Для України цей вид є рідкісним і відомі лише кілька 
знахідок з грунтів Полісся (Водорості... 2001) та о. Зміїний (Одеська обл.) (Al-
gae... 2011). Вид характеризується заднім ядром у зооспор, через що хлоропласт 
має дві значні вирізки і радіально-симетричну будову хлоропласту у дорослих
клітин. 

Scotiellopsis rubescens Vinatz. – КаПриЗ: степ типчаково-ковиловий, у 
ґрунті (Водорості... 2001).
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Tetracystis aggregata R.M. Brown et H.C. Bold – КаПриЗ: степ типчаково-
ковиловий, пухнастодубовий ліс, ялівцеве та ялівцево-дубове рідколісся, у ґрун-
ті (Водорості... 2001).

*T. dissociata R.M. Brown et H.C. Bold – Хр. Магнітний: на слані лишайни-
ка Caloplaca flavescens. 

Вказаний вид є рідкісним для України та цікавим у флористичному 
відношенні. В Україні відомий з ґрунтів Лісостепу (Водорості... 2001).

T. pampae R.M. Brown et H.C. Bold – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у 
ґрунті (Водорості... 2001).

T. texensis R.M. Brown et H.C. Bold – КаПриЗ: ялівцеве рідколісся, у ґрун-
ті (Водорості... 2001).

Trebouxiophyceae
*Apatococcus lobatus F. Brand emend. Geitler – Хр. Карагач: у ґрунті, в об-

ростаннях кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Anaptychia setifera,
Aspicilia contorta, Lecanora rupicola, Ramalina farinacea, Rhizocarpon geographicum,
Xanthoria calcicola (Войцехович, 2007; Войцехович та ін., 2009). Ур. Монастир-
чик: на слані лишайника Candelariella vitellina. Хр. Хоба-Тепе: епіфіт лишай-
ників Ramalina capitata, R. calicaris. Туманова балка: обростання кори Prunus. 
Окол. джерела «Лягушка»: обростання кори Malus domestica та фотобіонт
лишайника Scoliciosporum chlorococcum. Г. Свята: обростання кам’янистих від-
слонень, фотобіонт лишайника S. umbrinum та епіфіт лишайника Mycocalicium
subtile.

**Asterochloris excentrica (P.A. Archibald) Skaloud et Peksa (= Trebouxia 
excentrica P.A. Archibald) (рис. 1 б) – Ур. Монастирчик: на слані лишайника 
Candelariella vitellina. Г. Свята: на слані лишайника Ramalina sp. Хр. Сюрю-Кая:
фотобіонт лишайників Squamarina cartilaginea var. cartilaginea, Cladonia convoluta. 

Клітини сферичні, поодинокі, 12–16 (20) мкм у діаметрі. Клітинна стін-
ка тонка, зрідка з локальним потовщенням. Хлоропласт найчастіше пристінний, 
нерівномірно і глибоко розсічений, із широкими або тоненькими лопатями, що 
загортаються. Піреноїд голий, добре помітний на світлооптичному рівні. Цито-
плазма гранульована, часто з маленькими рудими гранулами каротинів та кра-
плинами олії. Зооспори голі, дводжгутикові, із заднім розміщенням ядра.

Відомий як фотобіонт лишайників родів Diploschistes (Takeshita et al., 
1992), Cladonia, Lecidea, Lepraria, Porpidia, Stereocaulon, Usnea (Ahmadjian, 1993), 
Evernia (Friedl, 1989) та як додатковий фотобіонт Placynthiella uliginosa (Voytsek-
hovich et al., 2011). 

*A. irregularis (Hildreth et Ahmadjian) Skaloud et Peksa (= Trebouxia
irregularis Hildreth et Ahmadjian) – Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт лишайника Lepro-
caulon microscopicum. 

Відомий як фотобіонт лишайників родів Diploschistes (Friedl, Gärtner, 1988), 
Cladia, Cladina, Cladonia, Porpidia, Stereocaulon (Ahmadjian, 1993), Squamarina 
(Beck et al., 2002). На території України вид вперше був знайдений у Канівсько-
му природному заповіднику на мертвій деревині (Михайлюк, 1999), вдруге – на 
пісковиках Національного природничого парку «Гуцульщина» (Михайлюк, Да-
рієнко, 2011). Це третя знахідка даного виду на території України, отже вид є 
рідкісним та цікавим у флористичному відношенні. 

Asterochloris sp. – Хр. Кок-Кая: на слані лишайника Candelariella vitellina. 
Ур. Монастирчик: фотобіонт лишайників Cladonia foliacea, C. furcata, C. pyxidata, 
C. subrangiformis.
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Рис. 1. Мікрофотографії деяких зелених водоростей Карадазького ПЗ в культурі (а, б, в) 
та у вільно живучому стані (г): а – Neocystis sp. 1 з характерними слизовими тяжами (після

фарбування метиленовим синім); б – Asterochloris excentrica та в – Trebouxia jamesii – нові 
для України види водоростей; г – Trentepohlia jolithus – новий вид для заповідника 

(стрілкою позначений термінальний зооспорангій)

Всі відомі представники роду Asterochloris є лишайниковими фотобіонтами 
(Piercey-Normore, De Priest, 2001; Yahr et al., 2004) та належать до умовно облі-
гатних фотобіонтів.

*Chlorella mirabilis V.M. Andreeva – Хр. Карагач: на слані лишайника Le-
canora rupicola (Войцехович та ін., 2009). 

Ch. vulgaris Beijerinck – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, ялівцево-дубове 
та ялівцеве рідколісся, ґрунтові проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач: ґрунтові 
проби, обростання кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Caloplaca
teicholyta (Войцехович та ін., 2009). Хр. Кок-Кая: Candelariella vitellina. 

Chlorella sp. – Хр. Хоба-Тепе: на слані лишайника Aspicilia cinerea. У лі-
тературі Chlorella sp. наводиться як фотобіонт лишайників Psoroglaena epiphylla
(Nyati et al., 2006), Lecidea parasema (Zehnder, 1949).
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*Chloroidium ellipsoideum (Gerneck) Darienko et al. (= Chlorella ellipsoidea 
Gerneck) – Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень та на сланях ли-
шайника Lecanora rupicola (Войцехович та ін., 2009). Хр. Хоба-Тепе: Parmelia 
koflerae. Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: фотобіонт лишайника Lecania 
fuscella, що зростав на корі Pistacia, обростання кори Pyrus і Pistacia на слані 
лишайника Opegrapha varia. Окол. дж. Лягушка: північний схил, фотобіонт 
лишайника Lepraria membranacea. Ур. Монастирчик: обростання кори Populus. 
Хр. Магнітний: обростання кам’янистих відслонень. Г. Свята: фотобіонт лишай-
ників Placynthiella icmalea, P. uliginosa.

Нещодавно було доведено, що группа «Chlorella ellipsoidea» формує окре-
му кладу в межах Trebouxiophyceae віддалено від «справжніх» Chlorella Beij. 
та характеризується унікальними морфологічними та біохімічними ознака-
ми (Darienko et al., 2008, 2010). У літературі цей вид наводиться як фотобі-
онт лишайників Chrysothrix chlorina, Chaenothecopsis exsertum (Raths, 1938),
Placynthiella sp. (Coppins, James, 1984), Trapeliopsis flexulosa, T. granulosa
(Schmitt, Lumbsch, 2001).

*Ch. saccharophilum (W. Krüger) Darienko et al. (= Chlorella saccharophila
(W. Krüger) Mig.) – Г. Свята: на слані лишайника Ramalina sp. 

Вид відомий як фотобіонт лишайника Trapelia coarctata (Ettl, Gärtner, 1995).
Chloroidium sp. – Окол. дж. Лягушка: фотобіонт лишайника Verrucaria 

nigrescens. Ур. Монастирчик: фотобіонт лишайника Verrucaria sp. 2.
Даний представник характеризувався утворенням тетраедричних та паке-

топодібних агрегатів клітин, що формувалися через затримання автоспор у спо-
рангіях. За морфологією подібний до Chlorella trebouxioides Punčoch. 

Choricystis coccoides (Rodhe et Skuja) Fott – КаПриЗ: пухнастодубовий 
ліс, ґрунтові проби (Водорості... 2001).

Ch. minor (Skuja) Fott (= Coccomyxa minor Skuja) – Хр. Карагач: південно-
східний схил, ґрунтові проби (Войцехович та ін., 2009).

