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СтАН ВиВчеНОСтІ РІЗНОМАНІття ЛишАЙНиКІВ  
тА ЛІХеНОФІЛЬНиХ гРиБІВ ЗАПОВІдНиКІВ  

тА НАцІОНАЛЬНиХ ПРиРОдНиХ ПАРКІВ СтеПОВОЇ ЗОНи УКРАЇНи

минуло 20 років після аналізу стану вивчення лишайників та ліхенофільних грибів заповід-
ників та національних природних парків рівнинної частини україни (Kondratyuk, Khodosovtsev, 
1997). на той час в степовій зоні були лише шість об’єктів такого рівня, з яких лише в двох 
біосферних заповідниках та одному національному парку на херсонщині, а також у відділеннях 
українського природного степового заповідника була проведена первинна інвентаризація лі-
хенобіоти. за зазначений період у заповідній справі відбулися значні позитивні зміни: створе-
но 4 природні заповідники, кальміуське відділення в українському степовому та організовано 
роботу 12 нових національних природних парків. стан вивченості лишайників та ліхенофільних 
грибів цих еталонних, для степової зони україни, територій неоднаковий. аналіз інвентариза-
ції ліхенобіоти заповідників та національних природних парків представлені нижче.

Біосферні заповідники
Біосферний заповідник «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна». наприкінці 20 століття до-

слідження лишайників стосувалося головним чином перлини заповідника – заповідного степу, 
і лише фрагментарно були представлені у списку види дендрологічного парку (Khodosovtsev, 
1994a,b). Ліхенологічні дослідження дендропарку дозволило майже у тричі збільшити список 
лишайників та ліхенофільних грибів біосферного заповідника (Khodosovtsev, Khodosovtseva, 
2014), а десять таксонів було виключено з його складу. крім того, після останньої публіка-
ції в дендропарку нами були виявлені лишайники phlyctis argena, pachyphiale fagicola та 
ліхенофільний гриб Refractohilum intermedium, які додаються до загальної кількості (табли-
ця 1). на території знаходили лишайники Cetraria aculeatа (= C. steppae) та Xanthoparmelia 
camtschadales, що занесені до червоної книги україни.

Біосферний заповідник «Дунайські Плавні». Лишайники цього найзахіднішого у степовій 
зоні біосферного заповідника вивчені нами фрагментарно (Khodosovtsev, 1999) Лишайники 
збиралися лише на Жебриянівській косі. однак, в останні роки дослідження лишайників за-
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повідника продовжені Ю.с. назарчук (таблиця 1). для такого цінного об’єкту необхідно уза-
гальнити дані та опублікувати анотований список.

Чорноморський біосферний заповідник. Після першої інвентаризації (Khodosovtsev, 1995), 
проведене детальне вивчення лишайників та ліхенофільних грибів заповідника та складений 
анотований список (Khodosovtsev, 2012). до кількісного складу додано нещодавно відкритий 
ліхенофільний гриб pleospora xanthoriae (Khodosovtsev, Darmostuk, 2016) (таблиця 1). це один 
з небагатьох природоохоронних об’єктів, де було виключено 17 видів (15% від всього скла-
ду) з різноманітних причин (зміни об’ємів таксонів, некоректне визначення тощо). на тери-
торії виявлено лише два види, що занесені до червоної книги україни: Cetraria aculeatа та 
Xanthoparmelia camtschadales.

Природні заповідники
Дніпровсько-Орільский природний заповідник. будь які відомості про лишайники та лі-

хенофільні гриби відсутні.
Казантипський природний заповідник. Лишайники природного заповідника ретельно 

вивчені (Khodosovtsev, 2006b) на відміну від ліхенофільних грибів. на території зростають види 
Roccella phycopsis, Squamarina cartilaginea, що занесені до червоної книги україни.

Луганський природний заповідник. наприкінці минулого століття відомості щодо ліхено-
біоти Луганського природного заповідника були вкрай обмеженими, а для деяких відділень 
не наводилося жодного лишайника (Kondratyuk, Khodosovtsev, 1997). однак, завдяки належ-
ній організації наукових досліджень у заповіднику, було виявлено чи не найбільше видове 
різноманіття лишайників серед подібних природоохоронних об’єктів (заповідники, національ-
ні природні парки) (Rusina et al., 2010) та збільшено список у шість разів (таблиця 1). крім того 
розпочалися дослідження щодо інвентаризації лишайникових угруповань заповідника. на 
території існує один лишайника Cetraria aculeatа занесений до червоної книги україни.

Природний заповідник «Єланецький Степ». спеціальні дослідження лишайників та ліхе-
нофільних грибів цієї території проводились т.о. бойко (Boyko, 2008) (таблиця 1). за кількістю 
виявлених таксонів заповідник посідає другу позицію після українського природного степово-
го заповідника. складений анотований список та виявлено один вид leptogium schraderi, що 
занесений до червоної книги україни.

Опуцький природний заповідник. для лишайників та ліхенофільних грибів природно-
го заповідника складений анотований список та показана частота трапляння для кожного 
виду (Khodosovtsev, 2006а) (таблиця 1). Лишайники Fulgensia desertorum, Roccella phycopsis, 
Squamarina cartilaginea занесені до червоної книги україни.

