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до вивчЕння лишдйIIикIв новокдiрськоt Бдлки
(хЕ,рсонсъкА оБлАсть)

Одним з головних питань охорони природи сьогоднi е охорона вже вiдомих цiлинних

степових дiляноrс, виявлеЕнJI i дослiдження нових територiй i розробка та встановлgнЕя

вiдповiдних режимiв ix зберiгання' 
Украiни в межах степовоi зоIlи

Новокарська бацrtа зIIаходиться на пrвдн1

ПричорноморЪькоТ низовиЕи Схiдносвропейськоi рiвнини, на територii Бериславського

району Херсонськоi областi бiля с. i{овокаiри, площею близъко 2500 га, Це форма

мезорельефу, що являесобою ерозiйну долинуЪi ,пuд"""ими схилами, Глибина ерозiйного

врiзу З0-50 ,n, ,o."n" u.oo"* бйки ерЬдованi. На схилах залrIгають делювiатlьнi суглинки з

вiдслоненнями неогеIIових вапнякiв. Грунти е сильно еродованими i мають високу

карбонатнiсть, Еа ерозiйвих схилах 
"o""'6irr",,, 

змитi, характеризуються наявнiстrо великоi

кiлькостi "**о*о.о 
щебеню та рухJIяку, У прибережнiй смузi Каховського водосховища

розвиваються зоувнi процеси"
серел бiогеоценЙiв в новокаiреькiй балцi зустрiчшоться гiгрофiтrТi ЗаПЛаВНi ВеРбОВi ЛiСИ

на прирусло"-, a**""й обабiч rrпu"".ur* та болотистих екотопiв та на мулистих rруятах, На

степовIr( схилtD( сIIорадIщно зустрlчаються чагарники гемiксерофiтного типу з видiв Лоs4

crataegus, spirea, iri"i steppisa,' Дmуgdалus паiа, cotiпus cogg/gria, На вершинах схилiв та

напЬплакорrпоr дfurянках зростають,Irгйi лiси з листяних, хвойних тамiшаrтих порiд,

ВходiЕашихДослiдженьбУлопроаналiзованорозподiллишайникiвВмежах
досJriджувшrоi територii. На схилах дЬ*i"Йru епiлiтнi ъидi Bagliettoa baldeпsis (А. Massal.)

Vёzdъ Caloplaca аuiапtiа (Pers.) J, Steiner, Aspicilia calcarea (L,) Mudd, На плакорнI,D(

дiлянках серед спектру рослияностi переважають -грав'янистi та чагарниково-травянистi

уцрупованЕя ксерофiтного типу . доrirrу"анням S{ipa capillata,_ S, uсrаiпiса, Тут були

вiдмiчеgi Соllеrпа cristatum (L,) F. WеЪеr 
"* 

г'. Н. Wigg., С. tепаХ (Swartz) Ach. еm. Degol. та

Placidium squаmulоsum (Дсh.) Breuss. На схiднiй екепозицii по лiвому схиJry балки,

IIерев'каю ть Aspicilio ,oirorrb (L.) Mudd ., Calopaca vеlапа (А. Massal.) Du Ketz, Buellia

epipolia (дсh.) Mong, Lесапоrа muralis (SсhrеЬ.) RаЬей., Placocarpus schaerer' (Fr,) Breuss,

Значна кiлькiсть лишйникiв була вiдмiчена на Kopi листяних дерев у лiсосмутах_!А,.се_r,

Quercus, RоЬiпiа, (Лrпus). Тут основний аспект створювали Lесапоrа саrрiпеа (L,) Vainio,

Меlапеliа glabra Cýcbaer.i ъss|, Parmelia sulcata Tiylor' rhае1rФ!с_iа orbicularls Q,{eck,)

Moberg, Physcia odsrrndrbs $r.) Н. Olivier, Pleurosticta acetabulum ýeck,) Elix & Lurnbsch,

Xaпthoria parietiпa (L.) Th. Fr., х potyiarpa G{offrn.) КеЬеr. основна кiлькiсть видiВ

приурочеi{а дО пЫ'"rr"a"о.О субстрату. дспект _ЗагыIьногО 
лишайникового покриву

ствOрювали ксерофiтнi види Aspicilia'roborro (L.) Mudd, Caloplaca соrопаtа (Кrеmреlh, ех

КбfЬ.) J. Steiner, С. variabilis (Peis.) Мiili.Дтg, Verrucaria пigrеsсепsРеrc,
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