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The new data of 11 species of fungi and lichens (Cladosporium licheniphilum, Lichenoconium usneae, Lichenomphalia hudsoniana, L. umbellifera, Octospora rubens, O. cf. rustica, Phaeopyxis punctum, Sarea resinae, Sphaerellothecium cf. thamnoliae, Thamnolia vermicularis, and Trichophaea pseudogregaria) are presenred. The species O. rubens, O. cf. rustica and Sphaerellothecium cf. thamnoliae are firstly described to Ukraine, L. hudsoniana and T. vermicularis are entered to the Red Book of Ukraine;.

В 2018 р. продовжено дослідження мікобіоти території Українських Карпат, збір матеріалу проводився в межах Чорногірського масиву, (переважно на схилах г. Піп Іван Чорногірський та прилеглих територіях). Отримано нові відомості щодо поширення рідкісних та нових для України видів. Зокрема, лишайників: Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, L. umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.; ліхенофільних грибів: Cladosporium licheniphilum Heuchert & U. Braun, Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw., .Phaeopyxis punctum (Massal.) Rambold, Triebel & Coppins, Sphaerellothecium cf. thamnoliae Zhurb. та дискоміцетів: Octospora rubens (Boud.) M.M. Moser, O. cf. rustica (Velen.) J. Moravec, Sarea resinae (Fr.) Kuntze та Trichophaea pseudogregaria (Rick) Boud.
Бріофільні дискоміцети Octospora rubens  та O. cf. rustica та ліхенофільний гриб Sphaerellothecium cf. thamnoliae – вперше наводяться для України. Особливої уваги заслуговують знайдені нами нові місцезростання L. hudsoniana та Thamnolia vermicularis – видів, занесених до Червоної Книги України, а також рідкісного виду L. umbellifera, що є ймовірним кандидатом до ЧКУ. Всі інші види також є рідкісними для України: Cladosporium licheniphilum – наводиться вперше для Українських Карпат; Lichenoconium usneae та Trichophaea pseudogregaria – вперше знайдено на території Чорногірського масиву; Phaeopyxis punctum – друга знахідка в Україні; Sarea resinae – рідкісний вид, поширення якого в Україні потребує уточнення. 
Більшість місцезростань знайдених видів знаходяться в зоні туристичних маршрутів і зазнають значного антропогенного навантаження, тому потребують більш детального вивчення і охорони в майбутньому.


