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Рід Japewia вперше наводиться для території України з природного заповідника «Ґорґани». 
У повідомленні подано опис, вказано місцезнаходження в Україні, екологічні особливості 
та загальне поширення нового для ліхенобіоти нашої країни епіфітного лишайника Japewia 
subaurifera. Він зростає на корі Picea abies вище 1200 м над р. м. і характеризується накипною 
стерильною сланню, наявністю округлих соралей, в яких зовні розвиваються соредії 
коричнюватого, а всередині — жовтувато-зеленуватого забарвлення. 

К л ю ч о в і   с л о в а: Japewia, Україна, природний заповідник «Ґорґани»
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Рід Japewia Tønsberg опи са ний у 1990 р. нор везьким 
уче ним Т. Тонс бер гом пі сля кри тич но го до слі джен-
ня сте риль них со ре ді оз них представ ни ків роду 
Lecidea Ach. s. lat. Рід міс тить усьо го два види — 
J. tornoensis (Nyl.) Tønsberg і J. subaurifera Muhr & 
Tønsberg, яких об’єднує на яв ність од но клі тин них 
без барв них ас кос пор із ба га то ша ро ви ми товсти ми 
обо лон ка ми (Tønsberg, 1990).

До слі джую чи ли шай ни ки та лі хе но філь ні гри би 
при род но го за по від ни ка «Ґор ґа ни», у верхньо му 
лі со во му поя сі сме ре ко во-яли це вих лі сів зна йшли 
одного з представ ни ків цьо го роду, який вия вив ся 
но вим для те ри то рії Ук ра ї ни. Ниж че на во ди мо ко-
рот кий ді аг ноз роду та опис виду, міс це зна хо джен-
ня, дані про його по ши рен ня й еко ло гіч ні особ ли-
вості.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Зраз ки ли шай ни ка зі бра но ав то ра ми під час ек спе-
ди цій но го до слі джен ня те ри то рії при род но го за-
по від ни ка «Ґор ґа ни» (Над вір нянський р-н, Іва но-
Фран ківська обл.) 1—6 трав ня 2015 р. Ви зна чен ня 
про во ди ли за стан дарт ною ме то ди кою (Kondratiuk, 
2008). Зраз ки ли шай ни ка збе рі га ють ся в лі хе но ло-
гіч но му гер ба рії Хер сонсько го дер жав но го уні вер-
си те ту (KHER) та в гер ба рії Хар ківсько го на ціо-
наль но го уні вер си те ту іме ні В.Н. Ка ра зі на (CWU).

Ре зуль та ти до слі джень та їх обговорення

Japewia Tønsberg, Lichenologist 22 (3): 205 (1990).
Слань на кип на, зе ле но-сі ра або за зви чай зе ле-

ну ва то-ко рич не ва до ко рич не во го кольо ру на від-
кри тих по верх нях. Фо то біонт зе ле ний, ко ко їд ний. 
Під слань не чіт ка, сла бо роз ви не на. Со ра лі при сут-
ні або не утво рю ють ся. 

Апо те ції рід кіс ні, біа то ро ві, роз сія ні, каш та но-
во-ко рич не ві, ма то ві до глян це вих, 0,4(—0,6) мм 
діа мет ром, ± пло скі, зрід ка опук лі. Влас ний екс-
ци пул сла бо же ла ти ні зо ва ний, чор ну ва то-ко рич не-
вий. Епі те цій чер во ну ва то-ко рич не вий, від К стає 
тем но-ко рич не вим, ін ко ли вкри тий без барв ним 
же ла ти но вим ша ром до 6 мкм зав тов шки. Гі ме ні-
аль ний шар без барв ний або світ ло-ко рич не вий, 
час то з жов ти ми мас ля ни ми кра п ля ми, від К/І не 
змі ню єть ся. Па ра фі зи дуже роз га лу же ні, з’єднані 
між со бою, тон кі, близько 1,5 мкм зав шир шки, апі-
каль на клі ти на до 2,5 мкм діа мет ром із тем но-ко-
рич не вим піг мен том. Сум ки бу ла во по діб ні, з до б-  
ре роз ви не ним амі ло їд ним ку по лом, не амі ло їд ни-
ми стін ка ми та амі ло їд ним зов ніш нім ков пач ком, 
1—8 спо ро ві, Lecidella-ти пу. Ас кос по ри без барв ні, 
прості, яй це по діб но-еліп со їд ні до ку лястих, стін ка 
товста, чіт ко ба га то ша ро ва в К. 

Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg, in Tønsberg, 
Lichenologist 22(3): 206 (1990). Фото: (Czarnota, 
2009).

Слань на кип на, ареольо ва на, час то зли ва єть ся, 
утво рюю чи пля ми між ін ши ми на кип ни ми ли шай-
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ни ка ми, не со ре ді оз ні аре о ли не чіт кі, зе ле ну ва ті, 
коли за ті не ні, від зе ле ну ва то-ко рич не во го до ко-
рич не во го кольо ру на від кри тих по верх нях, пло с- 
кі до злег ка опук лих, пе ре важ но близько 0,15 мм 
діа мет ром, роз сія ні. Со ра лі крап ко по діб ні, ок руг-
лі, опук лі, більш-менш дис крет ні, до 0,2—0,4 мм у 
діа мет рі, іно ді утво рю ють ле проз ну кір ку. Со ре дії у 
діа мет рі до 30 мкм, від ко рич не во го до тем но-ко-
рич не во го за барв лен ня, жов то го або жов то-зе ле-
но го — все ре ди ні со ра лей, іно ді зі бра ні в кон со-
ре дії до 75 мкм діа мет ром, із жов ту ва ти ми мас ля-
ни ми кра пель ка ми (у сві жо му ма те ріа лі). Під слань 
не чіт ка, сла бо роз ви не на, ко рич ню ва та. Апо те ції в 
ук ра їнсько му ма те ріа лі від сут ні. Со ре дії від дії на 
С по си лю ють ко лір, від К на бу ва ють тем но-ко рич-
не во го за барв лен ня, жов тий піг мент від К по си лює 
ко лір, від КС стає блі до-по ма ран че вим. Міс тить 
ло ба ріє ву ки сло ту.

Еко ло гія. Ли шай ник рос те на корі хвой них по-
рід де рев (Picea abies (L.) H. Karst., Pinus cembra L.) 
у верхньо му ліcовому поя сі на ви со ті 1200—1500 м 
над р. м. ра зом із Cyphelium tigillare (Ach.) Ach., 
Hypogymnia farinacea Zopf, H. physodes (L.) Nyl., 
H. tubulosa (Schaer.) Hav., Lecanora strobilina (Spreng.) 
Kieff., Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer, 
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., P. hyperopta (Ach.) 
Vain., Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb., 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.

Міс це зна хо джен ня. Іва но-Фран ківська обл., 
Над вір нянський р-н, при род ний за по від ник «Ґор-
ґа ни», Ґор ганське ліс ництво, ниж че проб ної пло-
щі № 6, 1400 м над р. м., ло ка лі тет № 16, ко ор ди-
на ти: N 48°46411 E 024°31678, на корі Picea abies, 
05.05.2015, зібр. О.Є. Хо до сов цев, А.Б. Гро ма ко ва, 
В.В. Дар мостук (KHER, CWU 200563); уро чи ще 
Бе ре зо ватські клив ки, 1430 м над р. м., ло ка лі тет 
№ 17, N 48°4628.1 E 024°3193.8, на Pinus cembra, 
05.05.2015, зібр. О.Є. Хо до сов цев, А.Б. Гро ма ко ва, 
В.В. Дар мостук (KHER, CWU 200564); проб на пло-
ща № 6, 1430 м над р.м, ло ка лі тет № 18, N 48°4615.0 
E 024°3173.1, на Picea abies, 05.05.2015, зібр. 
О.Є. Хо до сов цев, А.Б. Гро ма ко ва, В.В. Дар мостук 
(KHER, CWU 200565); квар тал 10, проб на пло ща 
№ 3, 1200 м над р. м., ло ка лі тет № 19, N 48°4678.2 
E 024°312.6, на Picea abies, 05.05.2015, зібр. О.Є. Хо-
до сов цев, А.Б. Гро ма ко ва, В.В. Дар мостук (KHER, 
CWU 200566).

