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Abstract. Distribution analysis of sensitive to air pollution epiphyte lichen-forming fungi in Rivne town is provided. 
In addition to previous lichen indication mapping data obtained in late 1980s and early 1990s, we report localities of 
sensitive to air pollution fruticose and foliose lichens in the northern part as well as some records from central, southern 
and eastern parts of the town. A number of lichen species that are sensitive to atmospheric pollution has tripled. Thus 
improvement of the state of atmospheric air in Rivne town during last 25 years is suggested.
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Вступ

Чис то та по віт ря но го ба сей ну ок ре мих міст і кра-
ї ни за га лом — іс тот ний чин ник збе ре жен ня еко-
ло гіч но го бла го по луч чя гро ма дян. Вив чен ня 
еко ло гіч но го ста ну ур ба ні зо ва них те ри то рій 
сьо го дні є од ні єю з ак ту аль них про блем. Ли шай-
ни ки та лі хе но си ну зії, що іс ну ють в ур бое ко-
систе мах, за зна ють по туж но го ан тро по ген но го 
впли ву. В результаті в населених пунктах змі ню-
єть ся багато показників лишайникового покриву. 
Реакція лишайників на атмосферне забруднення 
дає змо гу використовувати їх як біоіндикатори, 
виділяючи в населених пунктах ліхеноіндикаційні 
зони. В Ук ра ї ні лі хе но ін ди ка цій ні до слі джен ня 
рів ня за бруд не ності ат мо сфер но го по віт ря у ве-
ли ких і се ред ніх міс тах про во ди ли ся на при кін ці 
1980-х ро ків у Льво ві (Kondratyuk et al.,1991), Тер-
но по лі, Рів но му, Іва но-Фран ківську (Kondratyuk 
et al., 1993; Kondratyuk, 2008), а та кож уп ро довж 
1990–2000-х ро ків — у Чер ні го ві (Zelenko,1999), 
Хер со ні (Khodosovtsev, 1995), Кре мен чу ку, Хар ко-
ві (Kryvko,1997; Nekrasenko, Bairak, 2002), Пол та-

ві (Dymytrova, 2008a), Киє ві (Dymytrova, 2008b), 
До нецьку (Averchuk, 2011). Ок рім того, на по чат-
ку 1990-х лі хе но ін ди ка цій не кар ту ван ня здій сне не 
на те ри то рії ма лих міст і на се ле них пунк тів Іва-
но-Фран ківської (Kondratyuk, 1994) та в 2000-ті 
роки — Львівської об лас тей (Pirogov, 2008).

Се ред крип то ін ди ка цій них ме то дів, ре зуль та ти 
яких оформ лю ють у ви гля ді карт роз по всю джен-
ня ок ре мих ви дів, ши ро ко го ви знан ня на бу ває 
ме тод ін ди ка тор них ви дів. Він по ля гає в тому, що 
зони міс та з од на ко вим рів нем ат мо сфер но го за-
бруд нен ня ви зна ча ють за по ши рен ням пев них 
груп ін ди ка тор них ви дів ли шай ни ків, які ха рак те-
ри зу ють ся по діб ною чут ли вістю до ат мо сфер но го 
за бруд нен ня. За до по мо гою ме то ду ін ди ка тор них 
ви дів по ка за но, що для умов рів нин ної час ти ни 
Ук ра ї ни се редньо чут ли ви ми ін ди ка то ра ми є лис ту-
ва ті ли шай ни ки Parmelia sulcata Taylor і Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl. По ши рен ня ви со ко чут ли вих до 
за бруд нен ня по віт ря лис ту ва тих видiв лишайникiв 
ро ди ни Parmeliaceae (Pleurosticta acetabulum (Neck.) 
Elix & Lumbsch, Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale., 
Melanelia exasperate (De Not.) Essl., M. exasperatula 
(Nyl.) Essl., Melanelixia glabratula (Lamy) Essl.), 
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а та кож най чут ли ві ших у цих умо вах ку щистих 
лишайникiв ро дів Ramalina Ach., Evernia Ach., 
Psedevernia Zoph. збі га ють ся із зо ною сла бо змі не-
них показників ат мо сфер но го повiтря (Kondratyuk, 
2008). 

