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лIхЕноБIотд шиловоi ьдлки, (хЕрсоцськд оБлАсть)
Гавриленко Л,М,

Хер сон ськuй Ь ерж авнuй yHiB ер с umе m

The liсhеп biota af KShiloy balkall iпclltdes З4 specie's of the licheпs 
_fro,m 

jl gеп,еl,а,,

. _ :alTtilies. It was ,fоuпi оп Shiloy balka (Berislavskiy distl^ict, Кllеrsсlпs'kа oblast). TIle greiztest

.:=iеп.оf taxa is соппесtеd и,ith limеsiопе outcrops (i7 species, 50t/o), l,ess taxa y,lere corticolous

. , soecies, 32,4 %q) апd terricolous groups (б species, j7,6 %о). The рlапt rеплаiпs hаvе the least

;,i:сuпt oJ'species (2 species' 5,9 "/ф' 
!тrттlе ттг\ттlебr.т як бr ення до себе, так

На'сьЪгоднi навколишн€ середовиIце потребl,с як берожливого вцнош

- з1_]роджеЕня з метOю збереження в природному cTaHi та вивчення його змirr пiд дiею

._-rРОПО..пних факторiв. Одним з головних питань охоронII природI,i сьогсднi с охорона вже

f -lс\{их lцiлинних стеЕоtsих дiлянок, вI{явлення i дослiдження нових територй та розробка

э--тановлення вiдповiдних peжltMiB Lx зборiгання, Слiд вiдзначити по правсlбережrкю

]-;iхнъаго Гlрlтдншроu'" до.й"" цiкавою для нау(ово-дослЦних робiт е Шилова балка,

Шилова бацка знаходиться в центральнiii частинi Бериславського району ХерсонськоТ

-,_i,-TacTl (6? км вlц м. Херсон). ПЬнiчна частина (верхiв'я) ба-цки ilочI4насться r-Iоблизу села

_ -.r;арине, далi балка простягаеться на пiздень i пЬдеlrний схiд, ГIоб,плtзу села

_ilрадока,,l.t'янк-а, бадкu "*uцra 
в рiчкУ К_озак, шо ЕапеЖить до ба-сейяу Щнlriра, Загальна

-,:,з;tина Шилово1 Бапклт - близько ii кlд, ширина вц i60 пg до 1,5 к,м, глибина до З0 лд, С

: ,озга,''},кень' " :ки, .,lкою була пiддана Херсонська облас'ь, TaKi дiлянкиВ ушrовах практIiчно повно1 оран

: зЕсвлять оообливу цiннiстъ. у верхнiй 
"u.rrrnil"u 

пiвнiч вИ авТОtпtОбiЛЬНОI ДОРOГИ ХеРСОН-

Берlrслав) батка *ало з,ri*е*u.о.rrодuрською цiяrьнiстю. CTaBKiB т},т Еемае, дно i схили були

:lаЗоРflIii i тут збереглися невеrrикi дй""r,п' цiлинного степу. Гtriсля будiвниuтва KaxoBcbKc,li

_ ЕС водтл з Каховсъкого водосховиIца пiдня:rися до рЬня ,г, н, фiльтруточих ilори i сталрI по

:]]х текТИ * 
"urrроrф-зýиженЬ 

рельсфу. На схlалах.i на днi lllиловоi балки з'явилися джерела,

lol,ty вже в i950_x рр, туf виник'не дуже рясний, але постйний водний потiк, в серединi

_ 950-х рр. були ,ob}oo*u*ri дамби, угворилася cllc'e*a ставкЬ, Схlали балки в багатьох

:.t:сцяхбУлIтзасадженiдереваМитачаГарникаМи;Виниклиневеликi."]*:'_У".']:::Ч-лj.-1.9.j..0-
х" рр. стало ясно, Iцо шилЪва балка потребуе охорони,лгIiд керiвниuтвом вцс,IчIс)го дослцника

:ос.-II1нного свiгу упраi"", професора м.о. ьоиоо в i995 р, рсзроблено обrруттrт,:::i:
:;;;;Ъ""urii"поrо .u***ur*u ,,iш*по"а ба.пка.>л, але fiо ряду причин заказник в тl роки не

,5iъ створений. У 2010 Р ТоВ <СаТ)ц)н) зверНулося=д0 fiержавного обласного улравлiння

]\ороЕи навколишнього природ"".о Ъaрaдоuп,ща в Херсонськй областi з клOпо'анIшNI та

ouio,o"ro*' обrрунтуванням про необхинiсть створення заказника загальнодержавног0

значення <<IЕилова балка>>. Бупо запропоновано створити :]аказник на вой територiТ i Bcix

зкваторiях балки та на сlмiжних дiлянках - всього на площi в 760 гал В цiлошlу, ця iнiцiатива

rЦТРИМаНа, отриманО погодженНя у MiHicTepcTBi з oxopoнIi fiавкоJIицIнього середOв1IцIа

}-краiнlr. обласнирt управлiнняьт з охорони навколишнього природного середовипла

lcK}ъаeHT}I дJIя отримання погоджень на ОбЛаСНОМУ PiBHi Та НеОбХiД"i'::"лYЗY" :r
Х,-рЪо*."Ооi обдаснОi ралr, вi,ц БерисЛавськогО районногО вiддiлУ земеJIьн,Iх pecypclB та вlд

в_',асникь i користрачь тих територiй, якi маюiь увiйти до скJIаду ландuафтног0 заказника

,,IIiилова балкаlr трLlва,ють, Велик,ч цшrнiсть для територii Шилсrвоi балки е гiдрологiчна

]]ам'ятки природи ] пДu..р.оо Ши:Iовоi балкп>, - розташоване обабiч ц)аси де перехрестя

rорiг Херсон-Борислав та Херсон-Нова KaxoBKu, Д*"р",о rrитноi води високоi якоотi

tl б.rаднане для користування.
згiдно лiтсратурного огляду лiхенобiота цiеi територiт, за попереднiми дослшженнями

видатногО лiхенолй О.е. ХодоСовцев* представлена 14 видами (О,С, Ходосовцев, 1994),

серел яких дуже цiкавi ьиди placidiopsis ciпerascetts,_Diploschistes caпdidissimus, Хапthоriа

эарilliJ.еrа разом з видами, *" ."".1."i до чкУ Cetiaria stёррае, Neofuscelia ryssolea,
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