*Сoccomyxa cf. elongata Chodat et Jaag (= Pseudococcomyxa elongata (Chodat
et Jaag) Kostikov et al. ad int.) – Хр. Карагач: на слані лишайника Ochrolechia sp.

**C. mucigena Jaag (= Pseudococcomyxa mucigena (Jaag) Kostikov et al. ad 
int.) (рис. 2 а) – Хр. Карагач: на слані лишайника Lecanora rupicola, Umbilicaria
hirsuta (Войцехович та ін., 2009). Ур. Монастирчик: на слані лишайника Can-
delariella vitellina. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні кам’янистих від-
слонень. 

Клітини поодинокі або у скупченнях, які з’єднані слизом, характеризують-
ся ростом вшир або рівномірним ростом в культурі. Форма вегетативних клітин
варіює від еліпсоїдної або яйцевидної у молодих клітин до заокругленої у до-
рослих клітин. Розміри вегетативних клітин становлять 6 – 7 (8) х 3 – 5 (6) мкм. 
На передньому боці клітини є апікальне потовщення та слиз, що легко розчиня-
ється і не колапсує. Автоспорангії 2 – 4- клітинні. Поділ протопласту у 2-клітин-
них спорангіях поперечний. Вид відомий з літератури як фотобіонт лишайника 
Peltigera aphtosa (Jaag, 1933).

Coccomyxa pringsheimii Jaag (= Pseudococcomyxa pringsheimii (Jaag) Kosti-
kov et al. ad int.) – Хр. Карагач: обростання вулканічних відслонень (Войцехо-
вич та ін., 2009); північно-західний схил, на слані епігейного лишайника Peltigera 
rufescens. 

Вид відомий з літератури як фотобіонт лишайника Omphalina pseudo-
anrosacea (Jaag, 1933). 
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**C. rayssiae Chodat et Jaag (= Pseudococcomyxa rayssiae (Chodat et Jaag) 
Kostikov et al. ad int.) (рис. 2 б) – Хр. Карагач: на сланях лишайників Ochrolechia 
sp., Ramalina farinacea. Малий Карадаг: на слані лишайника Lecanora frustulosa. 

Клітини поодинокі, характеризуються ростом вшир або рівномірним рос-
том в культурі. Форма вегетативних клітин варіює від еліпсоїдної або яйцевидної 
у молодих клітин та широко овальної до заокругленої у дорослих клітин. Розмі-
ри вегетативних клітин становлять 6 – 8 (10) х 3 – 6 (8) мкм. На передньому боці 
клітини є слиз, що колапсує з утворенням тяжів. Автоспорангії 2 – 4-клітинні. 
Від найблищого за морфологічними ознаками виду C. mucigena вказаний нами
вид відрізняється більшими розмірами вегетативних клітин, здатністю слизу 
до утворення тяжів, а також тангентальним поділом протопласту в 2-клітинних
спорангіях (див. рис. 2 а, б). Вид відомий з літератури як вільноживуча водорість 
(Ettl, Gärtner, 1995).

*Coccomyxa cf. variolosae Jaag (= Pseudococcomyxa variolosae (Jaag) Kos-
tikov et al. ad int.) – Хр. Карагач: на слані лишайника Anaptychia setifera. Вид 
відомий як фотобіонт лишайників Peltigera aphtosa та P. variolosa (Jaag, 1933).

Coccomyxa sp. – Хр. Карагач: обростання вулканічних відслонень (Вой-
цехович та ін., 2009); на слані лишайника P. saxatilis. Окол. заповідника, г. Чу-
кур-Кая: на корі Pyrus та на слані лишайника Opegrapha varia. Туманова балка:
на корі Pistacia. Хр. Хоба-Тепе: на слані лишайника Ramalina capitata. Г. Свята:
на слані лишайника Ramalina sp. Хр. Хоба-Тепе: епіфіт лишайника R. calicaris.

*Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) J.R. Laundon – Хр. Карагач: об-
ростання кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Anaptychia setifera,
Caloplaca. teicholyta, Collema rupestre, Dermatocarpon miniatum, Lecanora muralis, 
L. rupicola, Ochrolechia sp., Umbilicaria hirsuta, Xanthoparmelia pulla, Xanthoria calci-
cola (Войцехович та ін., 2009). Хр. Хоба-Тепе: на сланях лишайників Anaptychia
setifera, Ramalina capitata, R. calicaris. Oкол. заповідника, г. Пілотка: на слані 
лишайника Caloplaca aurantia та у обростанні кам’янистих відслонень. Хр. Маг-
нітний: обростання кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Caloplaca 
flavescens, Staurothele sp., Verrucaria sp. 1. Хр. Сюрю-Кая: обростання кам’янистих 
відслонень та на сланях лишайників Rusavskia papillifera, Catapyrenium squamu-
losum, Squamarina cartilaginea var. cartilaginea, Toninia sedifolia. Хр. Кок-Кая: на 
слані лишайника Candelariella vitellina. Ур. Монастирчик: на сланях лишайни-
ків C. squamulosum, Psora decipiens. Г. Свята: обростання кам’янистих відслонень 
та на слані лишайників D. miniatum та Placynthiella icmalea. Окол. заповідника, 
г. Чукур-Кая: на корі Pistacia. та слані епіфлеоїдних лишайників Lecania fuscella, 
Opegrapha varia. Хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих відслонень. Тумано-
ва балка: на корі Pistacia . 

Був виявлений нами як фотобіонт лишайників роду Scoliciosporum (Войце-
хович, Димитрова, неопубл. дані) та Dermatocarpon (Дарієнко, Войцехович, 2005).

Dictyochloropsis splendida Geitler – Хр. Карагач: обростання кам’янистих 
відслонень (Войцехович та ін., 2009).

В Україні цей вид був виявлений лише нещодавно і тому є цікавим у фло-
ристичному відношенні. У світі відомий як вільноживуча водорість, що зростає 
на мертвій деревині (Австрія) (Андреева, 1998; Ettl, Gärtner, 1995), а також ске-
лях, у мохових дернинах і ґрунтах печер (Чехія) (Škaloud, 2008; Škaloud et al., 
2005). Водорість відома як фотобіонт лишайників Catinaria grossa (Tschermak-
Woess, 1984), Chaenotheca brunneola (Tschermak-Woess, 1970). Вид є новим для 
території заповідника.
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D. symbiontica Tscherm.-Woess – КаПриЗ: у грунтах ялівцевого рідколісся 
(Дариенко, 2000 б). Хр. Карагач: на вулканічних відслоненнях (Войцехович та 
ін., 2009). Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на корі Pyrus, на слані епіфлеоїдно-
го лишайника Lecania fuscella. 

Цей вид, очевидно, є представником близько спорідненого, але іншого роду, 
що було показано як на основі молекулярно-філогенетичних та морфологічних 
досліджень (Škaloud et al., 2005). Проте таксономічне опрацювання даної групи 
водоростей досі не завершене. Виявлений як фотобіонт лишайників Chaenotheca 
consociata (Tschermak-Woess, 1980 в), Megalospora atrorubicans, M. gompholoma, 
Pseudocyphellaria aurata (Tschermak-Woess, 1984). На території України є рідкіс-
ним (Algae... 2011).

Dictyochloropsis sp. – Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: фотобіонт ли-
шайника Bacidia rosella. Oкол. заповідника, г. Пілотка: обростання кам’янистих 
відслонень.

У літературі Dictyochloropsis sp. наводиться як фотобіонт лишайників 
Lobaria adscripturies, L. spathulata (Yoshimura, 1971).

*Diplosphaera chodatii Bial. emend. Vischer– Хр. Карагач: у ґрунті, в
обростаннях кам’янистих відслонень, фотобіонт лишайника Dermatocarpon
miniatum, та на сланях лишайників Lecanora rupicola, Ochrolechia sp., Parmelia
saxatilis, Ramalina farinacea (Войцехович та ін., 2009); на слані лишайників
Peltigera rufescens, R. pollinaria. Г. Свята: фотобіонт лишайника D. miniatum.
Хр. Магнітний: фотобіонт лишайників Staurothele sp. та Verrucaria sp. 1. Хр.
Хоба-Тепе: на сланях Parmelia koflerae, Ramalina capitata. Хр. Сюрю-Кая:
обростання кам’янистих відслонень та на слані лишайника Rusavskia papilli-
fera, Squamarina cartilaginea var. cartilaginea. Кузмичове каміння: на слані ли-
шайника Candelariella vitellina. Ур. Монастирчик: на слані лишайника Psora
decipiens. Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на корі Pyrus та слані епіфлеоїд-
ного лишайника Lecania fuscella. Окол. дж. Лягушка: на корі Malus. Oкол. за-
повідника, г. Пілотка: обростання кам’янистих відслонень. Туманова балка:
на корі Pyrus. 

