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Вступ

В останні роки ши ро ко го ви ко ристан ня на
був метод ліхеноіндикації для оцінки стану 
атмосферного повітря та навколишнього сере
довища. Цей відносно недорогий і швидкий метод 
дозволяє провести оцінку ситуації в багаторічній 
ретроспективі. Інструментальні дослідження ви
магають великих витрат, крім того, вимірювальне 
обладнання не в усіх місцях можна встановити, до 
того ж воно надає дані щодо за бруд нен ня ок ре мих 
за бруд ню ва чів і тільки на момент вимірювання. 

Ме тод лі хе но ін ди ка ції по збав ле ний цих не до лі
ків. Він ґрун ту єть ся на знан ні еко ло гії ви дів і уг ру
по вань, особ ли востей їхньої чут ли вості та ре ак ції 
на різ ні за бруд нюю чі ре чо ви ни. Дея кі види ін ди ка
тор них ли шай ни ків чут ли ві на віть до дуже низьких 
кон цен тра цій за бруд нюю чих ре чо вин. Вони по
шко джу ють ся або ги нуть при поя ві ос тан ніх в ат
мо сфер но му по віт рі. Інші ви ди менш чут ли ві, і є 
тре тя гру па ви дів, яка має ви со ку стій кість на віть 
до до сить ви со ких кон цен тра цій по лю тан тів. 

Як пра ви ло, лі хе но ін ди ка цій ні до слі джен ня 
про во дять ся в пев но му міс ті чи ра йо ні, де роз та шо
ву єть ся ве ли ке про ми сло ве під при ємст во – по тен
цій не дже ре ло за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря 
(Kondratyuk, Martynenko, 2006). На прик лад, на те
ри то рії, при лег лій до най біль шо го в Іва ноФран
ківській обл. під при ємст ва Ви роб ни че об'єднання 
"Хлор ві ніл" (м. Ка луш), біля Іва ноФран ківсько го 
за во ду тон ко го син те зу (Kondratyuk, 2008), на те
ри то рії, що при ля гає до Бур штинської ТЕС.

До слі джень оцін ки й по рів нян ня якості нав
ко лишньо го се ре до ви ща в різ них за роз мі ром на
се ле них пунк тах, не ба га то. Ос тан нім ча сом вони 
здійснювали ся тіль ки в Ес то нії та Ук ра ї ні. В Україні 
такі до слі джен ня про во ди ли ся зде біль шо го у ве ли
ких і се ред ніх міс тах, пе ре важ но в об лас них цен
трах: Киє ві (Dymytrova, 2008), Льво ві (Kondratyuk 
et al., 1991), Тер но по лі, Луцьку, Рів но му, Iвано
Фран ківську (Kondratyuk et al., 1993; Kondratyuk, 
1994), Чер ні го ві (Zelenko, 1999), Кре мен чуці 
(Nekrasenko, Bayrak, 2002), Хер со ні (Khodosovtsev, 
1995), Пол та ві (Dymytrova, 2008), Кі ро во гра ді та 
Чер ка сах (Kondratyuk, Martynenko, 2006). 
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Acer saccharum Marshall, Prunus domestica L., Pinus 
sylvestris L. і Quercus robur L. 

Вив чен ня ли шай ни ків про во ди ло ся пе ре важ но з 
пів ден но го боку стов бу ра, від його ос но ви до двох 
мет рів над рів нем ґрун ту. При цьо му реєст ру ва ли
ся всі види епі фіт них ли шай ни ків і скла дав ся про
то кол, який вклю чав опис всьо го ли шай ни ко во го 
по кри ву за та ки ми його ха рак те ристи ка ми, як по
каз ни ки представ ле ності різ них ви дів ли шай ни ків 
і сфор мо ва ність їхньо го по крит тя. 

Час то та тра п лян ня кожного виду лишайників 
ви зна ча лась як від но шен ня кіль кості тих де рев, де 
виявлений даний вид, до за галь ної кіль кості всіх 
до слі дже них де рев на цій ді лян ці. Ми ви ді ли ли три 
кла си час то ти тра п лян ня: 0–10%; 10–30%; по над 30%.

