
НИЖЧІ РОСЛИНИ

Гриби мають і негативне значення. Гриби, особливо паразитичні,спричи. 
нюють захворювання рослин і тварин. Подекуди, особливо в лісах, ця не. 
гативна роль грибів може бути значною. Багато грибів е збудниками різ. 
номанітних хвороб корисних рослин (сажка, іржа, антракноз, плямистість 
гнилі та ін.) і завдають великих збитків сільському господарству. Гриби’ 
руйнівники деревини (домові, трутовики) дуже шкодять лісовому господар, 
ству, погіршують якість ділової деревини. Значної шкоди завдають гриби 
які є збудниками хвороб тварин — мікозів. В рибному господарстві небез’ 
печними е види сапролегнії, ахлії (нищать ікринки, уражають мальків) 
бранхіоміцес (селиться в кровоносних судинах зябр) і ін. Бджільництву 
шкодять види аспергіла, перицистис (спричинюють кам’яну і вапнякову 
хворобу личинок). На аспергілози хворіють птахи, ссавці, людина. Види 
ахоріон, мікроспорон, трихофітон спричинюють заразні нашкірні хвороби 
тварин і людини. Деякі гриби (фузарій, дендродохій та ін.), розвиваючись 
на сіні, соломі, зерні, виділяють отруйні речовини — токсини, внаслідок 
чого корм GTae мало придатним для споживання, може викликати отру, 
ення — мікотоксикози тварин. Чимало збитків завдають гриби, що є збуд. 
никами гниття харчових продуктів, сировини.

Оцінюючи значення грибів для людини, слід особливо виділити Групу 
отруйних. В Європі налічують близько 80 видів отруйних грибів. Особли
во багато їх серед родів клавіцепс, мухомор, іноцибе, клітоцибе, ентолома. 
Най небезпечніші отруйні гриби містять отрути аманітин, фаллін, фаллої- 
дин та ін. Деякі гриби отруйними бувають тільки в сирому вигляді, багато 
грибів е їстівними тільки в молодому віці.

Позитивне значення грибів відоме людям дуже давно саме через наяв
ність їстівних видів. Гриби е цінним продуктом харчування. Вони містять 
значну кількість білків, фосфорних сполук, вуглеводів (глікоген), мікро
елементів, вітамінів А, В1# В2, В0, Bl t , Д, РР, ароматичних речовин та ін.

В Європі налічують близько 500 видів їстівних грибів. Найбільшу їс
тівну цінність мають білий гриб, груздь, печериці, трюфель, лисички та ін. 
З давніх-давен дріжджові гриби використовують у хлібопеченні, винороб
стві, пивоварінні. Види плектаскальних грибів застосовують при виготов
ленні деяких твердих делікатесних сортів сиру. Дуже давно людина 
застосовує для виготовлення молочнокислих продуктів так звані молочні 
дріжджі — види торули. Гриби мають значення як вітамінні продукти (саха- 
роміцес, торула, плодові тіла їстівних грибів), а також як продуценти біл
ків і жирів для кормових цілей (білкові і жирові дріжджі, рисовий 
аспергіл, види фузарія). Клітини жирових дріжджів (Endomyces vernal is) 
можуть містити до 30% і більше жиру, а клітини білкових дріж
д ж ів— до 40% повноцінного білка. Жирові і білкові дріжджі виро
щують на відходах деревообробних, крохмально-паточних, пивоварних, 
бавовноочисних підприємств. Дріжджування кормів — перспективний 
засіб підвищення продуктивності тваринництва. Деякі мукоральні і незавер
шені гриби розкладають міжклітинну речовину і мають значення при рося
ному мочінні льону і конопель.