Водорість відома як фотобіонт лишайників родів Dermatocarpon, Endocarpon,
Staurothele, Trapelia (Zeitler, 1954), Thelidium, Verrucaria (Geitler, 1960), Ochrolechia
(Ettl, Gärtner, 1995).

*Elliptochloris bilobata Tscherm.-Woess – Хр. Балали-Кая: обростання 
кам’янистих відслонень та на слані епіфлеоїдного лишайника Caloplaca feruginea. 
Ур. Монастирчик: на корі Populus та на сланях лишайників Candelariella vitellina,
Catapyrenium squamulosum. Окол. дж. Лягушка: на корі Malus domestica та на слані 
Protoblastenia rupestris, Scoliciosporum chlorococcum. Окол. заповідника, г. Чукур-
Кая: на корі Pyrus та на слані епіфлеоїдного лишайника Opegrapha varia. Хр. Ка-
рагач: обростання кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Anaptychia 
setifera, Caloplaca squamulosa, Collema rupestre, Lecanora rupicola, Ochrolechia sp.,
Parmelia saxatilis, Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria hirsuta, Xanthoria calcicola 
(Войцехович та ін., 2009); північно-західний схил, на слані епігейного лишай-
ника Peltigera rufescens; «Чортові сходи», обростання кам’янистих відслонень та 
на слані лишайника Ramalina pollinaria. Хр. Хоба-Тепе: на сланях лишайників
Anaptychia setifera, Aspicilia cinerea, Candelariella medians, Lepraria membranacea, 
Ramalina calicaris. Кузмичове каміння: на слані лишайника Aspicilia sp. Малий 
Карадаг: на слані Lecanora frustulosa, Rhizocarpon geographicum. Хр. Сюрю-Кая:
на сланях лишайників Squamarina cartilaginea var. cartilaginea, Cladonia convoluta.
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Г. Свята: епіфіт на слані Ramalina sp., Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria
grisea та фотобіонт лишайника Micarea prasina. Хр. Кок-Кая: епіфіт на слані
R. geographicum.

Вид відомий як фотобіонт лишайників Catolechia wahlenbergii (Tscher-
mak-Woess, 1980 б), Baeomyces rufus, Protothelenella corrosa, P. sphinctrioides
(Tschermak-Woess, 1985), Micarea prasina, M. misella (Voytsekhovich et al., 2011). 
В Україні даний вид був виявлений як новий для флори з кори дерев та грун-
тів Канівського природного заповідника (Водорості... 2001; Михайлюк, 1999). В 
подальшому при розширенні досліджень водоростей аерофітних місцезростань 
України цей вид виявився надзвичайно широко поширеним (Войцехович, 2008 
a; Войцехович та ін., 2009; Михайлюк, Демченко, 2005). 

*E. reniformis (Shin Watan.) H. Ettl et G. Gärtner – Хр. Карагач: обростан-
ня кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Ochrolechia sp., Umbilicaria
hirsuta (Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: на слані Rhizocarpon geographicum, 
Umbilicaria grisea. 

Був виявлений нами як фотобіонт лишайника Micarea peliocarpa (Voytsek-
hovich et al., 2011). 

*E. subsphaerica (Reisigl) H. Ettl et G. Gärtner – Хр. Карагач: обростання 
кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Anaptychia setifera, Caloplaca 
squamulosa, Dermatocarpon miniatum, Umbilicaria hirsuta, L. rupicola. Ур. Монас-
тирчик: на корі Populus та на слані Candelariella vitellina Хр. Сюрю-Кая: на сла-
нях Catapyrenium squamulosum. Г. Свята: на слані Dermatocarpon miniatum. Хр. 
Хоба-Тепе: на слані Pleurosticta acetabulum, Ramalina capitata. Окол. заповідни-
ка, г. Чукур-Кая: на слані епіфлеоїдного лишайника Opegrapha varia. Хр. Бала-
ли-Кая: обростання кам’янистих відслонень та на корі Pyrus. Туманова балка: на
корі Pistacia.

БуввиявленийнамиякфотобіонтлишайниківMicareamelanobola,M.prasina,
M. subnigrata, а також як додатковий фотобіонт M. Peliocarpa, Placynthiella icmalea
та P. uliginosa (Voytsekhovich et al., 2011).

Heterochlorella luteoviridis J. Neustupa, Y. Nemcova, M. Eliás et P. Skaloud
(= Chlorella luteoviridis Chodat in Conrad et Kufferath) – КаПриЗ: ялівцеве рідко-
лісся, у ґрунті (Водорості... 2001). Хр. Карагач: на слані лишайників Anaptychia 
setifera, Aspicilia contorta, Umbilicaria hirsuta, Xanthoparmelia pulla. Хр. Хоба-Те-
пе: на слані лишайника Lepraria membranacea. Хр. Магнітний: обростання ма-
кротріщини вулканічних відслонень. Ур. Монастирчик: на слані лишайника 
Catapyrenium squamulosum. 

З літератури відомий як фотобіонт Psoroglaena epiphylla (Nyati et al., 2007).
Leptosira polychloris Reisigl – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрун-

ті (Войцехович та ін., 2009).
**L. thrombii Tscherm.-Woess – Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих 

відслонень. 
На агаризованому живильному середовищі водорість утворює нитчасті ко-

лонії. Нитки короткі, складаються з циліндричних, еліпсоїдних або майже сфе-
ричних клітин, до 18 мкм завдовжки та 8–10 мкм завширшки. Хлоропласт при-
стінний, часто глибоко розсічений, містить значну кількість гранул крохмалю та 
один піреноїд.

Відомий як фотобіонт лишайника Thrombium epigaeum (Tschermak-Woess, 
1953), а також як додатковий фотобіонт Placynthiella uliginosa (Voytsekhovich et
al., 2011). 
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Lobosphaera incisa (Reisigl) Karsten et al. (= Myrmecia incisa Reisigl) – Ка-
ПриЗ: ялівцеве рідколісся, у ґрунті (Водорості... 2001). Ур. Монастирчик: оброс-
тання кам’янистих відслонень.

L. tirolensis Reisigl – КаПриЗ: ялівцеве рідколісся, у ґрунті (Водорості... 
2001).

Lobosphaeropsis lobophora (V.M. Andreeva) H. Ettl et G. Gärtner (= Chlorella 
lobophora V.M. Andreeva) – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водорості... 
2001).

Microthamnion kuetzingianum Nägeli ex Kützing – КаПриЗ: степ типчако-
во-ковиловий, грунтові проби (Водорості... 2001).

*Muriella terrestris J.B. Petersen – Ур. Монастирчик: обростання макро-
тріщини вапнякових відслонень. Oкол. заповідника, г. Пілотка: у обростанні 
вапнякових відслонень. Хр. Магнітний: обростання макротріщини вулканічних
відслонень.

Відомо лише кілька знахідок з України – з грунтів Поліського природного 
заповідника (Водорості... 2001), вапнякових гротів і печер національного при-
родного парку «Подільські Товтри» (Виноградова, Михайлюк, 2009), засолених 
грунтів Азово-Сиваського Національного природного парку (Виноградова, Да-
риенко, 2008), хоча вважається широко поширеним представником у наземних 
біотопах.

Myrmecia biatorellae (Tscherm.–Woess et Plessl) J.B. Petersen – КаПриЗ:
степ типчаково-ковиловий, грунтові проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач:
обростання кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Aspicilia contorta, 
Dermatocarpon miniatum, Lecanora muralis, Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 
2009); північно-західний схил, на слані епігейного лишайника Peltigera rufescens; 
«Чортові сходи», на слані Ramalina pollinaria. Хр. Сюрю-Кая: на слані Toninia 
sedifolia та фотобіонт лишайника Catapyrenium squamulosum. Ур. Монастирчик:
фотобіонт лишайників C. squamulosum, Psora decipiens. Г. Свята: на слані лишай-
ника D. miniatum. Хр. Кок-Кая: на слані Ramalina sp. Хр. Магнітний: на слані 
Staurothele sp. 