За галь не по ши рен ня. Вид Japewia subaurifera зде-
біль шо го по ши ре ний у бо ре аль ній зоні Пів ніч ної 
пів ку лі. Особ ли во час то тра п ля єть ся у Скан ди на вії 

(Tønsberg, 1990), та кож наводиться для Шот лан дії, 
Іс лан дії, Ро сії, Ес то нії, Пор ту га лії, Че хії, Авст рії, 
Ту реч чи ни (Boom van den, Giralt, 1996; Kristinsson, 
1999; Palice, 1999; Halonen et al., 2000; Tønsberg 
et al., 2001), бо ре аль ної зони Пів ніч ної Аме ри ки 
(Tønsberg, 1990, 1992; McCune et al., 2000; Hauck 
et al., 2006) та Япо нії (Ohmura, Kashiwadani, 1997). 
Єди ну зна хід ку для Кар пат зафіксовано на те ри то-
рії Поль щі (Czarnota, 2009).

При міт ки. Japewia subaurifera найближчий до 
J. tornoensis, але від різ ня єть ся на яв ністю со ре дій, 
вмістом ло ба ріє вої ки сло ти й ана то міч ни ми особ-
ли востя ми. Вид мор фо ло гіч но по діб ний до сте-
риль них зраз ків Lecidea pullata (Norman) Th. Fr. і 
Caloplaca lucifuga Thor., од нак його лег ко від різ ни ти 
за ре ак ці єю со ре дій на К. Со ра лі C. lucifuga від К 
на бу ва ють чер во но-фіо ле то во го за барв лен ня, на 
від мі ну від J. subaurifera, со ра лі якої від К ко рич не-
ві ють. Со ра лі Lecidea pullata не реа гу ють на К.

Ав то ри вдяч ні про фе со ру В.П. Ге лю ті за на ла го-
джен ня ко му ні ка цій із ад мі ніст ра ці єю за по від ни ка, 
а та кож заступ ни ко ві ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти 
при род но го за по від ни ка «Ґор ґа ни» М.Б. Шпіль ча ку за 
до по мо гу під час польо вих до слі джень.
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Род Japewia впервые приводится для территории Укра-
ины из природного заповедника «Горганы». В статье 
дано описание, указаны местонахождения в Украине, 
экологические особенности и общее распространение 
нового для лихенобиоты страны эпифитного лишай-
ника Japewia subaurifera. Он произрастает на коре Picea 
abies выше 1200 м над у. м. и характеризуется накипным 
стерильным слоевищем, наличием округлых до диффуз-
ных соралей, в которых снаружи развиваются соредии 
коричневого, а внутри — желтовато-зеленоватого цвета. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Japewia, Украина, природный 
заповедник «Горганы».
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Japewia (Ramalinaceae, Ascomycota), a new genus for the 
lichen biota of Ukraine. — Ukr. Bot. J. — 2015.— 72(5):
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The genus Japewia is reported from Gorgany Nature Reserve 
as a new for Ukraine. The description, localities in Ukraine, 
ecology and distribution data for Japewia subaurifera are pro-
vided. The lichen grows on a bark of Picea abies above 1200 m 
alt. and is characterized by crustose sterile thallus with round-
ed to diffuse soralia, brownish external soredia and yellow-
greenish internal soredia.

K e y   w o r d s: Japewia, Ukraine, Nature Reserve Gorgany.

Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матеріали Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвига Вагнера (14—16 травня 2015 р., 
м. Берегове, Україна). — Ужгород, 2015. — 676 с. 

У збірнику представлені матеріали, присвячені життєвому шляху, науковій спадщині та різним 
аспектам творчості дослідників природи — як професійних науковців, так і натуралістів-аматорів; 
це історії вивчення різних груп рослин і тварин, дослідження природних комплексів, становлення 
природоохоронних територій, дендропарків, створення та формування колекційних фондів гербаріїв, 
ботанічних садів, дендраріїв тощо.

Для фахівців у галузі біології, охорони природи та історії біологічної науки, вчителів шкіл, студентів вишів, 
а також широкого загалу освітян і краєзнавців.
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