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Дармостук В. В., Ходосовцев А. Е. Фитоклиматический анализ лихенобиоты природного запо-
ведника «Каменные могилы». – в результате фитоклиматического анализа лихенобиоты природного 
заповедника «каменные могилы» установлено, что она представлена 6 фитоклиматическими элемен-
тами: субаркто-альпийский (20 видов, 15,7 %), умеренно-атлантический (18 видов, 14,1 %), умерено-
мезофитный (43 вида, 33,8 %.), умерено-серофитный (25 видов, 19,7 %), континентально-ксерофитный 
(10 видов, 7,8 %) и средиземноморско-ксерофитный (3 вида, 2,3%). такое распределение указывает на 
наличие специфических рефугимов на гранитных обнажениях заповедника, где сохранились субаркто-
альпийские виды в условиях континентального климата умеренной зоны. 
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Darmostuk V. V., Khodosovtsev A. Ye. Phythoclymatical analisis of lichen biota of Kamyani Mogily 
Reserve. – The result of the phythoclymatical analysis is based on 8 phythoclimatical elements. There are 
Subarctic-Alpine (20 species or 15,7 %), Temperate-Alpine (18 species or 14,1 %), Temperate-Mezophytic 
(43 species or 33,8 %), Temperate-Xerophytic (25 species or 19,7 %), Continental-Xerophytic (10 species or 
7,8 %) and Mediterranean-Xerophytic (3 species or 2,3 %) elements. This distribution indicates the presence 
of specific refugiums on granite outcrops of the reserve. It preserves the Subarctic-Alpine species in the 
continental climate of the temperate zone.

Key words: lichens, microclimate, Azov steppes.

«кам’яні могили» є одним з відділень українського природного степового заповідни-
ка Національної академії наук україни, що розташований на межі донецької та запорізької 
областей біля с. Назарівка. в геологічному відношенні територія дослідження розташована 
у межах приазовського кристалічного масиву, що являє собою південно-східний виступ укра-
їнського кристалічного щита [2]. особливу цінність у заповіднику мають гранітні відслонення, 
які мають вигляд невисоких гір, що вирізняє територію заповідника з поміж рівнинних ланд-
шафтів приазовських степів.

ліхенологічні дослідження на території заповідника були розпочаті на початку 20-х 
років минулого сторіччя засновником української ліхенології а.м. окснером. за майже за 
сторічну історію досліджень тут було виявлено 127 видів лишайників та 5 видів ліхено-
фільних грибів [7].
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фітокліматичний аналіз був апробований на ліхенобіоті причорноморських степів україни [3] 
та літоліхенобіоті кримського півострова [5]. використання фітокліматичних елементів для ана-
лізу гірських ліхенобіот, де зональність у розподілі лишайників завуальована великою кількістю 
екотопів, і значна кількість видів зустрічається на скелях, дозволяє виявити її особливості біль-
ше, ніж при використанні класичного географічного аналізу. використання системи фітокліма-
тичних елементів дозволяє глибше розкрити особливості ліхенобіот, які значною мірою пов’язані 
з літогенним компонентом ландшафту і мають опосередковане відношення до біомів (рослинно-
кліматичних зон) [6]. для ліхенобіоти природного заповідника «кам’яні Mогили» ми виділяємо 
6 фітокліматичних елементів, які ми розподілили на дві групи: гумідну та аридну. до гумідної 
групи відносять субаркто-альпійський, помірно-атлантичний та помірно-мезофітний фітокліма-
тичні елементи, а до аридної групи відносять помірно-ксерофітний, континентально-ксерофіт-
ний та середземноморсько-ксерофітний фітокліматичні елементи.

Гумідна група фітокліматичних елементів.
Субаркто-альпійский елемент. до цього елемента відносяться види, які мають фітоклі-

матичний оптимум в зоні з субарктичним кліматом, а також в субальпійському поясі [3; 4]. 
до нього відносяться 20 видів або 15,7 % від загальної кількості, серед них Aspicilia recedens 
(Taylor) Arnold, Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn., Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh., Lecidea 
lapicida (Ach.) Ach., Parmelia saxatilis (L.) Ach., Lichenothelia convexa Henssen, Rinodina milvina 
(Wahlenb.) Th. Fr., Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg., тощо. іноді, види цієї групи іноді важко 
відмежувати від ксерофітно-континентального елементу, тому що кліматичні умови, а особли-
во ті, що стосуються температурного режиму, майже однакові, але ксерофітно-континентальні 
види мають оптимум в південніших районах голарктики, і вони не є рідкісними в середньоазі-
атських степових регіонах. серед нових видів, що виявлені на території природного заповід-
ника, Lecanora atrosulphurea (Wahlenb.) Ach. також можна віднести до субаркто-альпійсього 
елемента. слід зазначити, що зростання цього виду приурочені до зростання в полярних регі-
онах та в альпійському гірському поясі, проте він рідко зустрічається на рівнині, що вказує на 
унікальність біотопів заповідника «кам’яні могили».

