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Вступ

За бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря є од ні єю з най
важ ли ві ших еко ло гіч них про блем в Ук ра ї ні. Його 
дже ре ла ми є, перш за все, про ми сло ві під при ємст
ва, ав то мо біль ний і за ліз нич ний транс порт, те п ло
ві елек тростан ції та сільське гос по дарст во. Се ред 
ре чо вин, що за бруд ню ють по віт ря, ос нов ни ми є 
ді ок сид сір ки, оки си вуг ле цю, сір ко во день, амі ак, 
а та кож пил, що міс тить твер ді час тин ки це мен ту, 
ме та лів, слан ців, кам'яного ву гіл ля і вап на. Всі ці 
ре чо ви ни, пот ра п ляю чи в ат мо сфер не по віт ря, не
га тив но впли ва ють на здо ров'я лю ди ни і стан рос
лин них ор га ніз мів. Так, ді ок сид сір ки ток сич ний 
для рос лин і при зво дить до руй ну ван ня хло ро фі лу. 
У лю ди ни при вди хан ні він ура жає верх ні ди халь
ні шля хи. Мо но ок сид вуг ле цю ви кли кає ін ток си
ка цію ор га ніз му лю ди ни і упо віль нює фо то син тез 
у рос лин, галь мую чи їх ній ріст, і зни жує вро жай
ність. У них та кож зни жу єть ся стій кість до різ них 
хво роб і не спри ят ли вих фак то рів нав ко лишньо го 
се ре до ви ща, що при зво дить до їхньої за ги бе лі.

Для за без пе чен ня кон тро лю над ста ном ат мо
сфер но го по віт ря ви ко ристо ву ють ся різ ні ме то
ди еко ло гіч но го мо ні то рин гу. Пер шу гру пу та ких 
скла да ють фі зи кохі міч ні ме то ди з ви ко ристан ням 
при ла дів, що до зво ля ють точ но від слід ко ву ва ти 
ди на мі ку кон цен тра цій ток сич них ре чо вин в ат мо
сфер но му по віт рі різ ни ми шля ха ми. Од нак ці ме

то ди ма ють не до лі ки, зок ре ма пот ре бу ють знач них 
ви трат на склад ну апа ра ту ру. Крім того, дані фік
су ють ся без по се редньо на мо мент са мо го ви мі рю
ван ня, і для їхньо го ви ко ристан ня не об хід но про
во ди ти пос тій ний мо ні то ринг (Kondratyuk, 2008). 

Дру гу гру пу ста нов лять біо ін ді ка цій ні ме то
ди, за сно ва ні на ви ко ристан ні жи вих ор га ніз мів 
як ін ди ка то рів ста ну нав ко лишньо го се ре до ви ща 
(Martyn, 1984). Од ним із пріо ри тет них біо ін ді ка
цій них ме то дів мо ні то рин гу ат мо сфер но го за
бруд нен ня є лі хе но ін ди ка ція. Вона ба зу єть ся на 
знан ні біо ло гії епі фіт них ли шай ни ків (Hromakova, 
2005), які реа гу ють на змі ни якіс но го скла ду по
віт ря й мік ро клі ма тич них умов, в яких вони рос
туть. Такі ли шай ни ки чут ли ві на віть до най ниж чих 
кон цен тра цій ба гатьох ре чо вин, що за бруд ню ють 
ат мо сфер не по віт ря (Kondratyuk, 1999). Ме тод лі
хе но ін ди ка ції є ви со ко ін фор ма тив ним, до зво ляє 
у ко рот кий тер мін оці ни ти стан ат мо сфер но го по
віт ря, має знач ні пе ре ва ги над інст ру мен таль ни ми 
ме то да ми (Kondratyuk, 1994, 1999, 2008), до зво ляє 
швид ко й не до ро го про во ди ти еко ло гіч ний мо ні
то ринг (Kondratyuk, Virchenko, 1991; Kondratyuk 
et al., 1991, 1993; Khodosovtsev, 1995; Zelenko, 1999; 
Nekrasenko, Bayrak, 2002).