Слід відзначити лікувальні властивості грибів. Перш за все вони є важ
ливими йродуцентами антибіотиків. Всім відомий антибіотик пеніцилін, 
продуцентом якого є пеніцил, широко використовується в медицині. Деякі 
види пеніцила продукують активний антибіотик гризеофульвін, який вия
вився перспективним для боротьби з борошнистою росою хризантем, су
ниць, огірків, із сніжною плісенню і склеротинією на злаках, з килою ка
пусти, а також противірусний антибіотик хелінін. Гриб триходерма про
дукує антибіотики різної дії — загальнотоксичної (гліотоксин), протигриб- 
ної (віридин) і може бути використаний для боротьби з деякими фітопатоген- 
ними грибами. Внесення культури триходерми в грунт за певних умов 0
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перспективним засобом боротьби проти кореневої гнилі сільськогосподарсь
ких рослин, фузаріозів, склеротинії соняшника, резоктоніоза картоплі. 
Антибіотики цитринін, фумагілін і аспергілін знайдені в аспергіла, клітоци- 
бін— в клітоцибе, кампестрін —1 в плодових тілах печериці. Антибіотики 
засто со ву ю ть  не тільки в медицині, а й у ветеринарії, тваринництві, а та- 
go# для боротьби з деякими хворобами рослин. Учені продовжують відкри
ття все нові й нові антибіотики грибного походження. Препарати з де
яких грибів в дослідах з тваринами виявили протипухлинну дію (Calvatia 
gigantеа, Collybia radicata, Pleurotus japonica, Boletus і ін.). В медицині 
препарати з гриба чаги (Inonotus obliquus), який росте на березі, застосо
вують при серцевих, деяких пухлинних і шлункових хворобах. Лікуваль
не значення мають різні речовини, які містять гриби (смолисті, ароматичні 
речовини, вітаміни, ферменти, мікроелементи та ін.); вони давно використо
вуються в народній медицині. Із дріжджів виготовляють медичні препарати: 
зимін, фурункулін, левуритин. Деякі види грибів можуть бути джерелом 
ростових речовин. В 1926 р. японські дослідники (Е. Курозава) відкрили 
ростові речовини — гібереліни — в гриба гіберели (Gibberella fujikuroi). 
Гібереліни прискорюють ріст рослин, впливають на цвітіння, плодоно
шення, на фізіологічні функції органів рослин. Гібереліноподібні речовини 
знайдені у виділеннях грунтових дріжджів, в проростках і органах ба
гатьох рослин. Гриби можуть мати значення для боротьби з ентомошкід- 
никами і бактеріозами рослин. На різних комахах паразитують ентомофто
рові гриби (види Entomophiora, Aschersonia, Sphaerostibe, Massospora та 
ін.). Різні види незавершених грибів порядку гіфоміцетальних є збудни
ками хвороби комах — м у с к а р д и н и .  Особливо часто ці гриби 
уражають личинки комах. Гриби, які селяться на комахах, називаються 
ентомофільними. Вони можуть спричиняти епізоотії комах в природних 
умовах, відіграючи таким чином важливу роль у поширенні та обмеженні 
кількості комах. Це є основою використання ентомопатогенних грибіа 
для розробки методів біологічної боротьби з шкідниками.

Цікавими е хижі гриби, які мають різні пристосування (ловильні сіт̂  
ки, кільця, клейкі утвори тощо) для уловлювання нематод. Першими дослід  ̂
никами хижих грибів були російські вчені М. С. Воронін (1864) і М. В. Схк 
рокін (1871). До цих грибів належать деякі фікоміцети (Cystophage, Zoopa- 
ge та ін.) і незавершені гриби (Тrichothecium, Arthrobotrys, Dactylaria та 
ін.). Серед грибів відомі паразити на іржастих і борошнисторосяних та 
інших грибах, так звані вторинні паразити, або надпаразити (цицинобо- 
люс, дарлюка, туберкуліна і ін.). За певних умов вони пригнічують і галь
мують розвиток шкідливих грибів і поліпшують стан зараженої квіткової- 
рослини. На Україні вивчено понад 40 видів таких грибів. Очевидно, в не
далекому майбутньому ентомопатогенні гриби знайдуть широке застосуван
ня для боротьби з червецями, личинками хрущів, яблуневою медяницею* 
попелицею та іншими шкідниками сільського господарства, хижі гриби — 
з гельмінтозами тварин і фітопатогенними нематодами, а антибіотики про
ти грибної і антибактеріальної д ії—з грибними і бактеріальними хвороба- 
ми рослин.

ВІДДІЛ ЛИШАЙНИКИ (Lichenes)

Лишайники — своєрідної комплексної природи організми: вони скла
даються з гриба і водорості. Це багаторічні рослини, що мають слань різ
номанітної форми, розміру, забарвлення і будови.

Морфологія лишайників. За формою слані розрізняють три основні- 
морфологічні типи лишайників: кіркові (накипні), листуваті* кущисті*

—  177 —



НИЖЧІ РОСЛИНИ

Рис. 69. Морфологічні типи лишайників:
І — накипні; і  — листуватий (пармелія); 8 — кущистий 

(кладонія).

(рис. 69). Слань кіркових, або 
накипних, лишайників має 
вигляд порошковидної, зерни, 
стої, горбкуватої або гладень. 
кої кірки, яка щільно зроста
ється з субстратом. Кіркова 
слань буває поверхневою або 
заглибленою в субстрат. На
кипні лишайники, слань яких 
заглиблена в кору дерева, на- 
зиваються гіпофлеооними, а 
в каміння — ендолітними, а 
лишайники з поверхневими 
сланями відповідно поділя
ються на епіфлеодні і епіліщ. 
ні. Майже 80% лишайників 
належать до кіркових, які 

вважаються найпримітивнішими. Слань листуватих лишайників має вигляд 
дорзовентральної будови лусок або пластинок, прикріплених до субстрату 
за допомогою пучків грибних гіф — ридзин , і легко відокремлюється від 
субстрату.