Для вста нов лен ня сту пе ня за бруд нен ня ат мо
сфе ри був ви ко риста ний ін декс чис то ти по віт ря Ле 
Блан ка і Де Слу ве ра (Le Blanc, De Sloover, 1970).
Він роз ра хо ву єть ся за фор му лою: 

де n – кіль кість ви дів ли шай ни ків на ді лян ці, Q
і 
– 

еко ло гіч ний ін декс іго виду (се ред ня кіль кість ви
дів, су пут ніх виду на всіх ді лян ках опи сів),  f

і
 – ком

бі но ва ний по каз ник по крит тя–тра п лян ня. Цей 
по каз ник 5баль ний і роз шиф ро ву єть ся, як: 

1 – вид трапляється дуже рідко або з дуже малим 
покриттям; 

2 – рідко або з низьким покриттям; 
3 – рід ко або з се ред нім по крит тям на дея ких 

стов бу рах; 
4 – час то або з ви со ким по крит тям на дея ких 

стов бу рах; 
5 – дуже час то або з дуже ви со ким по крит тям на 

біль шості стов бу рів.
Ді лен ня на 10 дає зруч ні ше для ви ко ристан ня 

зна чен ня. 
Ін дек си Qi роз ра хо ву ва ли ся для 41 вида ли шай

ни ків, зна йде них під час польо вих ро біт, за ре зуль
та та ми об роб ки да них 30 проб них ді ля нок. Ці ін
дек си є про між ни ми да ни ми для роз ра хун ку ін дек
сів чис то ти по віт ря на кож но му з проб них ді ля нок.

У до слі джен ні ви ко ристо ву ва ли кла си фі ка цію 
ін ди ка тор них ви дів, ра ні ше за про по но ва ну для ви
ко ристан ня в се ред ніх міс тах рів нин ної час ти ни 
Ук ра ї ни (Kondratyuk, 2008). За цією кла си фі ка ці єю 
ін ди ка тор ні ли шай ни ки по ді ляють ся на три гру
пи: 1) дуже чут ли ві до за бруд нен ня ат мо сфер но го 

На по чат ку 2016 р. ав то ром були впер ше опуб лі
ко ва ні ре зуль та ти лі хе но ін ди ка цій них до слі джень, 
про ве де них у 2013–2015 рр. у ма лих міс тах Ір пінь, 
Буча, Бо яр ка Ки ївської обл. (Shershova, 2016). Крім 
того, нами про во ди ло ся вив чен ня особ ли востей 
по ши рен ня та час то ти тра п лян ня епі фіт них ли
шай ни ків, чут ли вих до за бруд нен ня ат мо сфер но го 
по віт ря в смт Гос то ме лі. 

Смт Гос то мель роз та шо ва ний у ба сей ні р. Ір пінь 
у цен траль ній час ти ні Ки ївсько го По ліс ся. Клі мат 
тут по мір но кон ти нен таль ний, м'який, з дос тат
нім зво ло жен ням. Се ред ня тем пе ра ту ра січ ня ста
но вить близько –6 °C, лип ня – +19,5 °C. Се ред ня 
річ на кіль кість опа дів скла дає близько 600 мм, з 
мак си му мом уліт ку. Три ва лість ве ге та цій но го пе
ріо ду становить 198–204 дні. В оро гра фіч но му ас
пек ті те ри то рія се ли ща є прак тич но ці ліс ним ут во
рен ням.

Од ним з ос нов них чин ни ків, які впли ва ють на 
якість ат мо сфер но го по віт ря, є про ми сло вість і 
ав то мо біль ний транс порт. У Гос то ме лі близько 15 
по тен цій них ста ціо нар них дже рел за бруд нен ня 
по віт ря, се ред яких най біль ши ми є між на род ний 
ван таж ний ае ро порт "Ан то нов" (ван та жо пе ре ве
зен ня; про дук ти зго рян ня авіа цій но го па ли ва), ак
ціо нер не то ва рист во "Гос то мельський скло за вод" 
(ви роб ництво скло ви ро бів; ок сид вуг ле цю, ок сид і 
ді ок сид азо ту), при ват не під при ємст во "Ко мін вент 
плюс" (ви роб ництво об лад нан ня для ко му наль но
го гос по дарст ва; ок сид вуг ле цю та ді ок син вуг ле
цю, ок си ди азо ту).

Те ри то рі єю міс та про хо дить за ліз ни ця, що 
з'єднує ае ро порт "Ан то нов" з Киє вом. Ве ли ких ав
то ма гіст ра лей у Гос то ме лі не має. Че рез його центр 
про хо дять ав то мо біль ні до ро ги в на прям ку сел Де
ми дів (Ви шго родський рн), Нове За ліс ся (Бо ро
дянський рн) та смт Буча (Киє воСвя то шинський 
рн) Ки ївської обл.