Вид відомий як фотобіонт лишайників родів Biatora, Endocarpon, Maronella, 
Psoroma, Sarcogyne (Окснер, 1974), Bacidia, Catillaria (Ettl, Gärtner, 1995), 
Catapyrenium, Dermatocarpon, Verrucaria (Zeitler, 1954), Polysporina (Tschermak-
Woess, Plessl, 1948), Lobaria (Brunner, 1985), Psora (Geitler, 1963). 

«Myrmecia» bisecta Reisigl – КаПриЗ: у ґрунтах пухнастодубового лісу 
та типчаково-ковилового степу (Водорості... 2001). Хр. Карагач: обростання 
кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009).

Очевидно є одним із видів Lobosphaera Reisigl (Darienko et al, 2010). 
*M. incisa Reisigl – Хр. Карагач: на слані лишайника Lecanora muralis, Ra-

malina pollinaria (Войцехович, 2007).
*M. israelensis (Chantan. et H.C. Bold) T.Friedl (= Friedmannia israelensis

Chantan. et H.C. Bold) – Хр. Карагач: на слані лишайника Umbilicaria hirsuta. Хр.
Сюрю-Кая: обростання кам’янистих відслонень. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в 
обростанні кам’янистих відслонень. Хр. Магнітний: обростання кам’янистих від-
слонень та на слані лишайника Caloplaca flavescens. Хр. Кок-Кая: на слані лишай-
ника Candelariella vitellina. Г. Свята: на слані лишайника Dermatocarpon miniatum.

Parietochloris alveolaris (H.C. Bold) Shin Watan. et G.L. Floyd – Хр. Кара-
гач: обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: на
слані лишайника Dermatocarpon miniatum.
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*P. cohaerens (Groover et H.C. Bold) Shin Watan. et G.L. Floyd – Хр. Ка-
рагач: обростання кам’янистих відслонень та на слані лишайника Ochrolechia sp. 
Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні вапнякових відслонень. Хр. Хоба-
Тепе: на слані Ramalina calicaris, що зростав на Pyrus communis . 

**Prasiococcus calcarius (J.B. Petersen) Vischer (рис. 2 в) – Кузмичове 
каміння: на слані лишайника Aspicilia sp. Хр. Магнітний: на слані лишайника
Caloplaca flavescens (Войцехович, 2007).

Поширена у світі аерофітна водорість, що приурочена до кальцієвмісних
кам’янистих субстратів (Ettl, Gärtner, 1995). В нашому випадку була виявлена в
межах Берегового хребта на кам’янистих відслоненнях вулканічного походження,
вкритих екскрементами птахів. В культурі водорість утворювала колонії, які скла-
далися з пакетів клітин. Хлоропласт центральний, глибоко розсічений, з невеликим
чітким піреноїдом. Розміри клітин 6 (8) мкм завдовжки і 5 (6) мкм завширшки.

Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott – Хр. Карагач: обростання вулка-
нічних відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

Відомий як фотобіонт лишайника Solorina saccata (Окснер, 1974). 
*Radiococcus signiensis (Broady) Kostikov et al. (= Coenochloris signiensis

Broady) – Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень та на сланях ли-
шайників Aspicilia contorta, Lecanora rupicola, Ochrolechia sp., Parmelia saxatilis, 
Umbilicaria hirsuta (Войцехович та ін., 2009); обростання макротріщини у вулка-
нічних відслоненнях; «Чортові сходи», на слані Umbilicaria sp.; північно-західний 
схил, на слані епігейного лишайника Peltigera rufescens. Хр. Хоба-Тепе: на сланях 
лишайників Anaptychia setifera, Lepraria membranacea, Parmelia koflerae, Ramali-
na capitata. Хр. Магнітний: на слані лишайника Caloplaca flavescens. Кузмичове 
каміння: на слані лишайника Candelariella vitellina. Г. Свята: на слані лишайника
Ramalina sp., Umbilicaria grisea. Хр. Сюрю-Кая: на слані Squamarina cartilaginea 
var. cartilaginea, Cladonia convoluta.

Виявлений як фотобіонт лишайників Placynthiella icmalea, P. uliginosa
(Voytsekhovich et al., 2011). 

Sphaeroneocystis sp. – Хр. Карагач: обростання вулканічних відслонень та 
на слані Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: на слані Rhizocar-
pon geographicum, Umbilicaria grisea. 

Stichococcus bacillaris Nägeli – КаПриЗ: ялівцеве рідколісся та пухнас-
тодубовий ліс, грунтові проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач: ґрунтові проби, 
обростання кам’янистих відслонень, на сланях лишайників Anaptychia setifera,
Aspicilia contorta, Ochrolechia sp., Parmelia saxatilis, Umbilicaria hirsuta, Xanthopar-
melia pulla, Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009); на слані Dirina stenham-
marii, Ramalina pollinaria. Хр. Магнітний: обростання кам’янистих відслонень та 
на сланях лишайників Caloplaca flavescens. Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт лишайни-
ка Lepraria membranacea, на слані лишайника Parmelia koflerae. Окол. заповід-
ника, г. Чукур-Кая: на корі Pistacia та слані епіфлеоїдних лишайників Lecania 
fuscella, Opegrapha varia. Ур. Монастирчик: на корі Populus. Туманова балка:
на корі Pistacia. Г. Свята: обростання кам’янистих відслонень поряд із дж. Гя-
ур-Чешме та епіфіт лишайників Micarea prasina та Placynthiella icmalea. Окол. 
джерела «Лягушка»: обростання кори Malus domestica. 

Таксономія виду не розроблена. Молекулярно-філогенетичний аналіз ну-
клеотидної послідовності 18S р-РНК-гену показав (Neustupa et al., 2007), що кілька
штамів, визначених як Stichococcus bacillaris, не утворюють окремої групи, а розпо-
діляються між чотирма кластерами всередині клади «Prasiola» (Trebouxiophyceae).
Таким чином, даний вид є поліфілетичним і включає кілька морфологічно по-
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дібних видів. Відомий як фотобіонт лишайників Chaenotheca furfuracea (Tibell,
1980), Ch. brunneola, Ch. gracilenta, Ch. melanophaea, Ch. stemonea, Ch. trichialis, Cali-
cium sp., Lepraria sp. (Raths, 1938), Staurothele succedens (Окснер, 1974).

S. exiguus Gerneck – Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень 
(Войцехович та ін., 2009). 

S. membranaefaciens Chodat – Хр. Карагач: ґрунтові проби (Войцехович 
та ін., 2009). 

*S. minutissimus Skuja – Хр. Карагач: на слані лишайника Collema rupestre. 
S. cf. minutus I. Grint. et L.S. Peterfi – Хр. Карагач: обростання кам’янистих 

відслонень (Войцехович та ін., 2009). 
*S. mirabilis Lagerh. – Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на корі Pistacia та 

слані епіфлеоїдних лишайників Lecania fuscella, Opegrapha varia.
Очевидно, рідкісний вид. У світі відомий з аерофітних місцезростань Євро-

пи (зокрема Румунії) та Росії (Мошкова, 1979; Caraus, 2002; Ettl, Gärtner, 1995). 
В Україні виявлений з кори дерев та мертвої деревини Канівського природного
заповідника (Михайлюк, 2000; Мошкова, 1979) та лісових ґрунтів Карпат, в т.ч. і 
Карпатського біосферного заповідника (Водорості... 2001). З літератури відомий 
як фотобіонт лишайника Staurothele clopima (Ahmadjian, Heikkilä, 1970). 

S. undulatus Vinatz. – КаПриЗ: ялівцеве та ялівцево-дубове рідколісся, 
грунтові проби (Водорості... 2001). Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні 
вапнякових відслонень.

Цікавий представник даного роду, з характерними хвилястими нитками та 
видовженими і зігнутими кінцевими клітинами. Часом у культурі може втрачати 
характерний морфологічний вигляд, який повертається при чергуванні культи-
вування у рідкому та на твердому середовищах. У світі знаходили у грунтах Іта-
лії і Австрії (Ettl, Gärtner, 1995). В Україні цей вид є рідкісним (Algae... 2011) і 
цікавим у флористико-таксономічному відношенні. Нещодавно був виявлений 
нами як фотобіонт лишайника Chaenothecopsis nigra (неопубл. дані).