Лі хо ін ди ка цій ні до слі джен ня вже про во ди ли
ся в ма лих міс тах та се ли щах місько го типу (смт) 
Ки ївської обл. (Shershova, 2017). Вони зна хо дять
ся під впли вом ан тро по ген но го на ван та жен ня, що 
роз по всю джу єть ся на них від об лас них цен трів, де 
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місті Quercus robur L. і Tilia cordata Mill., які мають 
близькі фізикохімічні характеристики кори. 

У разі від сут ності на ді лян ках цих ви дів фо
ро фі тів до слі джу ва ли де ре ва Quercus rubra L., 
Acer platanoides L., A. saccharum Marshall і Aesculus 
hippocastanum L. Вив чен ня ли шай ни ко во го по кри
ву про во ди ли на пря мостоя чих, не за ті не них де ре
вах, пе ре важ но з пів ден но го боку стов бу ра, від його 
ос но ви до 2 м над рів нем ґрун ту (Hromakova, 2005). 

У до слі джен ні була ви ко риста на стан дарт на 
кла си фі ка ція ін ди ка тор них ви дів, за про по но ва на 
для ін ших міст Ук ра ї ни (Kondratyuk, 2008). Час
то та тра п лян ня кож но го виду ви зна ча лась як від
но шен ня кіль кості де рев, де було ви яв ле но да ний 
вид, до за галь ної кіль кості всіх до слі дже них де рев 
на ді лян ці. Пі сля об роб ки от ри ма них да них ви д і  ле
но три кла си час то ти тра п лян ня: 0–10%; 10–30%; 
по над 30% (Shershova, 2016). 

От ри ма ні ре зуль та ти обробляли статистично 
за до по мо гою про гра ми Microsoft Excel 2010. Для 
скла дан ня карт і ві зуа лі за ції просто ро во го роз мі
щен ня от ри ма них ре зуль та тів ви ко ристо ву ва ли 
пов но функ ціо наль ний па кет 3D ві зуа лі за ції карт 
і по верх не во го мо де лю ван ня Surfer 10. GPSко ор
ди на ти фік су ва ли за до по мо гою про гра ми My GPS 
Coordinates 1.74.

Для кіль кіс ної оцін ки за бруд нен ня по віт ря ви
ко р и с то  в у ва ли кла сич ний ін декс чис то ти по віт ря 
Ле Блан ка і Де Слу ве ра (IAP) (Kondratyuk, 2008; 
Shershova, 2017). Ін дек си Qi роз ра хо ву ва ли ся для 68 
ви дів ли шай ни ків за ре зуль та та ми об роб ки да них 
33 проб них ді ля нок.

Межі різ них зон ви ді ля ли ся від по від но до різ них 
зна чень IAP (Dymytrova, 2008a, b): 
1. дуже за бруд не на 0 < IAP <6,0;
2. се редньо за бруд не на 6,1 < IAP < 15,6;
3. слаб ко заб руд не на 15,7 < IAP < 25,2;
4. не за бруд не на 25,3 < IAP <82,0.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У ре зуль та ті про ве де них польо вих до слі джень у 
Фас то ві ви яв ле но 68 ви дів епі фіт них ли шай ни ків. 
З них 19 ви дів є ін ди ка тор ни ми (5 ви дів ли шай ни
ківін ди ка то рів пи ло во го й ки слот но го за бруд нен
ня, 4 види з ви со кою чут ли вістю до за бруд нен ня 
по віт ря, 10 – із се редньою).

Гру па ви дівін ди ка то рів ки слот но го й пи ло во
го за бруд нен ня у смт Фас тів складається з 5 ви дів: 
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg, Lepraria 
incana (L.) Ach., Xanthoria parietina (L.) Beltr., 

зо се ре дже ні про ми сло ві під при ємст ва і транс порт
ні вуз ли ре гіо ну. При цьо му в міс тахсу пут ни ках 
склав ся свій уні каль ний мік ро клі мат і є свої умо ви, 
що та кож ви зна ча ють стан по віт ря но го се ре до ви ща. 