Український природний степовий заповідник. наприкінці минулого століття і.Л. на-
вроцькою (Navrotska, 1998) була проведена інвентаризація трьох відділень: михайлівська ці-
лина, хомутовський степ та кам’яні могили. наші дослідження дозволили значно збагатити 
уявлення про різноманіття лишайників та ліхенофільних грибів відділення кам’яні могили 
(Khodosovtsev et al., 2013) та відрегувати список (14 видів виключено). крім того, досліджено 
ліхенобіоту відділення кальміуське (Darmostuk, Khodosovtsev, 2014). Протягом останніх 20 ро-
ків не було проведено реінвентризації хомутовського степу та михайлівської цілини (табли-
ця 1). три види лишайників Cetraria aculeatа, Lassalia pustulata, Xanthoparmelia camtschadales, 
що занесені до червоної книги україни, зростають на території заповідника.
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Таблиця 1. Кількість видів лишайників та ліхенофільних грибів в заповідниках та національних 
природних парках степової зони України

№ Назва об’єкту
Кількість видів лишайників / 

ліхенофільних грибів
на 1997 р. на 2017 р.

Біосферні заповідники
1 біосферний заповідник «асканія-нова ім. ф.е. фальц-фейна» 50 128/11
2 біосферний заповідник «дунайські Плавні» - 39
3 чорноморський біосферний заповідник 83 104/8

Природні заповідники
4 дніпровсько-орільський природний заповідник - -
5 казантипський природний заповідник - 123/1
6 Луганський природний заповідник 25 154/6
7 опуцький природний заповідник - 111/2
8 Природний заповідник «Єланецький степ» - 149/14
9 український природний степовий заповідник:

відділення кам’яні могили
відділення хомутовський степ
відділення михайлівський степ
відділення кальміуське
відділення крейдова флора

145
78
46
43
-
-

204/7
127/5

46
43

53/2
-

Національні природні парки
10 національний природний парк «азово-сиваський» 33 33
11 національний природний парк «білобережжя святослава» - 7/9
12 національний природний парк «бузький Гард» - 146/5
13 національний природний парк «Великий Луг» - -
14 національний природний парк «джарилгацький» - 26
15 національний природний парк «меотида» - 50/2
16 національний природний парк «нижньодніпровський» - 56/3
17 національний природний парк «нижньодністровський» - 62
18 національний природний парк «олешківські піски» - 53/11
19 національний природний парк «святі Гори» - 69
20 національний природний парк «тузловські Лимани» - 18
21 національний природний парк «Приазовський» - 26/1
22 національний природний парк «чарівна Гавань» - 81/3

Національні природні парки
Національний природний парк «Азово-Сиваський». Лишайники національного парку 

репрезентують ліхенобіоту присиваських степів та приазовськіх кіс (Khodosovtsev, 1999) (та-
блиця 1). експедиційні виїзди в останні 20 років на територію парку не проводились, хоча за 
матеріалами зборів кінця минулого століття, які зберигаються у гербарії (KHER) під різними 
назвами, було описано декілька нових для науки видів, таких як Caloplaca syvashica (Vondrák 
et al., 2012), Candelariella boikoi (Khodosovtsev et al., 2004) та визначено lecania inundata 
(van den Boom, Khodosovtsev, 2004) та Caloplaca raesaenenii (Khodosovtsev, 2008). на терито-
рії національного парку були відмічені лишайники Cetraria aculeatа, Seirophora lacunosa та 
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Xanthoparmelia camtschadales, що занесені до червоної книги україни. склад лишайників та 
ліхенофільних грибів національного парку потребують повторної ревізії.

Національний природний парк «Білобережжя Святослава». Ліхенологічні дослідження 
національного парку планується завершити у 2017 році. були опубліковані попередні дані щодо 
ліхенофільних грибів та лишайників, на яких вони ростуть (Darmostuk, 2016), а також відомості 
щодо зростання Cetraria aculeatа, Seirophora lacunosa та Xanthoparmelia camtschadales, що за-
несені до червоної книги україни (таблиця 1).

Національний природний парк «Бузький Гард». Лишайники території парку була ретель-
но вивчені під час спеціальних досліджень каньйонів україни під керівництвом с.я. кондра-
тюка (Mikhailyuk et al., 2011) (таблиця 1). Відокремлене трикратське відділення залишилося 
поза зоною ліхенологічних досліджень. за нашими попередніми даними, тут зростає не мен-
ше видів лишайників та ліхенофільних грибів чим у мигійському відділенні. Потребують ревізії 
зразки Circinaria fruticulosa та Xanthoparmelia ryssolea, що занесені до червоної книги україни. 
зростання їх на території парку є малоймовірним. Під охороною знаходиться lassalia pustulata 
з червоної книги україни.

Національний природний парк «Джарилгацький». список лишайників був опублікова-
ний нами у 2000 р. (Bioraznoobrazie Dzharylgacha, 2000) (талиця 1). за останні роки, після ревізії 
Caloplaca holocarpa групи, на території був описаний новий для науки вид Athallia skii (Vondrák 
et al., 2012). список лишайників та ліхенофільних грибів потребує повторної ревізії. В межах 
парку відмічалися види Cetraria aculeata, Xanthoparmelia camtschadales, що занесені до чер-
воної книги україни. 