*Trebouxia arboricola Puymaly – Хр. Магнітний, Ск. Малий Карадаг: фо-
тобіонт лишайника Caloplaca saxicola. Хр. Карагач: обростання кам’янистих від-
слонень та на слані лишайника Xanthoparmelia pulla (Войцехович та ін., 2009);
фотобіонт Ochrolechia sp., Xanthoria calcicola. Ур. Монастирчик: в обростанні вап-
някових відслонень та на слані лишайника Psora decipiens. Окол. заповідника, г.
Чукур-Кая: на корі Pistacia та слані епіфлеоїдних лишайників Lecania fuscella, 
Opegrapha varia. Біостанція: фотобіонт лишайника Xanthoria parietina, що зрос-
тав на корі Prunus. Хр. Балали-Кая: обростання кам’янистих відслонень. 

Вид відомий як фотобіонт лишайників родів Anaptychia (Dahlkild et al., 
2001), Chaenotheca (Tibell, Beck, 2001), Euopsis, Flavopunctelia, Melanelia, Parmelia, 
Punctelia, Stereocaulon, Xanthoparmelia, Xanthoria (Ahmadjian, 1993), Lecidella
(Beck et al., 2002), Pleurosticta (Beck, Koop, 2001).

**T. asymmetrica Friedl et G. Gärtner –Хр. Карагач: фотобіонт Aspicilia 
cinerea, A. contorta, C. teicholyta (Войцехович, 2007). Хр. Балали-Кая: оброс-
тання кам’янистих відслонень. Ур. Монастирчик: на слані лишайника Peccania
coralloides. Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт Aspicilia cinerea. Хр. Сюрю-Кая: фотобіонт 
Aspicilia contorta. 

На агаризованому поживному середовищі вид утворює кластероподібні 
колонії. Клітини зібрані у тетради і октади, найчастіше мають яйцевидну форму. 
Даний вид має одни з найбільших розмірів серед представників роду Trebouxia. 
Вегетативні клітини сягають 28 – 30 мкм завдовжки і 20 – 25 мкм завширш-
ки. Хлоропласт центральний, глибоко та нерівномірно розсічений, з великим
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піреноїдом. З літератури даний вид відомий як фотобіонт лишайників родів 
Diploschistes (Friedl, Gärtner, 1988), Pertusaria (Schmitt, Lumbsch, 2001), Fulgensia, 
Toninia (Beck et al., 2002).

*T. crenulata P.A. Archibald – Хр. Магнітний: фотобіонт лишайника Ful-
gensia australis; епіфіт на слані лишайника Verrucaria sp. 1. Oкол. заповідника, 
г. Пілотка: фотобіонт лишайника Caloplaca aurantia. Ск. Малий Карадаг: фо-
тобіонт Caloplaca xerica. Lecanora schwartzii, Xanthoria calcicola. Хр. Сюрю-Кая:
фотобіонт Caloplaca xantolyta, Tephromela atra var. atra, Xanthoria calcicola. Хр. 
Хоба-Тепе: фотобіонт Candelariella medians, Xanthoria calcicola. Хр. Карагач: фо-
тобіонт Xanthoria calcicola. 

Відомий як фотобіонт лишайників родів Diploschistes (Friedl, Gärtner, 1988), 
Flavoparmelia, Hypotrachyna, Melanelia, Parmeliopsis (Ahmadjian, 1993), Parmelia,
Xanthoria (Archibald, 1975). У світі щироко поширений і, ймовірно, є космополі-
том, проте з території України він наводився лише двічі (Algae... 2011) і тому є 
рідкісним і цікавим у флористичному відношенні. 

**T. decolorans Ahmadjian – Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт Anaptychia seti-
fera, Candelariella medians. Ск. Малий Карадаг: фотобіонт Candelariella medians. 
Хр. Магнітний: фотобіонт C. cf. medians. Відомий як фотобіонт лишайників родів
Buellia (Ahmadjian, 1960), Xanthomendoza, Xanthoria (Nyati, 2006). 

В культурі характеризується поодинокими або зрідка зібраними у тетра-
ди, сферичними клітинами. Хлоропласт центральний, масивний, неглибоко
розсічений. Піреноїд один, великий, оточений чисельними сателітами. Розміри
вегетативних клітин сягають 20 (22) мкм у діаметрі. В старих клітинах накопи-
чуються вторинні каротиноїди, завдяки чому старі культури набувають жовто-
рудого коліру.

*T. gigantea (Hildreth et Ahmadjian) G. Gärtner – Хр. Карагач: фотобіонт 
лишайника Caloplaca erythrocarpia. Ск. Малий Карадаг: фотобіонт Candelariella 
medians. 

Відомий як фотобіонт лишайників родів Acarospora, Aspicilia, Caloplaca, Ce-
traraia, Lecanora, Menegazzia, Neofuscelia, Parmelia, Platismatia, Rhizocarpon, Xan-
thoparmelia (Ahmadjian, 1993), Diploschistes (Friedl, Gärtner, 1988). В Україні цей 
вид є рідкісним і цікавим у флористичному відношенні. Відомий з гранітних від-
слонень р. Південний Буг (Миколаївська обл.) (Михайлюк та ін., 2003).

**T. gelatinosa Ahmadjian ex P.A. Archibald (рис. 2 г) – Хр. Кок-Кая: фото-
біонт лишайника Rhizocarpon geographicum. Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на
слані епіфлеоїдного лишайника Lecania fuscella. 

В культурі на агаризованому поживному середовищі водорость формує 
розпластані колонії. Клітини поодинокі, яйцевидної або рідше сферичної фор-
ми. Розміри вегетативних клітин становлять 16 – 18 (23) мкм завдовжки та 14 –
16 мкм завширшки. Вид характеризується наявністю слизових «ковпачків» у 
старих клітин або у культурі віком більше 2-х місяців. «Ковпачки» особливо ви-
разні після обробки препарату метиленовим синім. Вид відомий як фотобіонт
лишайників родів Flavoparmelia (Friedl et al., 2000), Hypogymnia, Punctelia (Ah-
madjian, 1993), Parmelia (Archibald, 1975), Josefpoeltia, Teloschistes, Xanthoria, 
Xanthomendoza (Nyati et al., 2006). 

**T. impressa Ahmadjian – Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт лишайника Parmelia 
koflerae. 

Вид характеризується поодинокими сферичними клітинами в культурі, 
розміри яких становлять 10 – 13 (18) мкм у діаметрі. Хлоропласт центральний, 
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Рис. 2. Схематичні рисунки деяких цікавих у флористико-таксономічному аспекті (д) та нових 
для України (а, б, в, г) видів зелених водоростей, виявлених на території Карадазького ПЗ: 

а – Coccomyxa mucigena та б – C. rayssiae (з характерними слизовими тяжами на одному з кінців 
клітини) після фарбування метиленовим синім і тушшю; в – Prasiococcus calcarius; г – Trebouxia 

gelatinosa; д – Printzina lagenifera з типовою ознакою – пляшкоподібним гаметангієм. 
Шкала – 10 мкм
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масивний, слабко розсічений. Піреноїд 1, центральний, оточений чисельними 
крохмальними зернами. Як і попередній вид (T. gelatinosa), характеризуєть-
ся наявністю слизових «ковпачків» у старих клітин або у культурі віком біль-
ше 2-х місяців. «Ковпачки» особливо виразні після обробки препарату мети-
леновим синім. В літературі вид наводиться як фотобіонт лишайників родів 
Cetraraia, Thamnolia (Ihda, Nakano, 1995), Anaptychia, Melanelia, Pseudoparmelia, 
Usnea (Ahmadjian, 1993), Phaeophyscia, Physconia, Physcia (Dahlkild et al., 2001),
Xanthomendoza (Nyati, 2006), Gypsoplaca (Piercey-Normore, De Priest, 2001), 
Parmelia, Umbilicaria (Romeike et al., 2002). 

*T. incrustata Ahmadjian ex G. Gärtner – Хр. Магнітний: ймовірний фотобі-
онт лишайника Staurothele sp. Окол. джерела «Лягушка»: фотобіонт лишайни-
ка Leproloma membranacea. Хр. Кок-Кая: фотобіонт лишайника Aspicilia contorta, 
Lecanora muralis. Ур. Монастирчик: фотобіонт лишайника Caloplaca coronata. 
Хр. Карагач: фотобіонт Caloplaca crenulatella, C. squamulosa, L. muralis, Xantho-
parmelia pulla. Oкол. заповідника, г. Пілотка: фотобіонт лишайника Lecanora 
lojkaeana. Хр. Сюрю-Кая: фотобіонт Toninia sedifolia. Кузьмичове каміння: фо-
тобіонт Xanthoparmelia pulla, X. somloënsis. 