Се ли ще місько го типу Фас тів (Ки ївська обл.) 
зна хо дить ся в ба сей ні р. Ір пінь і роз та шо ву єть ся на 
од ній з її при ток – р. Уна ві. Пло ща міс та ста но вить 
43 кв. км. Те ри то рі єю міс та про ті кає кіль ка струм
ків, що впа да ють у р. Уна ва. В ме жах міс та зна хо
дить ся во до схо ви ще й Сні гу рівський ста вок. Клі
мат Фас то ва по мір но кон ти нен таль ний, м'який, з 
дос тат нім зво ло жен ням. За 65 км на схід від міс та 
знахо дить ся Три пільська ТЕС, яка є най біль шим 
за бруд ню ва чем ат мо сфер но го по віт ря в Ки ївській 
об лас ті. У міс ті та його ра йо ні пе ре ва жа ють за хід ні 
віт ри (Likarchuk, 2001). 

Фас тів є ве ли ким за ліз нич ним транс порт ним 
вуз лом, який при ймає па са жи рів при місько го й 
да ле ко го спо лу чен ня. Крім того, тут що дня фор
му ють ся й від прав ляють ся ван таж ні по їз ди. Че рез 
міс то про хо дять дві ре гіо наль ні тра си Р19 Ка нів–
Фас тів та Р4 Біла Церк ва–Ки їв.

На те ри то рії міс та зна хо дить ся ба га то про ми
сло вих під при ємств, які ма ють від но шен ня до за
ліз нич но го транс пор ту. Най біль ши ми з них є мо
тор ва гон не депо Пів ден ноЗа хід ної за ліз ни ці та 
Ук ра їнський Дер жав ний центр за ліз нич них реф
ри же ра тор них пе ре ве зень "Укр реф транс". Ос но ву 
про ми сло вості Фас то ва та кож скла да ють елек тро
тех ніч ні ком па нії і під при ємст ва важ ко го ма ши
но бу ду ван ня такі, як за во ди: га зо ма зут но го го ріл
ча но го об лад нан ня "Фа кел", елек тро тер міч но го 
об лад нан ня "Елек тро на грі вач", тех ніч них ма сел 
"Арі ан", "Про мга зап па рат", ДП ВАТ "Ки ївський 
за вод ме та ло ви ро бів ім. Письмен но го" та за вод  
хі міч но го ма ши но бу ду ван ня "Чер во ний Жов
тень". Та кож у міс ті пра цю ють за вод ПАО "Ело пак 
Фас тів", за вод су хих бу ді вель них су мі шей Kreisel, 
пив за вод ДП ЗАТ "Обо лонь" ("Пи во вар ня Зі бер
та"), наф то ба за, дру кар ня "Юні вестПринт", ком
бі нат хлі бо про дук тів. 

Ма те ріа ли та ме то ди

Матеріали були зібрані протягом 2015–2016 рр. Для 
найбільш повного обліку епіфітних лишайників 
територія Фастова була поділена на квадрати зі 
стороною 1 км, які були досліджені за допомогою 
маршрутного методу. Всього було закладено 33 
ділянки, на яких дослідили майже 400 дерев різних 
видів. Для цього були обрані найпоширеніші у 
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них під при ємств. Xanthoria parietina – ніт ро філь ний 
вид, його при сут ність може свід чи ти про на яв ність 
за бруд нен ня спо лу ка ми азо ту.

Най біль ше про ек тив не по крит тя й час то та тра п
лян ня Ph. orbicularis і L. hagenii спос те рі га ють ся на 
фо ро фі тах, які рос туть уз довж ав то мо біль ної тра си 
Біла Церк ва–Ки їв, що про хо дить че рез центр міс
та, по бли зу за ліз нич ної гіл ки та про ми сло вих під
при ємств. 

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb і L. hagenii (Ach.) 
Ach. (рис. 1).