Слань кущистих лишайників має вигляд тонких ниткоподібних або 
стебельцеподібних, часто розгалужених кущиків, які до субстрату прикріп
люються тільки своєю основою. «Гілочки» цих лишайників здебільшого 
мають радіальну будову. Між цими трьома основними морфологічними ти
пами бувають численні перехідні форми. Часто основа кущистого лишайни- 
ка складається з кількох лусок чи пластинок (первинна слань), від яких 
вже відходить розгалужена частина слані. Чимало лишайників мають слань 
у центрі накипну, а з периферії майже листувату. Забарвлення слані зде
більшого буває сірувато-зелене, сіре, оливкове, коричнювате, білувате, 
жовте та ін. — до чорного. Розмір слані від кількох міліметрів (накипні 
лишайники) до кількох метрів завдовжки, а в середньому 3— 20 см завдовж
ки (деякі кущисті лишайники досягають 50 см).

Анатомія лишайників. За анатомічною будовою слані лишайники по
діляються на гомеомерні і гетеромерні (рис. 70). Слань гомеомерних лишай
ників на поперечному розрізі не має шарів: клітини водорості (гонідії) більш- 
менш рівномірно розміщені між гіфами гриба. Слань гетеромерних лишай
ників складається з кількох шарів, найчастіше їх буває 3—4: коровий шар 
на верхній, а іноді й на нижній стороні листуватої слані складається з 
щільного плетива грибних гіф — плектенхіми (псевдопаренхіми); гоніді- 
альний шар утворений гіфами гриба і численними клітинами водоростей; 
серцевина утворена рихло розташованими гіфами гриба, без клітин водоро
стей. Гонідіальний шар порівняно з серцевиною має більшу інтенсивність 
дихання, більший вміст азоту, 
більш ефективні механізми вби
рання поживних речовин; сер
цевина є місцем відкладання за
пасних поживних речовин, вона 
утримує більше води.

Компоненти лишайника. Пе
реважна більшість грибів, які 
входять до складу лишайників, 
належить до сумчастих, до груп
п о р я д к ів  п ір  ЄН ом  Іц ет ів  І ДИСКО- 70 Анатомічна будова слані лишайника:
МІЦЄТІВ. ЗуСТрІЧаЮТЬСЯ лиш ай* /«■» гомеомерна слань; 2 •*» гетеромерна слань.
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Рис. 71. Ізидії (І) і соредії (2), сораль (3).

ники (переважно в тропіках), 
до складу яких входять ба
зидіальні гриби, зокрема те- 
лефора, офаліна. Гриби ли
шайників втратили здатність 
до самостійного життя і без 
водоростей швидко гинуть.

Водорості лишайників 
здебільшого належать до зе
лених, рідше — до синьо-зе
лених. Із зелених водоростей 
найчастіше зустрічаються од
ноклітинні види, із протоко
кових — цистокок (Cystococ-
cus), плеврокок (Pleurococcus), хлорокок (Chlorococcum), хлорела (Chlorella) 
та ін., зрідка види трентеполії (Trentepohlia) і кладофори (Cladophora). 
Синьо-зелені водорості представлені в лишайниках ностоком (Nostoc), 
рідше хроококом (Choroococcus), глеокапсою (Gloeocapsa). Лишайники з 
синьо-зеленоводоростевим компонентом часто утворюють слизуваті гомео- 
мерні слані і називаються слизуватими.

Постійність водоростевих гонідій у видів лишайників досить велика. 
Певний вид лишайників майже завжди має в своєму складі відповідний 
вид водорості.