Ма те ріа ли та ме то ди

Ма те ріа ли були зі бра ні впрод овж 2014–2015 рр. 
Те ри то рія Гос то ме ля була по ді ле на на квад ра ти зі 
сто ро ною 1 км, які були обсте же ні за до по мо гою 
мар шрут но го ме то ду. Всьо го на те ри то рії міс та 
було за кла де но 42 проб них ді лян ки. До слі джу ва ли 
епі фіт ні ли шай ни ки пе ре важ но на до б ре ос віт ле
них до рос лих де ре вах (діа метр стов бу ра не мен
ше 30 см). Се ред них ос нов ни ми були Tilia cordata 
Mill., Malus domestica Borkh., Acer platanoides L., 

,
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по віт ря ку щисті ли шай ни ки ро дів Ramalina Ach. і 
Evernia Ach.; 2) се редньочут ли ві лис ту ва ті ли шай
ни ки ро ди ни Parmeliaceae; 3) ток си ко то ле рант ні 
видиін ди ка то ри ки слот но го й пи ло во го за бруд
нен ня. Ли шай ни ки пер шої гру пи мо жуть бути зна
йде ні тіль ки за умов чис то го ат мо сфер но го по віт ря, 
на від мі ну від ли шай ни ків дру гої гру пи, які є менш 
чут ли ві до за бруд нен ня. Видиін ди ка то ри третьої 
групи при близ но рів но мір но роз по ді ле ні по всій 
те ри то рії Гос то ме ля. Вони по ши ре ні, як пра ви ло, 
на корі фо ро фі тів ву лич них на са джень.

Зі бра ні в ре зуль та ті про ве де но го до слі джен ня 
зраз ки були ви зна че ні й кла си фі ко ва ні від по від но 
до на ве де но го вище прин ци пу. Були про ана лі зо ва
ні по каз ни ки їхньо го по ши рен ня й час то ти тра п
лян ня, а та кож по бу до ва ні кар ти роз по всю джен ня 
ли шай ни ків на те ри то рії міс та. 

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У ре зуль та ті ка ме раль ної об роб ки зі бра них зраз ків і 
ана лі зу лі те ра тур них да них у смт Гос то мель ви яв ле
но 41 вид епі фіт них ли шай ни ків, з них 14 – ін ди ка
тор них ви дів (Кон д ра тюк, 2008) (3 види з ви со кою 
чут ли вістю до за бруд нен ня по віт ря, 7 ви дів із се
редньою чут ли вістю і 4 видиін ди ка то ра ки слот но
го й пи ло во го за бруд нен ня). Та кож були ви зна че ні 
за ко но мір ності їхньо го по ши рен ня.

Рис. 1. Поширення дуже чутливих до атмосферного 
забруднення видів кущистих лишайників на території 
смт Гостомель

Fig. 1. Distribution map of very sensitive to air pollution 
fruticose species of lichens in Gostomel urban settlement

Рис. 2. Поширення середньочутливих до атмосферного 
забруднення видів листуватих лишайників на території 
смт. Гостомель

Fig. 2. Distribution map of medium sensitive to air pollution 
foliose species of lichens in Gostomel urban settlement

Вста нов ле но, що най більш чут ли ві до ста ну ат
мо сфер но го по віт ря ку щисті ли шай ни ки ро дів 
Ramalina і Evernia по ши ре ні тіль ки в ста рих яб
лу не вих са дах на пів но чі міс та та на не ве ли ко му 
ост ро ві на озе рі в уро чи щі Кі мер ко. При чо му в са
дах їхня час то та тра п лян ня до сить ви со ка. Так, у 
Evernia prunastri (L.) Ach. цей по каз ник пе ре ви щує 
30%, у Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. він ста но вить 
10–30%, а у Ramalina farinacea (L.) Ach. – до 10%. 
В уро чи щі Кі мер ко був зна йде ний тіль ки один вид 
ли шай ни ка – Evernia prunastri з час то тою тра п лян
ня 10–30% (рис. 1). 