Phaeophyscia orbicularis є ін ди ка то ром пи ло во го 
за бруд нен ня, вид час то тра  п  л я  єть ся на проб них ді
лян ках, при лег лих до ав то мо біль ної тра си або за ліз
нич них ко лій. Ли шай ник Lepraria incana рос те пе
ре важ но на кис лих субстра тах, Lecanora conizaeoides 
на ле жить до аци до філь них ви дів, L. hagenii – ши
ро ко по ши ре ний на те ри то рії про мзон та за ліз нич

Рис. 1. Поширення видівіндикаторів 
кислотного й пилового забруднення 
в смт Фастів

Fig. 1. Distribution of indicator species 
of acidic and dust pollution in Fastiv 
urban settlement

Рис. 2. Поширення кущистих 
лишайників з високою чутливістю 
до забруднення повітря в смт Фастів

Fig. 2. Distribution of highly sensitive 
fruticose lichen indicator species in 
Fastiv urban settlement
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Рис. 3. Поширення листуватих 
лишайників із середньою чутливістю 
до забруднення атмосферного 
повітря в смт Фастів

Fig. 3. Distribution of moderately 
sensitive foliose lichen indicator species 
in Fastiv urban settlement

Ли шай ник L. incana має ви со ку час то ту тра п лян
ня в діб ро ві біля р. Уна ва по руч з ве ли ким ма си вом 
при ват но го сек то ра, і зви ча й ний для до сить ки сло
го субстра ту (Kondratyuk, 2008). Міс це зна хо джен
ня виду L. conizaeoides при уро че но до на са джень 
по бли зу ав то бус но го пар ку й ав то мо біль ної тра си 
Біла Церк ва–Ки їв. Цей ли шай ник ха рак тер ний 
для ланд шаф тів, що пе ре бу ва ють під силь ним ан
тро по ген ним на ван та жен ням (Kondratyuk, Beznis, 

1990). Xanthoria parietina має ви со ку час то ту тра п
лян ня вздовж за ліз ни ці та ав то мо біль ної тра си, а 
та кож у при ват но му сек то рі.

Гру па ку щистих ли шай ни ків, що ма ють ви со ку 
чут ли вість до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт
ря, у Фас то ві містить 5 ви дів: Usnea hirta (L.) Weber 
ex F.H. Wigg., Evernia prunastri (L.) Ach., Ramalina 
farinacea (L.) Ach., R. pollinaria (Westr.) Ach. Най
біль ші кіль кість ви дів, про ек тив не по крит тя й час

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

Fig. 4. Zones of different levels of air 
pollution based on index of atmospheric 
purity by Le Blanc & De Sloover (IAP)
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ли вості до за бруд нен ня по віт ря. Тим ча сом, на те
ри то рії по ши ре но три видиін ди ка то ри ки слот но
го й пи ло во го за бруд нен ня. Їхня час то та тра п лян ня 
на дея ких проб них ді лян ках пе ре ви щує 30%. Так, 
по бли зу мо торо ва гон но го депо, за во ду "Фа кел" і в 
на са джен нях біля ре гіо наль ної ав то мо біль ної тра
си Біла Церк ва–Ки їв час то та тра п лян ня ін ди ка
то ра пи ло во го за бруд нен ня Phaeophyscia orbicularis 
пе ре ви щує 30%. На проб них ді лян ках по бли зу про
ми сло вих під при ємств був зна йде ний ін ший вид
ін ди ка тор пи ло во го за бруд нен ня – Lecanora hagenii 
з час то тою тра п лян ня до 10%. На ді лян ках, що зна
хо дять ся між трьо ма гіл ка ми за ліз ни ці, роз та шо ву
єть ся ма сив при ват но го сек то ра. Тут були зна йде ні 
Xanthoria parietina і Ph. orbicularis з час то тою тра п
лян ня від по від но 10–30% та по над 30%. Ймо вір но, 
дже ре лом за бруд нен ня є за ліз нич ний транс порт 
(Lozhkyn, 2003; Tereshyna et al., 2006).