Помірно-антлантичний елемент. помірно-атлантичний елемент включає види, які мають 
оптимум в кліматичних умовах центральної та західної Європи, що знаходиться під впливом во-
логого і теплого атлантичного повітря. лишайники цього елемента також зростають в аналогічних 
умовах північної америки. лишайники помірно-атлантичного елементу займають вологі екотопи 
в середньому лісовому поясі центрально-Європейських гірських систем, та верхньому лісовому 
в південніших середземноморських горах. вони часто зустрічаються на вологих кам’янистих суб-
стратах біля постійних або на міcці тимчасових водостоків, в екотопах з постійними туманами де 
конденсується водяна пара. у складі ліхенобіоти природного заповідника «кам’яні могили», цей 
елемент представлений 18 видами (14,1 %), що приурочені до зростання на вертикальних затіне-
них поверхнях гранітних брил: Lecanora gangaleoides Nyl., Lecanora swartzii (Ach.) Ach., Scytinium 
tenuissimum (Hoffm.) Otlora, P.M. Jrg. & Wedin, Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Krb., Trapelia coarctata 
(Turner) M. Choisy, Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach. тощо.

Помірно–мезофітний елемент. лишайники помірно-мезофітного елементу мають фіто-
кліматичний оптимум в центральній та північній частинах помірної кліматичній зони голарк-
тики та південної півкулі (південна частина південної америки, австралії та Нової зеландії).  
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однак, мікрокліматичні мезофітні умови, які існують в південніших частинах помірної зони та-
кож сприяють широкому розселенню елементів цієї групи. для помірної зони характерним є 
переважання лісових ландшафтів, тому види лишайників, які відносяться до цього елементу 
зростають переважно на корі дерев, ґрунті в лісових екосистемам та рідше на камінні. 

у складі ліхенобіоти природного заповідника «кам’яні могили», цей елемент є доміну-
ючим і становить 43 види (33,8 %). більшість видів вказаного фітокліматичного елементу є 
епіфітами, що зростають на території заповідника на корі Salix. серед них домінантами висту-
пають Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, 
P. nigricans (Flrke) Moberg, Physcia adscendens H. Olivier, Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., тощо. 
рідше зустрічаються Evernia prunastri (L.) Ach., Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Parmelina tiliacea 
(Hoffm.) Hale та Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

аридна група фітокліматичних елементів.
Помірно-ксерофітний елемент. він охоплює групу лишайників, оптимум яких співпадає 

з помірно-континентальним кліматом південної частини помірної зони голарктики та анало-
гічними мікрокліматичними умовами у північніших районах [5]. вони представляють собою 
відкриті ділянки, які розташовані північніше від степів, і які знаходяться під дією теплого ат-
мосферного повітря, відслонення гірських порід у помірній зоні, зміни мікрокліматичних умов 
на яких є контрастнішими (більше виражена континентальність, тимчасове утримання вологи, 
тощо) на відміну від поширених лісових екотопів у помірній зоні. лишайники цього елементу 
більшою мірою визначаються мікрокліматичною приуроченістю, ніж зональною, тому вони мо-
заїчно розсіяні по всій помірній зоні голарктики та за її межами.

у межах заповідника цей елемент представлений 25 видами або 19,7 %. На горизонтальних 
поверхнях гранітних брил домінують такі види як Bellemerea cupreoatra (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux, 
Candelariella vitellina (Hoffm.) Mill. Arg., Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy, Rufoplaca 
arenaria (Pers.) Arup, Schting & Frdn, Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, тощо. На прошар-
ках ґрунту між дернинами степових злаків та гранітними брилами зустрічаються такі епігейні види 
як Blennothallia crispa (Huds.) Otlora, P.M. Jrg. & Wedin. Cladonia foliacea (Huds.) Willd., Cladonia furcata 
(Huds.) Schrad., Cladonia rangiformis Hoffm. серед видів, що віднесені до помірно-ксерофітного еле-
менту, Lasallia pustulata (L.) Mеrat занесена до червоної книги україни [13].