Розмноження. Розмножуються лишайники переважно частинами сла
ні, соредіями, ізидіями (рис. 71). Кусочки слані кіркових лишайників зви
чайно відриваються разом з кусочками субстрату. Соредії утворюються 
у великій кількості всередині слані в гонідіальному шарі і являють собою пи
луваті частинки, що складаються з однієї чи кількох клітин водоростей, ото
чених гіфами гриба. Підтиском скупчення соредій коровий шар слані розри
вається і назовні утворюються порошковидні купки, так звані соралі. Фор
ма і розташування соралей є ознакою спадковою і має таксономічне значен
ня. Соредії розвиваються в зрілих сланях і переважно у видів, які не ут
ворюють спороношень. Вони розносяться за допомогою вітру або води і в 
нових місцях проростають у слань лишайника. Ізидії є зовнішніми вирос
тами слані і мають подібну до неї будову. Вони вкриті коровим шаром, міс
тять гіфи гриба й клітини водорості. Із збільшенням слані ці вирости від
ламуються і розповсюджуються вітром чи водою. Соредії й ізидії є доско
налими способами розмноження лишайників, оскільки вони мають в собі 
обидва компоненти лишайника. Деякі дослідники вважають, що ізидії є 
фотоморфозами, тобто утворами, які формуються як пристосування до умов 
яскравого освітлення, бо сприяють збереженню вологи. Соредії частіше 
утворюються у тих лишайників, які ростуть в умовах розсіяного світла і 
більш вологого повітря (полог лісу, печери тощо). Водорості лишайника роз̂  
множуються простим поділом або автоспорами. Вони не втратили своєї 
самостійності, і після звільнення з лишайника відновлюють розмноження 
за допомогою зооспор і гамет, нормально ростуть і розвиваються. Гриби 
лишайників утворюють характерне для них спороношення. Статеви
ми спороношеннями аскових грибів лишайників є аскоспори, що утво
рюються в сумках, а останні розміщені в апотеціях чи перитеціях. Перед, 
утворенням сумчастого спороношення відбувається статевий процес у ви
гляді запліднення аскогона спермаціями через трихогіну. Спермації або 
пікноспори утворюються в особливих замкнених вмістищах — спермого
ніях або пікнідх. У багатьох грибів лишайників типовий статевий процео 
редукований, але завжди відбувається дикаріонізація міцелію і каріогамія. 
В міру достигання спори з апотеціїв і перитеціїв звільняються і переносяться

—  179 —



НИЖЧІ РОСЛИНИ

повітряними течіями. Спо* 
ри бувають дуж е різноманіт
ними за будовою і забарвлен
ням. При наявності поруч 
відповідної водорості із спори 
розвивається новий лишайник 
(рис. 72).

Біохімічні особливості. 
Характерною біохімічною ри
сою лишайників є наявність 
у них таких продуктів біосин
тезу, як лишайникові кисло
ти. Ці речовини невідомі ок

ремо ні у водоростей, ні в грибів; утворення їх зумовлене особливостями 
живлення і обміну речовин лишайників, які характеризують їх симбіотич
ний спосіб життя. Лишайникові кислоти відкладаються у вигляді кристалів 
і зумовлюють певне забарвлення слані. Вони являють собою безазотисті 
речовини фенольного типу, близькі до дубильних речовин, але більш 
ярості за будовою, мало або зовсім не розчинні у воді. У кожного виду 
лишайника можна знайти кілька характерних для нього кислот, а тому 
вони можуть мати діагностичне значення. Виявлено понад 150 таких кис
лот. Добре вивчено леканорову (С*0Н 11О10), уснінову (С^ Н1в0 7), вуль- 
п і нову (С19Н14Об), процетрарову (С18Н14Ов) та інші лишайникові кислоти.

Біологічне значення лишайникових кислот остаточно ще не з ’ясоване. 
Деякі з них мають токсичні або антибіотичні властивості і, напевно, вико
нують захисну функцію.

У складі тіла лишайника знаходять особливий полісахарид — ізолі- 
хенін, вуглеводи, близькі до геміцелюлози, маніт, вітаміни, антибіотич
ні речовини, зольні елементи (до 1—2% сухої ваги), невелику кількість біл
ків і жирів.

Відношення між грибом і водоростю в лишайнику. Симбіоз гриба і 
водорості в лишайнику існує на такій фізіологічній основі: гриб забезпе
чує водорость водою, мінеральними солями, а водорость синтезує в проце
сі фотосинтезу органічні речовини, якими живиться гриб.Не виключена мож
ливість обміну між компонентами лишайника вітамінами та іншими речо
винами. Переважно компоненти лишайника одержують воду і мінеральні 
речовини з повітря (дощ, роса, атмосферний пил).

Доказами подвійної (дуалістичної) природи цих організмів можуть бу
ти: дані мікроскопічних досліджень, які підтверджують тотожність гоні- 
дій лишайника з водоростями, а безбарвних ниток — з гіфами гриба; то
тожність спороношень лишайників із спороношеннями відповідних грибів; 
одержання ізольованих культур грибного і водоростевого компонентів ли
шайника; досліди по одержанню в культуральних умовах на спеціальних 
поживних середовищах синтетичної слані із спор гриба і клітин водорості. 
Слід зауважити, що досліди по одержанню синтетичної слані лишайника 
вдаються не завжди. Важливою умовою такого синтезу є відсутність в 
штучному поживному середовищі органічних речовин.