Групу ли шай ни ків з се редньою чут ли вістю скла
да ють 7 ви дів, які на ле жать до трьох кла сів час то ти 
тра п лян ня (рис. 2). У Гос то ме лі ці види тра п ляють
ся по всій те ри то рії, за ви нят ком пів ден ноза хід
ної час ти ни, де зна хо дить ся за бу до ва дач но го ха
рак те ру, для якої ха рак тер на від сут ність до б ре ос
віт ле них де рев не об хід но го віку. Так, Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl. має ви со ку час то ту тра п лян ня на 
де ре вах у со сно вих на са джен нях уро чи ща Ро кач у 
пів ден ній час ти ні на се ле но го пунк ту. Вид тра п ля
єть ся і в со сно вих на са джен нях не да ле ко від за ліз
ни ці. У цен трі села на ли по вій алеї біля церк ви тра
п ля єть ся Parmelia sulcata Taylor. Міс це зна хо джен ня 
цьо го виду бу ли за фік со ва ні й по бли зу ав то мо біль
них до ріг. До сить ви со ка час то та тра п лян ня ли шай
ни ків з се редньою чут ли вістю відмічена в тих са мих 
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ста рих яб лу не вих са дах, де було зна йде но три види 
ли шай ни ків з ви со кою чут ли вістю (рис. 2).

Груп па ток си ко то ле рант них ви дівін ди ка то рів 
ки слот но го й пи ло во го за бруд нен ня в Гос то ме
лі вклю чає чо ти ри види: Lepraria incana (L.) Ach., 
Phaeophycia orbicularis (Necker) Moberg, Xanthoria 
parietina (L.) Beltr. і Lecanora conizaeoides Nyl. ex 
Cromb. Вони при близ но рів но мір но роз по ді ле ні по 
всій те ри то рії Гос то ме ля і, як пра ви ло, тра п ляють
ся на корі де рев, ви са дже них алея ми, або в не ве
ли ких скве рах уздовж ав то мо біль них до ріг (рис. 3).

Ці видиін ди ка то ри ха рак тер ні для слаб ко заб
руд не ної та  се редньо заб руд не ної зон (Kondratyuk, 
2008). Їхню поя ву в міських скве рах і ву лич них 
на са джен нях мож на по яс ни ти тим, що по бли зу 
про хо дять ав то мо біль ні до ро ги. Ви ки ди від транс
пор ту, зок ре ма спо лу ки азо ту, які є ток сич ни ми 
ре чо ви на ми, зу мо ви ли від нос но ви со ку час то ту 
тра п лян ня X. parietina уз довж ав то мо біль них трас. 
Останній вид до б ре адап то ва ний як до ви со ких, 
так і низьких кон цен тра цій азо ту. Крім того, він 
міс тить па ріе тін – піг мент, який ней тра лі зує віль ні 
ра ди ка ли, що утво рю ють ся в сла ні ли шай ни ка під 
впли вом різ них ток си кан тів. У не за бруд не ній зоні 
тра п ляють ся тіль ки по оди но кі сани X. parietina.

Аци до філь ний ли шай ник Lecanora conizaeoides 
був ви яв ле ний на пів дні Гос то ме ля (ра йон скло за
во ду). На формування несприятливої екологічної 
ситуації могла вплинути автомобільна траса, а 
також промислові підприємства, розташовані 
тут. Стан цього району Гостомеля з екологічної 
точки зору можна охарактеризувати як від нос но 
несприятливий.

Лишайникіндикатор пилового забруднення 
Phaeophycia orbicularis трапляється на ділянках, 
прилеглих до автомобільних доріг і залізничної 
гілки. Там було зареєстровано його найбільше 
проективне покриття. Це можна пояснити тим, 
що повітря на цих ділянках забруднене пилом – 
продуктом зносу автомобільних шин. Викид його 
при зносі протектора шини значно перевищує 
викид твердих часток з відпрацьованими газами 
двигунів легкових автомобілів. Крім того, під час 
руху автомобіля викидається й аз бесто вий пил, 
який є на слід ком зно су фрик цій них на кла док, дис
ків і зче п лен ня галь мів них ко ло док. Кіль кість пилу 
різ но го по хо джен ня в по віт рі на цих ді лян ках про
пор цій но збіль шу єть ся при збіль шен ні по то ку ван
таж них ав то мо бі лів, ос кіль ки ін тен сив ність зно су 
про тек то ра шин у них вище. 