Національний природний парк «Меотида». Ліхенологічні дослідження природоохорон-
ного об’єкту проводились під час сьомої травневої ботанічної експедиції у 2013 р. (Darmostuk, 
2015). Лишайники були виявлені лише на ділянці приазовських степів «Половецький степ» 
серед відслонень гранітних брил (таблиця 1). на цій території зростають лише два види лишай-
ників, що занесені до червоної книги україни Cetraria aculeatа та Xanthoparmelia camtschadalis.

Національний природний парк «Нижньодніпровський». один з найкрупніших національ-
них природних парків україни створений наприкінці 2015 р. потребує всебічної інвентаризації 
лишайників та ліхенофільних грибів. деякі території переважно на правобережжі, для яких 
була проведена інвентаризація ліхенобіоти (таблиця 1), увійшли до складу парку. серед них, 
пониззя бургунської балки (Gavrylenko, Khodosovtsev, 2009; Gavrylenko et al., 2009), заповідне 
урочище «Понятівське поселення змій» (Gavrylenko, 2010), ботанічний заказник «софієвська 
балка» (Khodosovtsev, 2015). наприкінці минулого століття нами були проведені збори матері-
алу на островах вздовж р. серединка (Khodosovtsev, 1999). 

Національний природний парк «Нижньодністровський». Лишайники національного 
природного парку досліджувалися Ю.с. назарчук (Nazarchuk, 2011) (таблиця 1). матеріали 
щодо ліхенобіоти цього об’єкту увійшли до наукового обгрунтування створення національного 
природного парку (Nazarchuk, 2006). 

Національний природний парк «Олешківські піски». нещодавно створений природоохо-
ронний об’єкт, для території якого був складений анотований список лишайників та ліхено-
фільних грибів (Khodosovtsev, Khodosovtseva, 2015). також, були відкриті новий рід ліхено-
фільного гриба Katherinomyces cetrariae та вид Sphaerellothecium aculeatae (Khodosovtsev et 
al., 2016). крім того до кількісного складу видів додано лишайник micarea micella, що ви-
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явлений у природоохоронному відділенні «буркути» (таблиця 1). Лише один вид лишайника 
Cetraria aculeatа занесений до червоної книги україни.

Національний природний парк «Приазовський». Лишайники національного парку дослі-
джувалися нами під час сьомої ботанічної травневої експедиції у 2013 р. (Darmostuk, 2015). тут 
зростає низка рідкісних для україни видів, зокрема Athelim imperceptum, а також три види 
лишайників, що занесені до червоної книги україни Cetraria aculeatа, Seirophora lacunosа та 
Xanthoparmelia camtschadalis.

Національний природний парк «Святі Гори». Лишайники природоохоронного об’єкту 
були вивчені о.В. надєіною (Nadyeina, 2007) (таблиця 1). В представленому анотованому спис-
ку є низка таксонів, виявлених на донецькому кряжі лише з території національного парку. Під 
охороною знаходяться Scytinium sсhraderi, занесений до червоної книги україни.

Національний природний парк «Тузловські Лимани». за специфікою ландшафтів, об’єкт 
є мало придатним для існування широкого спектру лишайників. Видовий склад встановлений 
Ю.с. назарчук (Nazarchuk, 2011) (таблиця 1). 

Національний природний парк «Чарівна Гавань». Лишайники території, яка входить до 
меж національного парку, були вивчені ще наприкінці минулого століття (Khodosovtsev, 1999). 
Ліхенологічна інформація також доповнювалась протягом останніх років (Khodosovtsev, 2008, 
2011, Khodosovtsev, Dzhugan, 2011; Khodosovtsev et al., 2014). зібрані матеріали потребують 
подальшого доопрацювання та узагальнення. національний парк є locus classicus для нового 
виду Caloplaca sterilis (Šoun et al., 2011). на цій території вивчено епігейні лишайникові угру-
повання (Khodosovtsev et al., 2014) тут зростають види Agrestia hispida, Circinaria fruticulosa, 
Scytinium schraderi, Squamarina cartilaginea, S. lentigera, Seirophora lacunosa, що занесені до 
червоної книги україни. інформація щодо кількісного складу лишайників та ліхенофільних 
грибів підсумована у таблиці 1.

 отже, стан вивченості лишайників та ліхенофільних грибів заповідників та національних 
парків степової зони україни є задовільним. для двох біосферних заповідників (чорномор-
ський та «асканія-нова ім ф.е. фальц-фейна») проведена повторна інвентаризація. детальних 
ліхенологічних досліджень потребує біосферний заповідник дунайські Плавні, національні 
природні парки «джарилгацький», «нижньодніпровський», «білобережжя святослава», а та-
кож трикратське відділення національного природного парку «бузький Гард». В дніпровсько-
орельскому природному заповіднику та національному природному парку «Великий Луг» лі-
хенологічні дослідження не проводилися. 
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