З  відкриттям комплексної природи лишайників перед біологами постало 
питання про характер взаємовідносин між грибами і водоростями в лишайни
ковому організмі. Висувались різні теорії. Частина біологів висунула теорію 
мутуал і стичного симбіозу, тобто гармонійного співжиття водорості і гри
ба, при якому вони взаємно приносять один одному тільки користь. Проте 
в природі такого гармонійного співжиття не буває, і взаємовплив організ
мів у симбіозі досить складний і суперечливий. Перш за все водорость у 
складі лишайника помітно пригнічена і не утворює ні зооспор, ні гамет.

| Водорость ■ —----

Рис. 72. Розвиток лишайника.
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Нерідко гіфи гриба дуже щільно обплітають водорості і навіть проникають 
усередину їх, живляться як паразити за рахунок вмісту або як сапрофіти, 
коли клітини водорості відмирають. Явище паразитизму гриба лишайника на 
водорості вперше виявив радянський учений О. О. Єленкін; своєрідні вза
ємовідносини, які включають і паразитизм, і сапрофітизм, він назвав внут
рішнім паразито-сапрофітизмом. Більше значення лишайниковий сим
біоз має для гриба, який займає домінуюче становище в побудові слані і 
самостійно без водорості існувати не може. В процесі тривалої еволюції 
у гриба лишайника виробився «альготрофний» тип живлення, тоді як у во
дорості збереглося фотосинтетичне живлення. Буде правильним вважати, 
що взаємовідносини між компонентами лишайників становлять різні ста
дії паразитизму і сапрофітизму гриба на водорості, від майже індиферент
них, мало помітних паразитичних зв’язків до повного паразитизму. Ііей 
паразитизм охоплює звичайно частину клітин водоростей і поступово при
водить до їх загибелі. Наці взаємовідносини вплив мають різні фактори нав
колишнього середовища, зокрема вміст вологи в слані, рівень якої зумовлює 
певну швидкість асиміляції, дихання і росту симбіонтів.

Класифікація. Класифікація лишайників в основному базується на 
плодоношенні грибів. Дрібні таксони, види лишайників, виділяють на 
підставі будови слані, сумок, спор, парафіз, соредіїв, їзидіїв, видів водо
ростей, екологічних і біохімічних особливостей. Описано близько 20 000 
видів лишайників. За характером грибного компонента їх поділяють на 
два класи: сумчасті і базидіальні.

КЛАС с у м ч а с т і  л и ш а й н и к и  (Ascolichenes)

Гриб цих лишайників належить до аскоміцетів і утворює сумки, ас- 
коспори та плодові тіла типу апотеціїв чи перитеціїв. Клас об'єднує пе
реважну більшість лишайників. За будовою плодових тіл та іншими озна
ками його поділяють на два підкласи: піренокарпні — з плодовим тілом 
типу перитеції І гімнокарпні — з відкритим плодовим тілом — апотецієм.

П і р е н о к а р п н і  л и ш а й н и к и  (Pyrenocarpeae, Pyrenolichenes) — 
переважно накипні, рідше листуваті, як виняток, кущисті. В помірній 
смузі, на скелях найчастіше зустрічаються види накипного лишайника 
Yerrucaria (близько 350 видів).

Г і м н о к а р п н і  л и ш а й н и к и  (Gymnocarpeae, Д ібсоі ichenes) 
об’єднують переважну більшість листуватих, кіркових і кущистих 
лишайників. Головні роди: лецидея, леканора, аспіцілія, пельтігера, пар- 
мелія, цетрарія, ксанторія, евернія, кладонія, уснея. Численні види накип
ного лишайника л е ц и д е я  (.Lecidea, близько 1500 видів) поширені пере
важно на кремнієвих скелях у холодних областях та високо в горах.

Види л е к а н о р н  (Lecanora, понад 1000 видів) поширені по всій земній 
кулі на різних субстратах у вигляді прикріплених чи неприкріплених кі
рочок, горбочків тощо. На відслоненнях кремнієвих гірських порід часто 
зустрічається л е к а н о р а  л а м к а  (L. frustulosa), в листяних лісах — 
л. ніжна (L. сЫагопа). Накипні лишайники роду а с п і цил  і я (Aspi- 
cilia) поширені на відслоненнях гірських порід по всій земній кулі. Своє
рідним видом є аспіцилія альпійсько-пустельна (A. alpino-desertorum), так 
звана «лишайникова манна». П е л ь т і  г е р а  (Peltigerа) — сірі чи буру
ваті листуваті лишайники. Поширені по всій земній кулі на грунті, на 
вкритих мохом скелях і стовбурах дерев. У нас, в тінистих і вогких місцях, 
часто росте пельтігера собача (Р. сап і па). Крупнолистуватий лишайник 
па р ме л і я (РагтеІіа% близько 800 видів) зустрічається на камінні, стов
бурах дерев, обробленій деревині та ін. В УРСР на хвойних деревах час
то трапляється пармелія пухирчаста (P . physodes), на корі листяних дерев
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п. козяча (Р . cape rata), на каменях — п. м'якувата (P. mollinsotäa). Ц е т. 
р а р і я (Cetraria, понад 70 видів) — листуваті або кущисті лишайники. 
Поширені в холодних і помірних широтах, у горах на грунті, корі дерев, 
рідше на скелях. На корі хвойних дерев трапляються цетрарія соснова 
(C. pinastri), ц. сиза (C. glauca), на грунті в горах — ц. сніжна (С . nivalis). 
На півночі на піскуватих грунтах, на купинах боліт дуже поширена 
ц. ісландська, або «ісландський мох» (C. islandica), яка має практичне зна
чення як зимовий корм для оленів.

