
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАiНИ
УКРАТНСЪКЕ БОТАНItIНЕ ТОВАРИСТВО

ЛЪВIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ УБТ
IНСТИТУТ ЕКОЛОГIТ КАРПАТ

IНСТИТУТ БОТАНIКИ iM. М. Г, ХОЛОДНОГО
львIвсъкиЙ ндtцондJIьшrЙ уtшЕрситЕТ iM. IВдНд Фрднкд

оa

t

МЛТЕРIЛЛИ XIII З,IЗДУ
укрАiнсъкого БотАнIчного

ТОВАРИСТВА

(Львiв, 19-23 вересня 2011 р.)

Львiв - 2011



Xltl з,lЗд укрАТнського БотАнlчного товАриствА

Л. М. Гавриленко

лишАЙники тягинськоi БАлки
БЕРИСЛАВСЬКИЙ

Херсонський державний унiверситет
E-mail: Gavrilenko-lyuba@yandex.ru

(хЕрсонськА оБлАсть,
рАЙон)

Яружно-балковi системи е осередками природних ком[пексlв з1 значним
бiорiзноманiтгям. Тягинська балка розташована на правому березi Нижнього

Щнiпра, на територiТ Херсонськоi обл., Бериславського р-ну бiля с. Тягинка. Ця
балка с унiкальним осередком лiхенологiчного рiзноманiття та ма€ iсторичну
цiннiсть. Загальна площа ii, у т. ч. aKBaTopiT, стаIlовить 920 га. Верхrrя частина
Т-шинськоТ балки - "Лиса гора", с сукупнiстю трав'яних i трав'яно-чагарничко-
вих ксерофiтних екосистем, а саме справжнiх типчаково-ковилових степiв з
домiнуванням видiв Stipa, чагарникових екосистем гемiксерофiтного типу у
ярах i зниженIuIх на денудованlгх непостiЙними водотоками фунтах, Природнi
ланIцlтафти у середнiй частинi баки значною мiрою трансформованi внаслiдок
антропогенного впливу, значну дiлянку (на пiвнiчний захiд вiд с. Тягинка) за-
ймас частково дiючий нинi кар'ср з видобутку вапнlIку, Особливоi цiнностi те-

риторii нижньоi частини балки надають численнi iсторичнi пам'ятки: ocTpiB

Мале Городище - поселенIuI доби бронзи та о, Велике Городище - античне по-
селеннrI, заJIишки середньовiчноi фортецi Тягин. Наприкiнцi ХVII ст. фортеця
припинила свос iснування i вiдтодi започатковаЕо HztзBy села Тягинка. Бiльпlу
частиIIу Тягинського бiоцентра займають воднi та навколоводнi екосистеми.
На них припадас бi:ш 80% територii. Бiлrя виходу у ffнiпро цiкава територй -
Рiчище.

Лишайники збирали протягом 2010 року, Основна кiлькiсть видiв приуро-
чена до кам'янистого субстраry (59 видiв, або 69,4Yо). Аспект лишайникового
покриву створювzLли ксерофiтнi види Aspicilia calcarea (L.) КёrЬ., Caloplaca
соrопаtа (Kremp. ех КёrЬ.) J. Steiner, С, yariabilis (Pers.) Miill. Arg, Vеrrцсаriа
пigrеsсепs Pers. Пiд ваfIняковими вашунами у вологому, затемненому мiсцi рос-
те Lepraria lоЬфсапs Nyl. На горизонтаJIьнiй поверхнi вапrrяковоi брили знаЙ-

дено новий вид для УкраiЪи Vеrплсаriа squamulosa М. Brand et van den Вооm.
Незначна кiлькiсть лишайникiв (12 видiв, або |4,|Yо) була вiдмiчена на Kopi
листянLгх порiд дерев, де домiнували звичайнi види Lecaпora саrрiпеа (L.) Yain,
Physcia аdsсепdепs (Th. Fr.) Н. Olivier, Xaпthoria раriеtiпа (L,) Beltr. На прошар-
ках фунту - Cetraria steppae (Savicz) Kёrnefelt, Топiпiа sedifolia (Scop.) Timdal.,
Хапthораrmеliа camtschadalis (Ach.) Наlе., на BaIIHlIKoBoMy фунтi знайдено Cla-
dопiа subraпgiformis L. SсriЬа ех Sandst. На мохах бiля основи вапнякiв Bilimbia
sabuletorum (Schreb.) Amold. Вiдмiчено на рослинних рештках Riпоdiпа руriпа
(Ach.) Arnold. На сланях лишайникiв с Caloplaca glomerata Аruр., С. iпсоппеха

ф{у1.) Zahlbr., Licheпostigma еlопgаlс Nav.-Ros. et Hafellner., Роlусоссцlп mаrmо-
rаtum (Кtеmр.) D. Hawksw. Отже, встановлено, що лiхенобiота "Тягинськоi ба-

лки" нараховуе 85 видiв, що становить27О/о лiхенобiоти пiвдня Украiни.
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