Рис. 3 Розповсюдження токсикотолерантних видів
індикаторів кислотного й пилового забруднення в  
смт Гостомель

Fig. 3. Distribution map of toxitolerant indicator species of 
lichens in Gostomel urban settlement

Рис. 4. Зони різних рівнів забруднення повітря на основі 
індекса чистоти повітря Ле Бланка и Де Слувера (IAP)

Fig. 4. Zones of different air pollution levels based on  
Le Blanc & De Sloover Index of Atmospheric Purity (IAP) 
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не по віт ря не засто юєть ся. В цен траль ній час ти ні 
Гос то ме ля роз та шо ву єть ся до сить ве ли кий зе ле ний 
ма сив на са джень – ста рі пло до ві сади. В них ви до
ве різ но ма ніт тя епі фіт них ли шай ни ків, чут ли вих 
до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря, їхня час то
та тра п лян ня й про ек тив не по крит тя знач но вищі, 
ніж в ін ших ра йо нах Гос то ме ля.

Ви ді ле ні зони ко ре лю ють із зо на ми ви ки дів 
за бруд нюю чих ат мо сфе ру ре чо вин. Ос нов ни ми 
дже ре ла ми ви ки дів є ав то мо біль ний, за ліз нич ний 
транс порт та про ми сло ві під при ємст ва. 

Якщо по рів ню ва ти Гос то мель з ма ли ми міс та
ми Ір пінь, Буча, Бо яр ка Ки ївської обл., ре зуль та
ти кар ту ван ня яких були опуб лі ко ва ні на по чат ку 
2016 року (Shershova, 2016), мож на від зна чи ти, що, 
не зва жаю чи на те, що цей на се ле ний пункт знач
но мен ший за пло щею, яка ста но вить 6,4 кв. км 
(пло ща Ір пе ня 37 кв. км, Бучі 26,57 кв. км, Бо яр
ки 13 кв. км), у Гос то ме лі було знайдено стільки ж 
індикаторних лишайників, як і в Боярці – 14 видів, 
Ірпіні –17 та Бучі – 18. 

Ви снов ки

На ос но ві ана лі зу зі бра них да них і роз ра хун ку IAP 
в смт Гос то мель було ви яв ле но три лі хе но ін ди ка
цій ні зони, які в знач ній мірі ко ре лю ють з ре зуль
та та ми кар ту ван ня різ них груп ли шай ни ківін ди
ка то рів ста ну ат мо сфер но го по віт ря. Дуже чут ли ві 
ли шай ни ки зуст рі ча ють ся в ізольо ва них зе ле них 
осе ред ках у не за бруд не ній зоні. Ли шай ни ки з се
редньою чут ли вістю в ос нов но му були зна йде ні в 
не за бруд не ній і сла бко за бруд не ній зо нах. Види
ін ди ка то ри ки слот но го й пи ло во го за бруд нен ня 
більшменш рів но мір но роз по ді ле ні по те ри то рії 
Гос то ме ля, але най біль ша їхня час то та тра п лян
ня за фік со ва на поблизу ав то мо біль них до ріг. Зона 
із забрудненням середнього ступеня при уро че на в 
Гос то ме лі до роз та шу ван ня най біль шо го під при
ємст ва – скло за во ду. 

Та ким чи ном, вважаємо, що біль ша час ти на те
ри то рії смт Гос то мель є не за бруд не ною.

Подяки

Ав тор ви слов лює вдяч ність док то ру біо ло гіч них наук, 
про фе со ро ві  С.Я. Кон д ра тю ку  (Інсти тут  бо та ні ки 
ім. М.Г. Хо лод но го НАН України) за до по мо гу при під
го тов ці   стат ті.

Lepraria incana  – ли шай ник, власти вий для 
кис лих субстра тів. Най більш ки слою є кора Pinus 
sylvestris (Kondratyuk, 2008), з якої зде біль шо го 
скла да ють ся на са джен ня у пів ден ній час ти ні Гос
то ме ля.

На ос но ві да них роз ра хун ку ін дек су чис то ти по
віт ря Ле Блан ка і Де Слу ве ра (IAP) в Гос то ме лі були 
ви яв ле ні три лі хе но ін ди ка цій ни зони, які знач ною 
мі рою ко ре лю ють з да ни ми кар ту ван ня груп ви
дів епі фіт них ли шай ни ків з різ ним сту пе нем чут
ли вості їх до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря 
(рис. 4).

Се редньо за бруд не на зона (IAP = 6,1–15,6) зна
хо дить ся в пів ден носхід ній час ти ні Гос то ме ля. 
Тут тра п ляють ся ли шай ни киін ди ка то ри пи ло
во го й ки слот но го за бруд нен ня – Lepraria incana, 
Phaeophycia orbicularis тощо. Епі фіт ний по крив в 
цій час ти ні від різ ня єть ся най мен шою ви до вою різ
но ма ніт ністю, а види, що ма ють ви со ку чут ли вість 
до ат мо сфер но го за бруд нен ня, від сут ні. Се ред ви
дів із се редньою чут ли вістю до за бруд нен ня тра
п ля єть ся тіль ки Hypogimnia physodes (L.) Nyl. – на 
око ли ці Гос то ме ля в со сно во му лісі.