К в а н т о р і  я (Xanthoria) росте на корі листяних дерев, рідше на 
скелях, має жовте і жовтогаряче забарвлення листуватої слані. Всюди зу
стрічається ксанторія стінна (X . parietina). Е в е р н і я (Evernia) — ку
щики лишайника, поширені на корі дерев, особливо часто на дубі. Практич
не значення в парфюмерії має евернія сливова, або «дубовий мох» (Е. рги• 
nastri). К л а д о н і я (Cladonia)—дуже великий рід кущистого лишайника 
(понад 300 видів). Слань в основі луската або накипна (первинна слань), 
на якій пізніше утворюється вторинна кущиста слань, так звані подеції, 
що мають вигляд вертикальних виростів, простих чи розгалужених. Кла
донії поширені по всій земній кулі на грунті, рідше на гнилій деревині і ске
лях. Найбільше значення мають кілька тундрових видів, відомі під назвою 
ягель, або «оленячий лишайник» (C. rangiferina, C. sylvatica, C. mitis% 
C. alpestris), як зимовий корм для оленів. У лісах У PCP, переважно соснових, 
зустрічається понад 40 видів кладонії. У с н е я (CJsnea) характеризується 
своєрідною кущистою і розгалуженою сланню, довгою і звисаючою, як бо
рода. В соснових лісах, на гілочках сосен і беріз часто зустрічаються ув- 
нея бородата (Ut bar bat а), у. короткоопушена (U. hirta).

КЛАС БАЗИДІАЛЬНІ ЛИШАЙНИКИ (Basydiolichenes)

Грибним компонентом цих лишайників є телефора, офаліна, а водоросте
вим — синьо-зелені водорості сцитонема, хроокок, кокомикса і ін. Відомо 
близько 15 видів, переважно тропічних, на землі і корі дерев. Найпошире- 
ніші роди — к о р а  (Cora) і д и к т і о н е м а  (Дісіуопета). Поза тропіка
ми, в північній частині Фінляндії і Норвегії, знайдено кілька базидіаль
них лишайників, зокрема гомеомерний Botrydina vulgaris, гетеромерний 
Coriscium viride, утворені грибом Ophalina і водоростю Соссотуха.

ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЛИШАЙНИКІВ

Лишайники не являють собою безперервної еволюційної лінії, вони 
мають поліфілетичне походження. Тенденція до симбіотичного життя з 
водоростями різних груп з ’явилася незалежно в багатьох філогенетично да
леких порядках грибів. Початок лишайникам в різний час дали різні гру
пи вищих грибів: базидіоміцетним — телефорові та інші базидіальні гри
би, сумчастим—різні аскоміцети. Гриби, з яких виникали лишайники, роз
почали паразитичне існування на водоростях, не вбиваючи їх, поступово 
втратили свою фізіологічну самостійність і без водоростевих компонентів 
існувати в природі не можуть. Разом з відповідними водоростями вони 
утворили комплексні організми з новими морфологічними і фізіологічними 
властивостями. Протягом еволюційного розвитку лишайників відбувалося 
ускладнення будови слані від кіркових до листуватих і далі до кущистих, 
від гомеомерних до гетеромерних, в напрямку збільшення асиміляційної 
поверхні тіла і кращого пристосування до повітряного живлення, розви
нулись способи розмноження ізидіями і соредіями. Найбільш ранні, не 
зовсім достовірні, викопні рештки лишайників знайдені в покладах верх
ньої крейди
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ПОШИРЕННЯ, РИСИ ЕКОЛОГІЇ ЛИШАЙНИКІВ

Лишайники поширені по всій земній кулі — від тропіків до крайніх меж 
рослинності на півночі. Одні види є космополітами, інші — ендемічними. 
Вони здатні рости в крайніх умовах і на позбавлених поживних речовин 
субстратах. На поширення лишайників значно впливають такі екологічні 
фактори, як волога, повітря, атмосферні опади, температура, світло, харак
тер субстрату. В зонах помірного клімату досить багата видами ліхенофлора, 
в полярних широтах кількість видів менша, проте вони часто утворюють тут 
суцільне лишайникове вкриття. Порівняно слабіше поширені лишайники в 
місцевостях з тривалим посушливим періодом, а також з вологим і теплим 
кліматом. Багато тропічних видів е ендемічними.