Слаб ко заб руд не на зона за ймає цен траль ну час
ти ну міс та і простя га єть ся до його око лиць на пів
ніч ний схід. Її пло ща ста но вить близько 28% всі єї 
те ри то рії міс та або 12 кв. км. Тут роз та шо ва ні ве
ли кий ма сив при ват но го сек то ра, за вод хі міч но го 
ма ши но бу ду ван ня, меб ле ва фаб ри ка, наф то ба за, 
за вод елек тро тер міч но го об лад нан ня. На території 
по ряд з ли шай ни ка миін ди ка то ра ми ки слот но го 
й пи ло во го за бруд нен ня ви яв ле но та кож чо ти ри 
представ ни ки се редньо чут ли вих до за бруд нен
ня ат мо сфер но го по віт ря лис ту ва тих ли шай ни ків: 
Pleurosticta acetabulum, Melanohalea exasperatula, 
Parmelia sulcata та P. tiliacea з час то тою тра п лян
ня до 30%. На дея ких проб них ді лян ках ці види 
представ ле ні тіль ки по оди но ки ми сла ня ми. Всі 
міс це зна хо джен ня цих ли шай ни ківін ди ка то рів 
при уро че ні до пар ків.

Не за бруд не на лі хе но ін ди ка цій на зона за ймає 
близько 38% усі єї те ри то рії Фас то ва або 16,3 кв. км. 
Най біль ша її пло ща зна хо дить ся на за хо ді міс та, де 
роз та шо ва на знач на кіль кість зе ле них ма си вів і 
від сут ні про ми сло ві під при ємст ва. Мен ша – у пів
ніч ній і пів ден ноза хід ній час ти нах міс та і вклю
чає ве ли кий ду бо восо сно вий ма сив, при лег лий до 
во до схо ви ща, ліс на межі із за каз ни ком "Уро чи ще 
Уна ва" й те ри то рію при ват но го сек то ру, на якій є 
кіль ка став ків і стру мок. Для цієї зо ни ха рак тер
на най біль ша кіль кість ви дів ли шай ни ківін ди ка
то рів, що ма ють се ред ню та ви со ку чут ли вість 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, наприклад біля 
водосховища, вище, ніж на решті території міста. 

то та тра п лян ня цих ли шай ни ків спос те рі га ють ся в 
лі со во му ма си ві, при лег ло му до во до схо ви ща, та на 
кор до ні міс та з ланд шафт ним за каз ни ком за галь
но дер жав но го зна чен ня "Уро чи ще Уна ва" (рис. 2). 
У цен траль ній час ти ні міс та ці ли шай ни ки не тра
п ляють ся, за ви нят ком пар ків ім. Юрія Га га рі на й 
Мо ло діж но го, де за реєст ро ва но міс це зна хо джен ня 
Evernia prunastri з не ви со кою час то тою тра п лян ня.

Лис ту ва ті ли шай ни ки з се редньою чут ли вістю 
до за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря шир ше роз
по всю дже ні те ри то рією міс та (рис. 3).

Ця гру па ли шай н и ків міс тить 10 ви дів: 
Flavoparmelia caperata (L.) Ach., Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl., H. tubulosa (Schaer.) Hav., 
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, M. exasperata 
(De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch, Melanelixia glabratula (Lamy) 
Essl., M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch., Parmelia 
sulcata Taylor, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale i 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch.

Їхнє по ши рен ня при уро че не до та ких зе ле них 
зон: лі со во го ма си ву біля во до схо ви ща, пар ків  
ім. Юрія Га га рі на та Мо ло діж но го, ма си ву лис тя
них де рев у яру між ву ли ця ми Унавська й Со бор на, 
ста рих яб лу не вих са дів на око ли ці міс та. У ву лич
них на са джен нях уз довж ав то мо біль них і за ліз нич
них шля хів, а та кож у при бу дин ко вих скве рах і але
ях ці ли шай ни ки прак тич но не тра п ляють ся. 

Пі сля об роб ки от ри ма них ре зуль та тів та роз
ра хун ків ін дек су чис то ти по віт ря Де Слу ве ра і Ле 
Блан ка в смт Фас тів було ви яв ле но три лі хе но ін
ди ка цій ні зони, які знач но ко ре лю ють із да ни ми 
кар ту ван ня по ши рен ня різ них ви дів ли шай ни ків
ін ди ка то рів (рис. 4). 