Вид відомий як фотобіонт лишайників родів Acarospora, Lecanora, 
Neofuscelia, Protoparmelia, Rhizocarpon (Beck, 2002), Rinodina (Helms et al., 2001). 
В Україні відомий лише з гранітів р. Південний Буг (Миколаївська обл.) (Ми-
хайлюк та ін., 2003) і тому є рідкісним та цікавим у флористичному відношенні.

**T. jamesii (Hildreth et Ahmadjian) G. Gärtner (рис. 1 в) – Ур. Монастирчик: 
на корі Populus. Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт епілітних лишайників Candelariella 
vitellina, Umbilicaria grisea; фотобіонт Ramalina calicaris, що зростав на Pyrus. Під-
ніжжя г. Свята: фотобіонт лишайників Calicium salicinum, Ramalina fraxinea.
Хр. Карагач: фотобіонт епілітного лишайника Lecanora frustulosa, Lecidea sp.,
Parmelia saxatilis, Ramalina pollinaria, Rhizoplaca sp., Umbilicaria hirsuta. Ск. Ма-
лий Карадаг: фотобіонт L. frustulosa, Protoparmelia psorophana, Ramalina capitata,
R. pontica, Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria grisea. Хр. Кок-Кая: фотобіонт
Ramalina capitata, Ramalina sp., Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria grisea. 

Вид є типовим представником морфолого-генетичної групи «Arboricola». 
В культурі різні популяції виду характеризуються поодинокими сферичними 
клітинами, розміри яких становлять 11 – 16 (22) мкм у діаметрі. Хлоропласт цен-
тральний, глибоко розсічений, розсічення подекуди доходять до піреноїда. З по-
верхні клітини хлоропласт найчастіше має ребристий рисунок. Піреноїд 1, цен-
тральний, невеликого розміру. 

Вид відомий як фотобіонт лишайників родів Acarospora (Beck, 2002), Pertu-
saria (Schmitt, Lumbsch, 2001), Tremolecia (Beck, Koop, 2001), Anzia, Cetraria, Hy-
potrachyna, Melanelia, Parmelia, Parmeliopsis, Punctelia, Schaereria (Ahmadjian, 1993),
Bellemerea, Lecanora, Rhizocarpon (Beck, 1999), Hypogymnia, Lecidea, Letharia, Um-
bilicaria (Romeike et al., 2002), Chaenotheca (Tibell, Beck, 2001), Pseudevernia (Kro-
ken, Taylor, 2000), Platismatia (Ettl, Gärtner, 1995), Ramalina (Cordeiro et al., 2005).

*T. simplex Tscherm.-Woess – Г. Свята: фотобіонт Rhizocarpon geographi-
cum, Umbilicaria grisea. Хр. Карагач: фотобіонт Umbilicaria sp. Окол. заповідника, 
с. Щебетівка: гора над кладовищем, фотобіонт епігейного лишайника Cetraria 
aculeata. 

До наших досліджень цей вид наводився лише як фотобіонт деяких лишай-
ників гранітних відслонень р. Південний Буг (Миколаївська обл.) (Дарієнко, 
Войцехович, 2005) і тому є рідкісним та цікавим у флористичному відношенні. 
У світі відомий як фотобіонт лишайників родів Acarospora, Bellemerea, Carbonea, 
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Immersaria, Lecanora, Lecidea, Miriquidica, Pleopsidium, Porpidia, Rhizocarpon, 
Sporastatia, Tremolecia, Umbilicaria (Beck, 2002), Chaenotheca (Tschermak-Woess, 
1989), Solorina (Окснер, 1974), Flavocetraria (Opanowicz, Grube, 2004). 

***T. solaris ad int. – Хр. Сюрю-Кая: епіфіт на слані лишайника Catapyre-
nium squamulosum. Хр. Карагач: епіфіт на слані Dermatocarpon miniatum; фотобі-
онт Aspicilia cinerea, A. contorta, Caloplaca aractina, Diploschistes diacapsis. Г. Свята, 
Ск. Стінка: епіфіт на слані Dermatocarpon miniatum. Ск. Малий Карадаг: фото-
біонт Aspicilia contorta. Хр. Кок-Кая: фотобіонт лишайника Candelariella vitellina,
Ramalina capitata, Rhizocarpon geographicum. Хр. Хоба-Тепе: фотобіонт епілітних
лишайників R. capitata, Rh. geographicum. Туманова балка: фотобіонт Xanthoria 
non parietina, що зростав на корі Pistacia. КаПриЗ: фотобіонт епіфлеоїдного ли-
шайника Xanthoria parietina.

За результатами проведених нами молекулярно-філогенетичних дослі-
джень ITS нДНК, цей представник роду Trebouxia є новим для науки видом. 

***T. vagua ad int. – Хр. Карагач: фотобіонт Porpidia crustulata; епіфіт на 
слані Dirina massiliensis f. sorediata. Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на корі 
Pistacia та слані епіфлеоїдного лишайника Lecania fuscella. Хр. Сюрю-Кая: фо-
тобіонт Aspicilia contorta, Diploschistes diacapsis. Oкол. заповідника, г. Пілотка: 
фотобіонт лишайника Caloplaca. rubelliana, Lecanora albescens. Кузьмичове ка-
міння: фотобіонт Candelariella vitellina. Туманова балка: на корі Pyrus.

***T. cretacea ad int. – Хр. Сюрю-Кая: фотобіонт A. desertorum, Rusavskia 
papillifera.

Ймовірно приурочений до лишайників, що зростають на вапнякових від-
слоненнях. За результатами проведених нами молекулярно-філогенетичних до-
сліджень ITS нДНК, цей представник роду Trebouxia є новим для науки видом. 

Trebouxia sp. (підгр. gigantea) – Хр. Сюрю-Кая: фотобіонт Acarospora cer-
vina, Caloplaca inconnexa. Хр. Карагач: фотобіонт Anaptychia setifera, Diploschistes 
diacapsis, Lecanora rupicola, Rhizocarpon geographicum. Ск. Малий Карадаг: фото-
біонт Aspicilia contorta, Lecanora elenkinii; епіфіт на слані Rhizocarpon geographicum. 
Окол. джерела «Лягушка»: фотобіонт лишайника Caloplaca coronata, Verrucaria 
caerulea, Xantoparmelia pulla. Хр. Кок-Кая: фотобіонт лишайника Candelariella 
vitellina; епіфіт на слані Rhizocarpon geographicum. Ур. Монастирчик: фотобіонт 
Fulgensia fulgida, F. subbracteata, Toninia sp. Хр. Балали-Кая: фотобіонт Xantho-
parmelia pokornii. 

У зв’язку з мінливістю морфологічних ознак у культурі, визначення даного 
представника без застосування молекулярно-філогенетичних методів є досить
проблематичним. Наразі визначення більшості представників роду Trebouxia за 
допомогою культуральних методів можливе лише до рівня групи чи підгрупи.

Trebouxia sp. (підгр. arboricola) – Хр. Карагач: г. Шапка Мономаха, фо-
тобіонт епігейного лишайника Cetraria steppae; фотобіонт епіфлеоїдного лишай-
ника Physconia distorta. Туманова балка: фотобіонт епіфлеоїдного лишайника 
Physcia adscendens. Окол. джерела «Лягушка»: фотобіонт лишайника Pleurosticta 
acetabulum.

Як і у попереднього штаму, визначення без застосування молекулярно-фі-
логенетичних методів є досить проблематичним у зв’язку з мінливістю морфо-
логічних ознак у культурі, тому його визначення було проведене лише до рівня
підгрупи. За морфологією штам нагадує види Trebouxia arboricola, T. decolorans та 
Trebouxia solaris ad int. (підгр. arboricola), які є дуже близькими у філогенетично-
му відношенні. Ймовірно, у подальшому штам буде визначений до одного з цих 
таксонів.
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Trebouxia sp. – Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень, на 
слані лишайника Caloplaca teicholyta, Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 
2009); фотобіонт Caloplaca holocarpa, Lecanora rupicola, Pseudoevernia furfuracea, 
Rhizocarpon geographicum; епіфіт лишайника Peltigera rufescens. Хр. Сюрю-Кая: в 
обростанні вапнякових відслонень та епіфітно на слані лишайника Catapyrenium 
squamulosum, Squamarina cartilaginea. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в оброс-
танні вапнякових відслонень та фотобіонт Caloplaca albopruinosa. Окол. джере-
ла «Лягушка»: обростання кори Malus domestica;. фотобіонт лишайників Buellia 
badia, Candelariella reflexa, Evernia prunastri, Protoblastenia rupestris; епіфіт на сла-
ні Scoliciosporum chlorococcum. Туманова балка: на корі Pyrus. Хр. Балали-Кая:
фотобіонт Caloplaca feruginea, Lecanora dispersa. Ур. Монастирчик: фотобіонт 
Calolaca biatorina, Candelariella vitellina, Evernia prunastri, Ramalina fastigeata, Pso-
ra decipiens. Підніжжя г. Свята: фотобіонт епіфлеоїдного лишайника Ramalina 
calicaris. Біостанція: фотобіонт епіфлеоїдного лишайника Rinodina sp., що зрос-
тав на Prunus. Кузьмичове каміння: фотобіонт Aspicilia sp., Diplotomma alboatrum. 
Хр. Магнітний: фотобіонт Caloplaca flavescens, Diploicia canescens, Lepraria sp. Хр. 
Кок-Кая: фотобіонт Caloplaca fuscoatroides, Lecidella carpathica. Ск. Малий Ка-
радаг: фотобіонт Caloplaca grimmiae, Lecanora sulphurea. Хр. Хоба-Тепе: фотобі-
онт Lepraria membranacea, Pleurosticta acetabulum.