Як за зна ча ло ся в пра цях С.Я. Кон д ра тю ка 
(Kondratyuk et al., 1993; Kondratyuk, 2008), у Рів-
но му було ви яв ле но лише 22 види епі фіт них ли-
шай ни ків. Кіль кість ви дів в ок ре мих до слі дже них 
квад ра тах ва рію ва ла від 1 до 12. Причому на біль-
шій час ти ні те ри то рії міс та епі фіт ні ли шай ни ки 
представ ле ні лише 1–4 ви да ми у проб но му квад ра-
ті. Квад ра ти з 5–10 ви да ми за фік со ва ні по оди но ко 
та ві до крем ле но один від од но го. Най біль ше ви до-
ве різ но ма ніт тя епі фіт них ли шай ни ків від зна че но 
в двох квад ра тах — на за хід ній і схід ній око ли цях 
міс та. У Рів но му зна йде но тіль ки три ін ди ка тор них 
види епі фіт них ли шай ни ків, які тра п ля ли ся лише 
на ок ра ї нах міс та. Ви со ко чут ли ві ку щисті ли шай-
ни ки (Ramalina fraxinea (L.) Ach. й Anaptychia ciliaris 
(L.) Körb. ex A. Massal.) ви яв ле ні тіль ки на за хід ній 
і схід ній око ли цях міс та, а се редньо чут ли вий ли-
шай ник Parmelia sulcata, ок рім око лиць, зна йде ний 
та кож у двох ізольо ва них осе ред ках на те ри то рії 
Рів но го. Для міс та не опуб лі ко ва но карт по ши рен-
ня ок ре мих ви дів ли шай ни ків із різ ною чут ли вістю 
до ат мо сфер но го за бруд нен ня, а представ ле на 
лише кар та лі хе но ін ди ка цій них зон. За да ни ми цих 
до слі джень, біль шу час ти ну те ри то рії м. Рів но го 

ста но вить по мір но за бруд не на лі хе но ін ди ка цій на 
зона. На той час (Kondratyuk et al., 1993) зроб ле но 
при пу щен ня, що ре зуль та ти лі хе но ін ди ка цій но-
го кар ту ван ня за свід чу ють мас штаб не га тив но го 
впли ву ат мо сфер них ви ки дів шкід ли вих ре чо вин 
ВО «Азот» у ме жах Рів но го, яко му, на пев не, спри-
яють віт ри пів ден них рум бів у най во ло гі ші зи мо ві 
мі ся ці року.

Ме тою да ної ро бо ти є ана ліз по ши рен ня чут-
ли вих ви дів ли шай ни ків на те ри то рії м. Рів но го 
упродовж 2014–2015 років. Зав дан ня до слі джен-
ня — скласти кар ту-схе му по ши рен ня чут ли вих ви-
дів ли шай ни ків і по рів ня ти їхнє роз по всю джен ня з 
да ни ми попереднiх дослiджень

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Рів не — об лас ний центр, є од ним з най біль ших міст 
Ук ра їнсько го По ліс ся. Роз та шо ва не на Во линській 
ви со чи ні в пів ден но-за хід ній час ти ні Рів ненської 
об л. Пло ща міс та — 58,0 км2 (ста ном на 2013 р.), 
чи сель ність на се лен ня на 01.01.2013 р. — 250,3 тис. 
осіб. м. Рівне пе ре ти нає р. Устя — ліва при то ка р. 
Го ринь. Се ред ня ви со та — 187–220 м над р. м. (мі-
ні маль на по знач ка — 180 м, мак си маль на — 235 м). 
Мі ні маль ний схил — 0,6 %, мак си маль ні схи ли ба-
лок і до ли ни р. Ус ті — 33%. Клі мат Рів но го — ат-
лан тич но-кон ти нен таль ний, по мір но те п лий і 
во ло гий. Літо те п ле, ма ло хмар не, зима по мір но 
м'яка, з ба гать ма пох му ри ми дня ми (Gerenchuk, 
1976).