Се редньо за бруд не на лі хе но ін ди ка цій на зона зай
має близько 34% усі єї те ри то рії Фас то ва, її пло ща 
ста но вить при близ но 14,7 кв. км. Знач на час ти на 
цієї зо ни зна хо дить ся в до ли ні, по якій про ті кає 
р. Уна ва, у пів ден носхід ній час ти ні міс та. Тут зо
се ре дже на біль шість про ми сло вих під при ємств, 
зок ре ма: мо торо ва гон не депо Пів ден ноЗа хід ної 
за ліз ни ці, за во ди га зо ма зут но го го ріл ча но го об
лад нан ня, су хих бу ді вель них су мі шей Kreisel, дру
кар ня. На не ве ли кій відста ні за кіль це вою до ро гою 
зна хо дить ся міське сміт тєз ва ли ще, де пе ріо дич но 
від бу ва єть ся за го рян ня сміт тя. 

У ме жах цієї зо ни пов ністю від сут ні ли шай ни
киін ди ка то ри з ви со ким та се ред нім рів н я ми чут



440 Ukr. Bot. J., 2017, 74(5)

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Dymytrova L.V.  Ukr. Bot. J., 2008a, 65(4): 572–575. 
[ Димитрова Л.В. Ліхеноіндикація забруднення ат
мосферного повітря м. Києва. Укр. бот. журн., 
2008a, 65(4): 572–575].

Dymytrova L.V. Ukr. Bot. J., 2008b, 65(1): 133–140. [Ди
митрова Л.В. Ліхеноіндикація забруднення атмос
ферного повітря м. Полтава. Укр. бот. журн., 2008b, 
65(1): 133–140].

Hromakova A.B. Lyshaynyky: Metodycheskye rekomendatsyi 
po spetskursu Lykhenolohyya dlya studentov 
byolohycheskoho fakulteta, Kharkov: Vydvo Khark. 
Univ., 2005, 36 pp. [Громакова А.Б. Лишайники: ме-
тодические рекомендации по спецкурсу "Лихенология" 
для студентов биологического факультета, Харьков: 
Издво Харьк. унта, 2005, 36 с.].

Khodosovtsev A.E. Konstanty: Almanakh sotsialnykh 
doslidzhen, 1995, 2–4: 52–60. [Ходосовцев А.Е. Лихе
ноиндикационная оценка степени загрязненности 
воздуха в городе Херсоне. Константи: Альманах со-
ціальних досліджень, 1995, 2–4: 52–60].

Klymenko V.M. Chornomorski Bot. Zhurn., 2015, 4: 521–
534. [Клименко В.М. [Клименко В.М. Ліхеноінди
каційна оцінка змін якості атмосферного повітря 
міста Херсон за 20 років. Чорномор. бот. журн., 2015, 
4: 521–534].

Klymenko V.M. Chornomorski Bot. Zhurn., 2016, 2: 191–
205. [Клименко В.М. Ліхеноіндикаційна оцінка 
якості повітря невеликих і середніх міст півдня 
України. Чорномор. бот. журн., 2016, 2: 191–205].

Kondratyuk S.Y., Beznis N.H. Ukr. Bot. J., 1990, 47(1): 33–
35. [Кондратюк С.Я., Безніс Н.Г. Особливості по
ширення токсикотолерантного лишайника Lecanora 
conizaeoides на Україні. Укр. бот. журн., 1990, 47(1): 
33–35].

Kondratyuk S.Y. Biolohiya i khimiya v shkoli, 1999, 2: 12–
13. [Кондратюк С.Я. Лишайники як індикатори ста
ну довкілля. Біологія і хімія в школі, 1999, 2: 12–13].

Kondratyuk S.Y. Ukr. Bot. J., 1994, 51(2–3): 148–153. 
[Кондратюк С.Я. Ліхеноіндикаційне картування ін
дустріально забруднених районів України. Укр. бот. 
журн., 1994, 51(2–3): 148–153].

Kondratyuk S.Y. Indication of environment state of Ukraine 
with lichens, Kyiv: Naukova Dumka, 2008, 336 pp. [Кон
дратюк С.Я. Індикація стану навколишнього серед-
овища України за допомогою лишайників, Київ: Наук. 
думка, 2008, 336 с.].