Виділити штами в культуру не вдалося, тому визначення до виду немож-
ливе.

*Trochiscia granulata (Reinsch) Hansg. – Хр. Карагач: епіфіт на слані 
Xanthoparmelia pulla.

Вид відомий як фотобіонт лишайника Polyblastia atoma (Tschermak, 1941). 

Ulvophyceae
Dilabifilum sp. – Окол. дж. «Лягушка»: північний схил, фотобіонт лишай-

ника Verrucaria glaucina.
Невирішені таксономічні проблеми даної групи водоростей (Darienko, 

Pröschold, 2008) не дозволяють точніше ідентифікувати виявлену популяцію. 
Представники даного роду відомі як фотобіонти лишайників роду Verrucaria 
(Tschermak-Woess, 1970, 1976).

**Fottea cylindrica Hindák – Хр. Карагач: на слані лишайників Dermato-
carpon miniatum та Ochrolechia sp. (Войцехович, 2007). 

Клітини поодинокі або зібрані у скупчення, що поєднані колоніальним 
слизом. Клітини паличкоподібні, на кінцях заокруглені, оточені товстим шаром 
слизу. Розміри клітин у культурі сягають 20–28 мкм завдовжки та 8–8,5 мкм за-
вширшки. Хлоропласт пристінний, вистилає більшу частину клітини. Піреноїд 
відсутній.

*«Fottea» sphaeroides Hindák – Хр. Карагач: на слані Anaptychia setifera 
(Войцехович та ін., 2009). Хр. Магнітний: на слані Staurothele sp. (Войцехович, 
2007). 

Вид є цікавим у флористико-таксономічному відношенні.
*«Fottea» stichococcoides Hindák – Хр. Магнітний: на слані Caloplaca 

flavescens. Хр. Карагач: північно-західний схил, на слані епігейного лишайника 
Peltigera rufescens.

Представник цікавий у флористико-таксономічному аспекті. За своєю мор-
фологією близький до широко поширених представників роду Stichococcus, але 
відрізняється наявністю чітко виражених слизистих піхов; повністю збігається 
з діагнозом Fottea stichococcoides (Hoffmann, 1989). Досить широко поширений 
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у наземних місцезростаннях. У світі відомий з аерофітних місцезростань (Ettl, 
Gärtner, 1995). Таксономія даного роду є досить проблематичною. Традиційно 
за морфологічними ознаками його відносили до класу Chlorophyceae, порядків 
Ulotrichales (Hoffmann, 1989), Gloeotilales (Ettl, Gärtner, 1995) чи Protosiphonales 
(Водорості... 2001). Наразі, згідно систематичної структури, що наведена на сайті 
http://www.algaebase.org, рід Fottea належить до класу Ulvophyceae.

*Printzina lagenifera (E.M. Hildebr.) R.H. Thomps. et Wujek (рис. 2 д) – 
Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень та на слані лишайника (Вой-
цехович та ін., 2009); епіфіт лишайника Lecanora rupicola, фотобіонт лишайни-
ків Dirina stenhammarii, Roccella phycopsis. Хр. Магнітний: на слані лишайника
Caloplaca flavescens. Малий Карадаг: Dirina stenhammarii. Окол. заповідника, г. 
Чукур-Кая: на слані лишайників Bacidia rosella, Opegrapha varia та на корі Pyrus. 
Ур. Монастирчик: фотобіонт лишайника Arthonia radiata. Туманова балка: на 
корі Pistacia та Pyrus. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні вапнякових 
відслонень.

Відомий як фотобіонт лишайника Graphis sp. (Nakano, 1988). На території 
України є рідкісним та цікавим у флористико-таксономічному аспекті. 

*Pseudendoclonium printzii (Vischer) Bourr. – Хр. Карагач: обростання
кам’янистих відслонень. Ур. Монастирчик: обростання макротріщини вапнякових
відслонень. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні вапнякових відслонень.

Відомий як фотобіонт лишайників (Ettl, Gärtner, 1995). 
*Trentepohlia cf. annulata Brand – Хр. Магнітний: обростання кам’янистих 

відслонень у затінку (в умовах підвищеної вологості) та на слані лишайника 
Caloplaca flavescens.

Не зважаючи на те, що морфологічні ознаки виявленої нами водорості 
цілком співпадають з описом даного виду, ми маємо певні сумніви щодо 
правильності його визначення. Згідно визначнику (Мошкова, 1979), T. annulata
приурочена до деревного субстрату, тоді як у наших дослідженнях вид був ви-
явлений на кам’янистому субстраті. Відомий як фотобіонт лишайника Graphis
scripta (Nakano, 1988). Є цікавим у флористико-таксономічному відношенні.

*T. jolithus (L.) Wallr. (рис. 1 г) – Хр. Магнітний: обростання кам’янистих 
відслонень. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в обростанні вапнякових відслонень. 

Вид є цікавим у флористико-таксономічному відношенні.
*T. umbrina (Kütz.) Bornet – Ур. Монастирчик: на корі Populus. Хр. Маг-

нітний: епіфіт на слані Caloplaca flavescens. Хр. Карагач: епіфіт на слані Lecanora 
rupicola, Ochrolechia sp. Г. Свята: епіфіт на сланях Placynthiella icmalea, P. uligi-
nosa, Rhizocarpon geographicum.

Вид відомий як фотобіонт лишайників Arthonia radiata, Graphis scripta, 
Opegrapha atra (Herisset, 1946), Roccella phycopsis, Opegrapha varia (Bornet, 1873), 
Coenogonium leprieurii (Uyenko, 1965), Chaenotheca chlorella (Окснер, 1974), 
Purenula nitida (Ahmadjian, 1964). 

Streptophyta
Chlorokybophyceae

Chlorokybus atmophyticus Geitler – Хр. Карагач: у ґрунті (Войцехович та 
ін., 2009). Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих відслонень. 

Klebsormidiophyceae
Interfilum massjukiae Mikhailyuk et al. – Хр. Карагач: обростання кам’я-

нистих відслонень та на сланях лишайників Dermatocarpon miniatum, Lecanora
muralis, L. rupicola, Ochrolechia sp., Umbilicaria hirsuta, Xanthoria calcicola (Вой-
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цехович та ін., 2009); «Чортові сходи», обростання кам’янистих відслонень.
Г. Свята: обростання кам’янистих відслонень поряд із дж. Гяур-Чешме; ск. Стін-
ка, на слані лишайника Umbilicaria grisea. Oкол. заповідника, г. Пілотка: в оброс-
танні вапнякових відслонень. Хр. Магнітний: епіфіт на слані Caloplaca flavescens, 
Staurothele sp. Малий Карадаг: на слані лишайника Lecanora frustulosa. Хр. Хо-
ба-Тепе: на слані Lepraria membranacea, Pleurosticta acetabulum, Ramalina calicaris. 
Хр. Сюрю-Кая: на слані лишайника Toninia sedifolia. Нещодавно був описаний
з вулканічних відслонень хр. Карагач Карадазького ПЗ (Mikhailyuk et al., 2008). 
Відомий як додатковий фотобіонт Placynthiella icmalea, P. uliginosa (Voytsekhov-
ich et al., 2011). 