Основними дже ре лами за бруд нен ня повітря в 
міс ті є автотранспорт (у Рів ненській обл. ви ки ди 
від ав то транс пор ту ста нов лять 80 % усіх по лю тан-
тів) та промислові підприємства. У Рів но му роз та-
шо ва но низ ку ве ли ких і ма лих під при ємств різ но-
го ви роб ни чо го про фі лю: бу ді вель них ма те ріа лів, 
ма ши но бу ду ван ня та ме та ло об роб ки, хар чо вої, 
лег кої, хі міч ної, де ре во об роб ної про ми сло вості. 
На те ри то рії міс та ви ді ля ють п'ять про ми сло вих 
зон (рис.1) (Klymenko, 2001). За галь на пло ща всіх 
зе ле них на са джень у Рів но му на 2013 р. ста но-
вила 564,1 га, в тому чис лі де сять пар ків (займають 
104,4 гектара).

Про тя гом 2014–2015 рр. у Рів но му про ве де-
ні по втор ні лі хе но ін ди ка цій ні обсте жен ня – 
через 25 років після досліджень С.Я. Кондратюка 
(Kondratyuk et al., 1993). У про це сі лі хе но ін ди ка-
цій но го кар ту ван ня те ри то рію до слі джень роз по ді-
ли ли на квад ра ти роз мі ром 1×1 км, які були обсте-
же ні мар шрут ним ме то дом. Епі фіт ні ли шай ни ки 

Рис.1. Карта-схема промислових зон м. Рівного 
(Klymenko, 2001)

Fig.1. Map of industrial zones in Rivne town (Klymenko, 2001)

Умовні позначення

 — промислова зона
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зби ра ли на 335 проб них ді лян ках, за кла де них у різ-
них час ти нах те ри то рії.

У кож но му квад ра ті вив ча ли всі до б ре ос віт-
ле ні лис тя ні та хвой ні де ре ва, що рос туть ві до-
крем ле но. Се ред них ос нов ні: Acer platanoides L., 
A. pseudoplatanus L., Aesculus hippocastanum L., 
Quercus robur L., Pinus sylvestris L., Populus nigra L., 
Tilia cordata Mill. і Salix sp.

Час то ту тра п лян ня кож но го виду ли шай ни ків 
роз ра хо ву ва ли як від но шен ня кіль кості де рев, на 
яких да ний вид зафік со ва ний, до за галь ної кіль-
кості обсте же них де рев пев но го ло ка лі те ту. Чо ти ри 
кла си про ек тив но го по крит тя ви зна ча ли ві зу аль-
но: до 1 %, 1–20 %, 21–50  %, 51–100 %.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Для Рів но го ви зна че но 23 види ли шай ни ків, що 
на ле жать до 17 ро дів восьми ро дин. 

По пе ред ня оцін ка ста ну нав ко лишньо го се ре до-
ви ща в міс ті здій сне на на ос но ві кар ту ван ня по ши-
рен ня чут ли вих ви дів епі фіт них ли шай ни ків. Згід-
но з ана лі зом лі те ра тур них да них (Kondratyuk et al., 
1993; Kondratyuk, 2008) до чут ли вих ми від нес ли 
Evernia prunastri (L.) Ach., Melanohalea subargentifera 
(Nyl.) Essl., Parmelina tiliacea, Tuckermannopsis 
chlorophylla (Willd.) Hale. Се редньо чут ли ви ми до 
за бруд нен ня ат мо сфер но го по віт ря на те ри то рії 
м. Рів но го є Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes. 

На во ди мо пе ре лік міс це зна хо джень ін ди ка тор-
них ви дів з їх ні ми ко ор ди на та ми (рис. 2).