Континентально–ксерофітний елемент об’єднує види, що мають фітокліматичний опти-
мум у степових регіонах помірної кліматичної зони. як правило, виражена континентальність 
клімату типова для всіх варіантів степів. лишайники цього елемента поширені на території 
з значною амплітудою між середньо зимовими та літніми температурами. На заході Європи 
лишайники цього елемента зустрічаються дуже рідко, лише коли є подібні мікрокліматичні 
умови. часто види континентально-ксерофітного елементу можна спостерігати в субальпій-
ській та субарктичній зонах завдяки формуванню локальному континентальному клімату, що 
обумовлений в першу чергу незначною кількістю опадів.

цей елемент представлений 10 видами або 7,8 %. домінуючими на території заповід-
ника виступають види, що зростають на горизонтальних поверхнях гранітних відслонень та 
на грунті біля гранітних валунів, такі як Aspicilia cinerea (L.) Krb., Ramalina capitata (Ach.) Nyl., 
Xanthoparmelia pokornyi (Krb.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, X. pulla (Ach.) O. 
Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, тощо.
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до середземноморсько-ксерофітного елементу належать види, які мають фітокліма-
тичний оптимум на територіях з середземноморським кліматом, тобто з теплим та воло-
гим в зимовий період та сухим й жарким – в літній [3; 5]. у голарктиці лишайники цього 
елемента поширені переважно на півдні Європи, півночі африки та в каліфорнії (північна 
америка), для територій яких властиві відкриті ділянки, що нагадують степи, з розрідже-
ною чагарниковою рослинністю та значною кількістю карбонатних відслонень. до серед-
земноморсько-ксерофітного елемента ми віднесли 3 види (2,3 %) – Aspicilia intermutans 
(Nyl.) Arnold, Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis та Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) 
O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch що зростають на вертикальних поверхнях 
силікатних брил.

таким чином, переважання гумідних елементів (81 вид, або 63,8 %) (субаркто-альпійський, 
помірно-мезофітний, помірно-атлантичний) над аридними (46 видів, або 36,2 %) (серед-
земноморсько-ксерофітний, помірно-ксерофітний, континентально-ксерофітний) пов’язано 
з впливом вологих повітряних мас, що формують сприятливі умови для зростання більшості 
лишайників природного заповідника. значна участь помірно-атлантичного, помірно-мезофіт-
ного та помірно-ксерофітного фітокліматичних елементів є типовим для помірної зони, і збли-
жає ліхенобіоту природного заповідника з іншими регіонами голарктики.

значна роль у складі ліхенобіоти субаркто-альпійського елементу підтверджує вказує на 
реліктовість ліхенобіоти природного заповідника, що тісно корелює з результати попередніх 
досліджень [1] та підтверджує висновки про те, що гранітні відслонення заповідника «кам’яні 
могили» є своєрідними рефугіумами гліціальної ліхенобіоти, що збереглись в межах посуш-
ливої степової зони.

відносно велика кількість видів помірно-антлантичного елементу (18 видів або 14,1 %) 
вказує на достатнє забезпечення території вологою, що пов’язано з близькістю вододіль-
ної системи р. каратиш. слід зазначити, що таке високе положення помірно-антлантич-
ного елементу є нетиповим для степової зони, що вказує на природну унікальність даної 
території.

Рис. 1. Спектр фітокліматичних елементів природного заповідника «Кам’яні Могили» .
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домінуюче положення помірно-мезофітного елемента тісно корелює з едафічними умо-
вами досліджуваної території, а саме достатнім забезпеченням вологою, наявністю гранітних 
відслонень, що формують достатньо велику кількість біотопів для зростання лишайників вка-
заного фітокліматичного елементу, безпосередньою близькістю річкового русла, що сприяє 
росту деревної рослинності і, як наслідок, встановленню мікрокліматичних умов, необхідних 
для розвитку лишайників помірно-мезофітного елемента.

в цілому, природний заповідник «кам’яні могили» виступає дуже цінним осередком релік-
тової ліхенобіоти гліціального періоду, що зростають в тісній кореляції з помірними мезофітними 
видами, цим самим репрезентуючи унікальну ліхенобіоту в межах степової зони україни.
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