Слаб ко заб руд не на зона (IAP = 15,7–25,2) на 
схо ді Гос то ме ля при уро че на до ав то мо біль ної тра
си на с. Де ми дів і за ліз нич ної гіл ки, що веде до ае
ро дро му. На за хо ді Гос то ме ля роз та шу ван ня цієї 
зо ни обу мов ле не оро гра фомік ро клі ма тич ни ми 
умо ва ми. Тут роз та шо ва на до ли на струм ка, і при 
від сут ності дос татньої цир ку ля ції по віт ря шкід ли ві 
ви ки ди від транс пор ту та гос по дарської ді яль ності 
лю ди ни застою ють ся, що більш не га тив но впли
ває на ли шай ни ки по рів ня но з те ри то рі єю, яка має 
рів ні ший рель єф. У цій зоні тра п ляють ся види з се
редньою чут ли вістю до за бруд нен ня, про те види з 
ви со кою чут ли вістю до ньо го від сут ні.

Не за бруд не на зона (IAP = 25,3–82,0) була ви
яв ле на в пів ніч ноза хід ній і цен траль ній час ти ні 
Гос то ме ля. Ха рак тер ною ри сою цієї зо ни є най
біль ше ви до ве різ но ма ніт тя ли шай ни ківін ди ка то
рів якості ат мо сфер но го по віт ря. Тут оро гра фіч ні 
умо ви спри яють цир ку ля ції по віт ря, тому ви ки ди 
в ат мо сфе ру не спри чи ню ють настіль ки не га тив
но го впли ву на епі фіт ну лі хе ноф ло ру, як у разі від
сут ності про віт рю ван ня. В Гос то ме лі пе ре ва жає 
ма ло по вер хо ва за бу до ва, що дає змо гу по віт ря ним 
ма сам віль но пе ре мі ща ти ся і за бруд не не ат мо сфер
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Досліджені поширення та частота трапляння різних груп 
епіфітних видів лишайниківіндикаторів стану атмос
ферного повітря в малому населеному пункті Київської 
області – селищі міського типу Гостомель. Складені кар
ти поширення індикаторних видів лишайників. На осно
ві даних розрахунку індексу чистоти повітря Ле Бланка и 
Де Слувера (IAP) в Гостомелі виявлені три ліхеноінди
каційні зони, які значно корелюють з даними картуван
ня – незабруднена, слабко і середньозабруднена зони. 
Дані дослідження показують, що стан атмосферного по
вітря в Гостомелі в цілому сприятливий, що пояснюється 
порівняно невеликою кількістю потенційних джерел за
бруднення (у першу чергу, це автомобільний і залізнич
ний транспорт, а також найбільше промислове підпри
ємство – склозавод) і наявністю великих ізольованих 
зелених зон, парків та скверів. 
Ключові слова: лишайники, епіфіти, ліхеноіндикація, 
картування, чистота повітря, атмосферне забруднення, 
якість атмосферного повітря, Гостомель, Київська 
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Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина

Исследованы распространение и частота встречаемости 
разных групп эпифитных видов лишайниковиндика
торов состояния атмосферного воздуха в малом насе
ленном пункте Киевской области – поселке городско
го типа Гостомель. Составлены карты распространения 
индикаторных видов лишайников. На основе данных 
расчета индекса чистоты воздуха Ле Бланка и Де Слуве
ра (IAP) в Гостомеле выявлены три лихеноиндикацион
ные зоны, которые значительно коррелируют с данными 
картирования – незагрязненная, слабо и среднезагряз
ненная зоны. Данные исследования показывают, что со
стояние атмосферного воздуха в Гостомеле в целом бла
гоприятное, что объясняется сравнительно небольшим 
количеством потенциальных источников загрязнения 
(в первую очередь, это автомобильный и железнодорож
ный транспорт, а также самое крупное промышленное 
предприятие – стеклозавод) и наличием больших изоли
рованных зеленых зон, парков и скверов. 

Ключевые слова: эпифиты, лихеноиндикация, 
картирование, атмосферное загрязнение, качество 
атмосферного воздуха, Гостомель, Киевская область
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