Evernia prunastri — пів ніч но-схід на око ли ця міс-
та (50°38´19.02´´N 26°17´16.48´´E), вул. Ки ївська 
(50°36´50.52´´N 26°18´04.17´´E), вул. кн. Во ло ди ми-
ра (50°37´51.35´´N 26°15´65.33´´E) та с. Ве рес не ве 
(пів ден но-за хід ні око ли ці Рів но го) (50°35´39.62´´N 
26°09´28.67´´E).

Melanelia subargentifera — пів ніч но-схід на око-
ли ця міс та (50°38´19.02´´N 26°17´16.48´´E), вул. 
Ки ївська (50°36´50.52´´N 26°18´04.17´´E), вул. кн. 
Во ло ди ми ра (50°37´51.35´´N 26°15´65.33´´E), с. Ве-
рес не ве (пів ден но-за хід ні око ли ці м. Рів но го) 
(50°35´39.62´´N 26°09´28.67´´E).

Tuckermannopsis chlorophylla — вул. кн. Во ло ди-
ми ра (50°37´51.35´´N26°15´65.33´´E), май дан Про-
сві ти (50°37´31.64´´N 26°15´18.36´´E).

Parmelia sulcata — вул. Ки ївська (50°36´50.52´´N 
26°18´04.17´´E), буль вар Не за леж ності 
(50°37´18.43´´N 26°15´09.03´´E), вул. Кі к ві дзе 
(50°37´30.77´´N 26°14´23.85´´E), вул. кн. Во ло ди-
ми ра (50°37´51.35´´N 26°15´65.33´´E), май дан Про-
сві ти (50°37´31.64´´N 26°15´18.36´´E), с. Ве рес не ве 
(пів ден но-за хід ні око ли ці Рів но го) (50°35´39.62´´N 
26°09´28.67´´E).

Parmelina tiliacea ви яв ле ний на вул. Сте па на 
Бан де ри (50°36´40.21´´N 26°14´38.24´´E).

Hypogymnia physodes — пів ніч но-схід на око ли ця 
міс та (50°38´19.02´´N 26°17´16.48´´E), вул. кн. Во-

Рис. 2. Карта-схема 
поширення чутливих до 
забруднення атмосферного 
повітря видів лишайників на 
території м. Рівного

Fig. 2. Distribution map of 
sensitive to air pollution species 
of lichens in Rivne town
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ло ди ми ра (50°37´51.35´´N 26°15´65.33´´E), май дан 
Про сві ти (50°37´31.64´´N 26°15´18.36´´E).

Від часу про ве ден ня ос танньо го лі хе но ін ди ка-
цій но го кар ту ван ня від бу ли ся знач ні змі ни в по-
ши рен ні ли шай ни ків, чут ли вих до за бруд нен ня ат-
мо сфер но го по віт ря. На від мі ну від ре зуль та тів лі-
хе но ін ди ка цій но го кар ту ван ня в м. Рів но му на при-
кін ці 1980-х — на по чат ку 1990-х ро ків (Kondratyuk 
et al., 1993; Kondratyuk, 2008), ви яв ле но осе ред ки 
по ши рен ня ви со ко чут ли вих ку щистих і лис ту ва тих 
ли шай ни ків у пів ніч ній час ти ні, а та кож не знач-
ні ділянки в цен траль но му, пів ден но му та схід но-
му ра йо нах міс та. Це оз на чає, що нами зафiксоване 
збіль шен ня територiї зі слаб ким за бруд нен ням ат-
мо сфер но го повiтря порiвняно з минулими ро ка ми. 