Kondratyuk S.Y., Kucheryavyi V.O., Kramarets V.O. 
Ukr. Bot. J., 1991, 48(2): 72–76. [Кондратюк С.Я., Ку
черявий В.О., Крамарець В.О. Ліхеноіндикаційне 
забруднення повітря у м. Львові. Укр. бот. журн., 
1991, 48(2): 72–76].

Kondratyuk S.Y., Kucheryavyi V.O., Kramarets V.O. 
Ukr. Bot. J., 1993, 50(4): 74–83. [Кондратюк С.Я., 
Кучерявий В.О., Крамарець В.О. Порівняльне ліхе
ноіндикаційне картування міст України. Укр. бот. 
журн., 1993, 50(4): 74–83].

Kondratyuk S.Y., Martynenko V.H. Likhenoindykatsiya, 
Kirovohrad: TOV Kod, 2006, 260 pp. [Кондратюк С.Я., 

Що сто су єть ся мож ли вості за не сен ня за бруд
нюю чих ре чо вин зі схо ду, зок ре ма з Три пільської 
ТЕС, то, на нашу дум ку, це під при ємст во по міт но 
не впли ває на стан по віт ря в міс ті, ос кіль ки роз та
шо ва не на до сить ве ли кій відста ні у на прям ку, про
ти леж но му на прям ку пе ре ва жаю чих віт рів.

Ви снов ки

Ре зуль та ти лі хе но ін ді ка цій них до слі джень по ка
зу ють, що у смт Фас тів най більш за бруд не ні зони 
ат мо сфер но го по віт ря роз та шо ва ні по бли зу скуп
чен ня про ми сло вих під при ємств на пів дні міс та, 
за ліз нич но го вуз ла, ре гіо наль них ав то мо біль них 
трас з ін тен сив ним ру хом і не дос татньою кіль кістю 
зе ле них на са джень. 

Слаб ко заб руд не на зона част ко во при уро че на до 
зни же них ді ля нок рель є фу (до ли на р. Уна ва). Ймо
вір но, ли шай ни ки тут зна хо дять ся під впли вом за
бруд не них по віт ря них мас, які зно сять ся віт ром від 
різ них дже рел шкід ли вих ви ки дів і застою ють ся у 
до ли ні. Якщо дот ри му ва ти ся цієї точ ки зору, мож
на при пус ти ти, що тут спос те рі га єть ся ку му ля тив
ний вплив від ра зу де кіль кох дже рел за бруд нен ня 
ат мо сфер но го по віт ря, який част ко во ні ве лю єть ся 
за ра ху нок зе ле них на са джень. Крім того, на стан 
ат мо сфер но го по віт ря не га тив но може впливати і 
те, що на се лен ня в при ват но му сек то рі пе ріо дич но 
спа лює по бу то ве й са до ве сміт тя. 

Не за бруд не ні ді лян ки зна хо дять ся в зе ле них 
ма си вах, які по зи тив но впли ва ють на чис то ту ат
мо сфер но го по віт ря, зок ре ма, у лі со во му ма си ві, 
при лег ло му до во до схо ви ща р. Уна ва, ма си ві ланд
шафт но го за по від ни ка "Уро чи ще Уна ва", а та кож 
на пів ніч но му за хо ді міс та. 

У Фас то ві дея кі зе ле ні ма си ви ще збе рі га ють 
пев ні риси при род них еко то пів, на прик лад діб ро ва 
по бли зу во до схо ви ща. В той са мий час, від сут ність 
дос татньої кіль кості зе ле них на са джень у пів ден
носхід ній та схід ній час ти нах міс та, де роз та шо
ва на ос нов на час ти на про ми сло вих під при ємств і 
транс порт них вуз лів, ви кли кає стур бо ва ність. Такі 
ді лян ки пот ре бу ють бла го ус т рою та озе ле нен ня. Це 
слід було б ура х у  ва ти при про ве ден ні ланд шафт них 
ро біт на те ри то рії міс та. 

По дя ки

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) за до по мо гу у під го тов ці статті.
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