I. terricolа (J.B. Petersen) Mikhailyuk et al. (= Geminella terricola J.B. Petersen) –
КаПриЗ: у ґрунті пухнастодубового лісу (Водорості... 2001). Хр. Сюрю-Кая: об-
ростання кам’янистих відслонень та на слані лишайника Catapyrenium squamulo-
sum. Окол. заповідника, г. Чукур-Кая: на корі Pistacia. Хр. Карагач: обростан-
ня кам’янистих відслонень та на сланях лишайників Aspicilia contorta, Caloplaca
teicholita, Collema rupestre, Ochrolechia sp. (Войцехович та ін., 2009); «Чортові схо-
ди», обростання кам’янистих відслонень. Ур. Монастирчик: на слані лишайни-
ків Catapyrenium squamulosum, Lecania fuscella. 

Interfilum sp. – Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень та на сла-
ні лишайника Caloplaca teicholyta (Войцехович та ін., 2009). 

Відомий як додатковий фотобіонт Micarea prasina (Voytsekhovich et al., 2011).
*Klebsormidium crenulatum (Kütz.) Lokhorst – Ур. Монастирчик, хр. Ба-

лали-Кая: обростання кам’янистих відслонень. Хр. Карагач: на слані лишайни-
ка Collema rupestre. 

*K. dissectum (F. Gay) Lokhorst – Хр. Карагач: ґрунтові проби, обростання 
кам’янистих відслонень та епіфітно на слані Xanthoparmelia pulla (Войцехович та 
ін., 2009); епіфіт на слані Peltigera rufescens. 

K. flaccidum (Kütz.) P.C. Silva et al. – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, ялів-
цеве рідколісся, ґрунтові проби (Водорості... 2001). Хр. Карагач: ґрунтові про-
би, обростання кам’янистих відслонень та епіфітно на сланях Caloplaca teicholita, 
Lecanora muralis, Umbilicaria hirsuta, Xanthoria calcicola (Войцехович та ін., 2009); 
«Чортові сходи», обростання макротріщини кам’янистих відслонень; ск. Світа, 
на слані лишайника Ramalina pollinaria. Ур. Монастирчик: на слані Candelariella
vitellina.

*K. cf. fluitans (F. Gay) Lokhorst – Oкол. заповідника, г. Пілотка: в оброс-
танні вапнякових відслонень. 

K. montanum (Hansg.) Shin Watan. – Хр. Карагач: у ґрунті (Войцехович та 
ін., 2009). 

*K. mucosum (J.B. Petersen) Lokhorst – Хр. Карагач: обростання 
кам’янистих відслонень та епіфітно на сланях Caloplaca teicholita, Umbilicaria 
hirsuta (Войцехович та ін., 2009). Г. Свята: ск. Стінка, на слані лишайника 
Umbilicaria grisea. 

K. nitens (Menegh.) Lokhorst – Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих 
відслонень. 

K. pseudostichococcus (Heering) H.Ettl et G.Gärtner – КаПриЗ: ялівцеве 
рідколісся, у ґрунті (Водорості... 2001).

Zygnematophyceae
*Cylindrocystis crassa De Bary – Г. Свята: обростання кам’янистих відсло-

нень поряд із дж. Гяур-Чешме. 
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Mesotaenium macrococcum (Kütz.) Roy et Bissett – Хр. Карагач: обростан-
ня кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

*«Fottea» pyrenoidosa Broady – Хр. Карагач: обростання кам’янистих від-
слонень та на слані лишайника Ochrolechia sp. (Войцехович та ін., 2009). Ур. Мо-
настирчик: на слані лишайника Candelariella vitellina.

Рідкісна водорість, описана з наземних місцезростань Антарктиди (Ettl, 
Gärtner, 1995). Вид є досить сумнівним, молекулярні дослідження типового 
штаму SAG 1.88, проведені з виявленням нуклеотидної послідовності 18S rRNA-
гену, вказують на те, що це представник коньюгуючих зелених водоростей (Gon-
charov, Melkonian, 2010); згідно морфологічної та екологічної характеристики, 
очевидно, належить до роду Mesotaenium. 

Xanthophyta
Botrydiopsis arhiza Borzi – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водо-

рості... 2001). Хр. Карагач: обростання кам’янистих відслонень (Войцехович та 
ін., 2009).

B. eriensis Snow – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типчаково-кови-
ловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Botryochloris chlorellidiopsis H.Ettl – КаПриЗ: степ типчаково-ковило-
вий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Bumilleriopsis terricola Matv. – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті 
(Водорості... 2001). 

Ellipsoidon anulatum Pascher – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ тип-
чаково-ковиловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

*Mischococcus sphaerocephalus Vischer – Окол. заповідника, г. Чукур-
Кая: на корі Pistacia та на слані лишайника Opegrapha varia. 

Вперше на території України вид був знайдений у грунтах о. Зміїний 
(Одеська обл.) (Дарієнко, 2012). Наразі вид є рідкісним на території України.

Heterococcus mainxii Vischer – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті 
(Водорості... 2001).

H. moniliformis Vischer – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водо-
рості... 2001).

H. leptosiroides Pitschmann – Хр. Карагач: південно-східний схил, у ґрунті 
(Войцехович та ін., 2009). 

H. viridis Chodat – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у ґрунті (Водорості... 
2001).

Ilsteria lobata Pascher – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс та степ типчаково-
ковиловий, у ґрунті (Водорості... 2001).

Monodus chodatii Pascher – КаПриЗ: ялівцеве рідколісся, у ґрунті (Водо-
рості... 2001).

Sphaerosorus coelastroides Pascher – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у 
ґрунті (Водорості... 2001).

Xanthonema exile (G.A. Klebs) P.C. Silva – Хр. Карагач: південно-східний 
схил, у ґрунті (Водорості... 2001). 

X. stichococcoides (Pascher) P.C. Silva – КаПриЗ: пухнастодубовий ліс, у 
ґрунті (Водорості... 2001).

Eustigmatophyta
Eustigmatos magnus (J.B. Petersen) Hibberd – КаПриЗ: пухнастодубо-

вий ліс, ялівцево-дубове та ялівцеве рідколісся, у ґрунті (Водорості... 2001).
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Хр. Карагач: південно-східний схил, ґрунтові проби (Войцехович та ін., 2009).
Ур. Монастирчик: обростання кам’янистих відслонень. Г. Свята: обростання 
кам’янистих відслонень поряд із дж. Гяур-Чешме.

Monodopsis subterranea Hibberd – КаПриЗ: ялівцево-дубове та ялівцеве 
рідколісся, у ґрунті (Водорості... 2001).

Visheria helvetica (Vischer et Pascher) Hibberd – Хр. Карагач: обростання 
кам’янистих відслонень (Войцехович та ін., 2009). 

Подяка. Автор висловлює щиру вдячність шановним колегам к.б.н. Ми-
хайлюк Т.І. та к.б.н. Дарієнко Т.М., за допомогу при визначенні деяких таксонів 
водоростей та складанні конспекту. Робота була частково підтримана грантом 
INTAS YSF (Ref. Nr. 05 – 109 – 4888).
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Конспект флоры наземных водорослей Карадагского природного заповедни-
ка. Войцехович А.А. Впервые приведен конспект флоры наземных водорослей Кара-
дагского природного заповедника, который насчитывает 213 видов, которые по систе-
матическому составу принадлежат к 96 родам из 6 отделов: Bacillariophyta – 10 (4,7 %), 
Chlorophyta – 116 (54,5 %), Cyanoprokaryota – 54 (25,4 %), Eustigmatophyta – 3 (1,4 %), 
Streptophyta – 15 (7,0 %) та Xanthophyta – 15 (7,0 %). 51 вид является новыми для тери-
тории заповедника, 13 видов являются редкими и интересными в флористическо-таксо-
номическом аспекте и 3 вида – новые для науки.

Ключевые слова: наземные водоросли, Карадагский природный заповедник.

Compendium of terrestrial algae of the Karadag Nature Reserve. Voitsekhovich A.O.
Compendium of the terrestrial algae flora of the Karadag Nature Reserve that reaches 213 
species belonging to 6 phylums: Bacillariophyta – 10 (4,7 %), Chlorophyta – 116 (54,5 %),
Cyanoprokaryota – 54 (25,4 %),Eustigmatophyta – 3 (1,4 %), Streptophyta – 15 (7,0 %),
and Xanthophyta – 15 (7,0 %). 51 species are new for the reserve territory, 13 species are rare 
and interesting under floristic and taxonomic aspect, and 3 species are new for science.

Key words: Terrestrial Algae, Karadag Nature Reserve.