По ши рен ня чут ли вих ви дів ли шай ни ків на те-
ри то рії міс та за ле жить від роз та шу ван ня ста ціо-
нар них дже рел за бруд нен ня. Чут ли ві види від сут ні 
на ділянках, при лег лих до ма гіст раль них ав то шля-
хів. У м. Рів но му такі ли шай ни ки зна йде ні в пунк-
тах, ло ка лі зо ва них на пів день від дже рел за бруд-
нен ня, якими є підприємства промисловості та 
будівництва, аеродром і залізниця. Це пов'язано 
з пе ре ва жан ням про тя гом року віт рів пів ден но го 
рум бу. У найпів ден нішій час ти ні міс та чут ли вих 
видів ли шай ни ків не зна йде но. Це ра йо ни низької 
за бу до ви, а та кож но воство ре ний ма сив при ват но-
го сек то ру в за пла ві р. Усті, де не виявленi деревнi 
породи, якi могли би забезпечити зростання 
епiфiтних лишайникiв. 

Ви снов ки

Вста нов ле но збіль шен ня ви до во го скла ду лі хе но-
біо ти м. Рiвного за га лом, а та кож зростан ня втри чі 
кількостi ви со ко чут ли вих ви дів ли шай ни ків на те-
ри то рії міс та по рів ня но з по пе ред ні ми до слі джен-
ня ми, проведеними на при кін ці 1980-х рокiв. Пiсля 
за вер шен ня іден ти фі ка ції всіх зі бра них зраз ків, об-
чис лен ня зна чен ня еко ло гіч но го ін дек су кож но го 
виду ли шай ни ка й ін дек су чис то ти по віт ря бу дуть 
складенi кар ти лiхеноiндикацiйних зон ста ну ат мо-
сфер но го по віт ря.

Ви слов лює мо щиру по дя ку про фе со ру, док то ро ві 
біо ло гіч них наук С.Я. Кон д ра тю ку за до по мо гу у ви-
зна чен ні зраз ків епі фіт них ли шай ни ків і цін ні по ра ди 
щодо ана лі зу ре зуль та тів до слі джень.
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Проаналізовано поширення чутливих до забруднення 
атмосферного повітря видів кущистих і листуватих ли-
шайників на території м. Рівного. Порівняно з результа-
тами ліхеноіндикаційного картування в місті наприкінці 
1980-х – на початку 1990-х років виявлені осередки по-
ширення чутливих кущистих і листуватих лишайників 
у його північній частині, а також незначні за площею 
ділянки в центральному, південному та східному райо-
нах м. Рівного. Кількість видів лишайників, чутливих 
до атмосферного забруднення, зросла втричі. Зроблено 
попередні висновки щодо поліпшення стану атмосфер-
ного повітря на території м. Рівного протягом останніх 
25 років. 
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Представлен анализ распространения чувствительных 
к загрязнению атмосферного воздуха видов кустистых 
и листоватых лишайников на территории г. Ровно. По 
сравнению с результатами лихеноиндикационного кар-
тирования города в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
обнаружены очаги распространения чувствительных 
кустистых и листоватых лишайников в северной части, 
а также незначительные участки в центральном, южном 
и восточном районах г. Ровно. Количество видов лишай-
ников, чувствительных к атмосферному загрязнению, 
увеличилось в три раза. Сделано предположение об 
улучшении состояния атмосферного воздуха на террито-
рии г. Ровно в течении последних 25 лет.

Ключевые слова: лишайники, эпифиты, 
лихеноиндикация, загрязнение атмосферного воздуха.
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Визначено та обґрунтовано ефективність біологічних індикаторів і видів маркерів для контролю за 
станом біорізноманіття водно-болотних угідь, степових та солончакових наземних ділянок; біорізнома-
ніття гирлових зон малих і середніх річок регіону; острівних біотопічних комплексів; крайових біотопів 
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діагностування стану водних і наземних екосистем; сезонних та міграційних орнітологічних комплексів 
на природних і трансформованих територіях з антропогенним навантаженням. Отримані результати 
можна використати для діагностування умов існування окремих видів, біотичних комплексів й екосистем  
Півдня України, розробки менеджменту природних територій, практичних дій  щодо охорони видів і 
створення регіональних моніторингових програм на видовому й екосистемному рівнях. 
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