Воду і розчинені в ній солі лишайники вбирають з навколишнього се
редовища, переважно з повітря (краплинна вода, водяна пара), всією поверх
нею слані. Вбирання води з субстрату значне у кіркових, менше у листу- 
ватих і найменше у кущистих. Лишайники характеризуються довговіч
ністю і надзвичайно великою стійкістю проти висихання, коливань темпе
ратури, дії прямих сонячних і радіоактивних променів. На сонці лишайни
ки дуже швидко висихають, а в дощ і туман швидко насичуються водою. 
Швидка втрата лишайниками води, як і швидке її вбирання, пояснюються 
відсутністю спеціальних фізіологічних пристосувань у лишайників для ре
гулювання цими процесами, тобто відсутністю фізіологічного контролю 
з боку організму. У стані повного водонасичення слань лишайника містить 
таку кількість води, яка в 2—3 рази перевищує їх суху вагу. Швидке вби
рання води лишайниками пов’язане з наявністю у них особливих товстостін
них гіф, здатних швидко вбирати воду і набухати. Повітряно-суха слань 
містить 2— 14% води і довго не втрачає життєздатності. Пустельні лишай
ники в сухому стані залишаються живими до 5 років. Проте при тривалому 
перебуванні сухим лишайник може загинути, бо в цьому стані припиня
ються синтетичні процеси і витрачаються при диханні запаси енергетич
ного матеріалу. Достатня кількість вологи в повітрі завжди сприяє кращому 
ростові лишайників. Ростуть лишайники переважно на освітлених місцях 
і не витримують значного затінення. Приріст лишайників дуже варіює за
лежно від виду. Навіть при сприятливих умовах вони ростуть дуже повіль
но — в середньому 3—5 мм за рік. Фотосинтез у лишайників може відбу
ватися при температурах нижче 0° (—5, —10° С).

Залежно від субстрату, на якому селяться лишайники, їх можна роз
поділити на такі екологічні групи: наземні, скельні, епіфітні.

Н а з е м н і  лишайники ростуть звичайно на бідних грунтах, малопри
датних для інших рослин. Як правило, багато лишайників на піщаних грун
тах, особливо в соснових лісах, в тундрі і напівпустинях. На родючих суб
стратах ці організми не витримують конкуренції з вищими рослинами.

С к е л ь н і  лишайники, переважно накипні, густо вкривають вапня
кові або кремнієві субстрати, сухі і зволожувані прісною чи солоною водою. 
Особливо рясно розвиваються вони в альпійських і субальпійських поясах, 
поширюючись до меж вічного світу, де надають високогірним місцевостям 
своєрідного вигляду. Залежно від вимогливості окремих видів до хімічного 
складу субстрату можна виділити кілька дрібних екологічних груп. На вап
някових субстратах добре розвиваються к а л ь ц і є ф і л ь н і  лишайники 
(наприклад, види леканора), на кислих кристалічних породах —а ц и д о- 
ф і л ь м і  (наприклад, ризокарпон), на багатих на азот субстратах —н і т- 
р о ф і л ь н і (наприклад, види пармелії, рамаліни, ксанторії).

Е п і ф і т н і  лишайники селяться на корі дерев і рідше на листках 
рослин. Деякі види селяться на певних породах дерев, що пов’язано з хі
мічним і фізичним станом кори.
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Поряд з видами, поширеними на сухих субстратах, в умовах пустелі 
ного клімату, відомо кілька видів, шо зустрічаються у водоймах (космопо, 
літ Оегтаїосагроп ацшхіісшп^ північно-американський вид НуйгоМіупц 
ЩІШШ і ін.).

Своєрідну екологічну групу становлять к о ч о в і  лишайники, які ве. 
дуть непрнкріплений спосіб життя І поширені на грунті в стелах, в напі&. 
пустинях і пустинях. У нас в степах зустрічаються пармелія блукаюча, 
кориікулярія степова та Ін. 3  кочових лишайників складається так звана 
спи тайникова манна» (види роду асліиилія та Ін.). В СРСР ию екологічну 
групу представляють також види таких родів, як шгтрарія, евериія, кла- 
доні я, плакодій, телошист.

Лишайники дуже чутливі до аабрудиения повітря газами, димом, ви
дом, а тому в містах І поблизу промислових підприємств вони не розви
ваються.

РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ

Лишайники, поряд з водоростями, е росли нами-піонер а ми, Оселяючись 
па безплідних місцях, скельних субстратах, вони своїми внА імнняни  руй
нують субстрат (вапняки, кварцити тощо), підготовляють умови для зро
стання Інших рослин, спочатку мохів, а пізніше квіткових рослян, Слизу
ваті лишайники е їжею для таких тварин, як слимаки, деякі черв» тощо- 
За новими дослідженнями (Д. М. Гродзінський) лишайники в своїх т і
лах вибірково нагромаджують радіоактивні елементи, зокрема елементи 
рядів урану— радію, актиноурану—торію. Вміст урану в лишайників буває 
на 1— 2, а т о й 3 порядки вищий, н і жу  вищих рослин. У звичайних умовах 
росту рослин радіоактивність субстратів, особливо мінеральних, у сотні й 
тисячі разів менша від радіоактивності лишайників. Значне нагромадження 
лишайниками і взагалі нижчими рослинами радіоактивних елементів, зок
рема урану, пов’язане, напевно, з високою радіоактивністю цього елемен
ту в давнішні періоди історії земної кори, тобто в ті періоди, коли відбу
вався процес становлення різних відділів нижчих рослин.

Велику роль відіграють лишайники в господарській діяльності лю
дини в північних районах, а саме — в оленярстві, бо взимку вони е основ
ним кормом для оленів. Найбільше значення мають «оленячий мох» — 
суміш різних видів кладонії (Cl ado nia alpestris, C. sylvatica , C. rangiferina), 
а також види цетрарії. Лишайникові пасовища поновлюються дуж е повіль
но і стають придатними для повторного використання через 15— ЗО років. 
Північні народи використовують лишайники як домішку до кормів різ
них свійських тварин. Деякі лишайники є їжею для людини. У голодні 
роки населення північної Швеції, Норвегії, Ісландії споживало цетрарію 
Ісландську (Cetraria islandica), індіанці Північної Америки, японці — 
види лекторії, гірофори, стародавні єгиптяни — евернію (Evernia рги- 
nastri) як ароматичну домішку при випіканні хліба. «Лишайникова ман
на»— види аспіцилії (аспідилія їстівна та ін.), поширені в напівпустинях 
Західної А зії І Північної Африки, мають вигляд невеличких грудочок, 
які вітром переносяться на значні віддалі, можуть скупчуватися в заглиб
леннях напівпустинного субстрату. Іноді їх збирає і споживає населення. 
Кочовий спосіб життя цих лишайників став основою легенди про манну 
небесну. У Франції давно використовують цетрарію ісландську при вироб
ництві цукерок — завдяки значному вмісту в ній ліхеніну. У парфюмерії 
як джерело ароматичних олій використовують Evernia prunastri, Parmelia 
furfuracea, P. mesomorpha, види Ramal ina; з видів Roccella і Ochrolechia 
виготовляють лакмус. Два види лишайників — Letharia vulpina  і Cetraria
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р ііт і ^ і  ■— містять отруйні речовини; їх використовували в Швеції як д о 
м іш к у  до отруйних приманок для вовків і лисиць.

Лишайники мають певні лікувальні властивості. Здавна населення 
північних широт у народній медицині широко застосовує види уснеї, парме- 
*ії, цетрарії та інших для лікування ран, як кровоспинні, глистогінні 
засоби тощо. Останнім часом багато уваги приділяється вивченню антибіо
тичних властивостей лишайників. У багатьох з них виявлено активні анти
бактеріальні речовини. Найкраще досліджені в цьому відношенні усні- 
нова кислота та її похідні. Ця кислота знайдена в близько 50 видів лишай
ників у кількості 0,5—4% (види уснеї, цетрарії, електорії, кладонії, 
пармели та ін.).

У дослідах, проведених чеськими ботаніками, витяжка з парме- 
дії (Рагтеііа р}іу5оіїе$) помітно пригнічувала розвиток дереворуйнівних 
грибів.

Лишайники майже не шкодять господарству. Оселяючись на деревах, 
безпосередньо вони їм не шкодять, але, вкриваючи ззовні стовбури і гілки 
дерев, утруднюють газообмін, сприяють розвиткові комах і паразитичних 
грибів. В окремих випадках лишайники, які селяться на листках, можуть 
завдавати значної шкоди рослинам, наприклад чайному кущеві. О. О. Єлен- 
кін і М. М. Вороніхін описали два види лишайника (пілокарпон, споро- 
діум), які на Кавказі пошкоджують листки самшита. У тропіках”на лист
ках дерев зустрічається більше лишайників. Єпіфітні й епіфільні (на 
листках) лишайники можна знищувати механічно очищенням стебел і 
обприскуванням бордоською рідиною або залізним купоросом.


