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Гриби і грибоподібні організми

Fungi and Fungi-like Organisms
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Вступ

При до слі джен ні біо то пів кам'янистих від сло нень 
пів дня сте по вої зони Ук ра ї ни нами бу ло зна йде но 
враз ли вий ли шай ник з гру пи ва грант них ви дів – 
Agrestia hispida (Mereschk.) Hale & W.L. Culb., вне
се ний до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни" (2009). Піз ні ше 
вия ви ло ся, що це пер ша зна хід ка виду по за ме жа
ми Кримсько го пва. Ниж че ми надає мо ко рот ку 
ін фор ма цію про його еко ло гоце но тич ні особ ли
вості, стан по пу ля ції та су час ну кар ту по ши рен ня 
в ме жах Ук ра ї ни.

Матеріалитаметоди

Ма те ріа ла ми для пуб лі ка ції слу гу ва ли опи си уг
ру по вань, зроб ле ні під час ек спе ди цій но го ви їз ду 
31 трав ня 2017 року до Хер сонської (окол. с. Боб
ро вий Кут) та Ми ко ла ївської об лас тей (окол. сел 
Ви сунськ та Єв ге нів ка). Опи си епі гей них ли шай
ни ко вих уг ру по вань про во ди ли ся на проб них ді
лян ках пло щею 1 м2 (Khodosovtsev et al., 2011), 
гео бо та ніч ні – на 25 м2. Син фі то ін ди ка цій ні до
слі джен ня були ви ко на ні за зве ден ням Я.П. Ді ду
ха (Didukh, 2011). Для ана лі зу було ви ко риста но 
10 опи сів ли шай ни ко вих уг ру по вань та 12 гео бо та
ніч них опи сів. Фо то гра фії зроб ле ні фо то апа ра том 
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Abstract. Agrestia hispida was found for the first time in the plain part of Ukraine in the valley of the Ingulets River (Kherson 
Region). The lichen is listed in the Red Data Book of Ukraine with the status Vulnerable. It grows between limestone pebbles 
on southwestern slope exposition together with other terricolous lichens, such as Scytinium schraderi, Cetraria aculeata s. l. and 
Xanthoparmelia camtschadales (all species listed in the Red Data Book of Ukraine), Enchylium tenax, Xanthoparmelia pokornyi, 
Placidium squamulosum, Toninia sedifolia, Cladonia furcata, C. convoluta, C. rangiformis. Steppe vegetation belongs to the 
Potentillo arenariae-Linion czernjaevii alliance (FestucoBrometea class) and is identified as habitat 6190 – Rupicolous pannonic 
grasslands (Stipo pulcherimaeFestucetalia pallentis), which we propose to call PonticPannonian and which is in need of 
conservation. A list of all known localities and distribution map of Agrestia hispida in Ukraine are provided.
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уг ру по ван ня яких простя га ють ся вузькою сму гою 
зав шир шки близько 100 м і зав дов жки 2 км. По пу
ля ція за ймає пло щу 20 га, щіль ність її низька – від 
2 до 7 сла ней на 1 м2. За галь не про ек тив не по крит
тя біо тич ної скла до вої 50–80%, су дин них рос лин 
20–60%, віль но го від рос лин ґрун ту з вап ня ко вим 
ще бе нем 40–60%, епі гей них ли шай ни ків 5–30%, 
мо хо по діб них 10–30%, сухі ор га ніч ні решт ки ста
нов лять до 20% пло щі. Отже, це при родньо низько
зімк ну ті це но зи, із се редньою ви со тою рос лин до 
20 см, ок ре мі рос ли ни до ся га ють 100 см. 

Біо топ, де був від мі че ний ли шай ник Agrestia 
hispida, вклю чає три син так со ни най ви що го ран гу, 
два з яких представ ля ють уг ру по ван ня ли шай ни
ків. За по пе редньою кла си фі ка ці єю рослинні уг ру
по ван ня належать до кла су Festuco-Brometea Br.Bl. 
et R. Tx. in Br.Bl. 1949, по ряд ку Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis Pop 1968 і сою зу Potentillo 
arenariae-Linion czernjaevii Krasova et Smetana 1999 
(Mucina et al., 2016). Їх ос но ву складають не сте по ві 
зла ки, а домінуючі ха ме фі ти: Jurinea brachycephala 

Результатитаобговорення

Agrestia hispida (= Aspicilia hispida Mereschk.,
Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, Savić & 
Tibell) – один з не ба гатьох не при крі п ле них кар
ли ко во ку щистих ли шай ни ків, ві до мих в Ук ра ї ні 
(рис. 1). Він ха рак те ри зу єть ся сте риль ною слан
ню 1–2 см зав шир шки, яка утво рює роз га лу же ні 
тон кі, на зрі зі круг лясті, гі лоч ки 0,5–1(–1,5) мм у 
діа мет рі, на вер хів ці вони за кін чу ють ся кіль ко ма 
ши пу ва ти ми ви рос та ми (Oxner, 2010). Ли шай ник 
ві до мий з Пів ден ноСхід ної Єв ро пи, Кав ка зу, Азії, 
Пів ніч ної Аме ри ки (Oxner, 2010; Sohrabi, 2013). В 
Ук ра ї ні був ві до мий лише з Кримсько го пва. 

По пу ля ція Agrestia hispida відмічена на схилі 
лівого берега до ли ни р. Ін гу лець між се ла ми Боб
ро вий Кут Хер сонської обл. та Єв ге нів ка Ми ко ла
ївської обл. (рис. 2). Вона при уро че на до най більш 
опук лих але не кру тих (2–5о) кам'янистих вап ня ко
вих схи лів верхньої час ти ни лі во го бе ре га р. Ін гу
лець. Ґрунти – по га но роз ви ну ті ще бе нисті рен дзи
ни. За та ких умов фор му ють ся кам'янисті сте пи, 

Рис. 1. Загальний вигляд Agrestia hispida 

Fig. 1. General appearance of Agrestia hispida
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но зи (терморежим (Tm) 9,6 бала = 2009 МДж/ м2), 
суб арид ні з ви па ро ву ван ням, що пе ре ви щує 
кіль кість опа дів (омброрежим (Om) 10,5 ба лів = 
400 мм), суб кон ти нен таль ні (континентальність 
(Kn) 10,2 балів = 147%) ге мік ріо фіт ні (кріорежим 
(Cr) 8,7 бала = –7 oC), що від по ві да ють та ким да но
му ре гіо ну (Didukh et al., 2000; Didukh, 2011). 

Епі гей ні ли шай ни ко ві уг ру по ван ня по пе
редньо належать до кла су Psoretea decipientis 
Mattik 1951 по ряд ку Toninietalia coeruleonigricantis 
Hadač in Klika ex Hadač 1962 сою зу Sphaerothallio-
Xanthoparmelion vagantis Crespo et Barreno 1978, 
які не що дав но були від мі че ні у сте по во му Кри му 
(Khodosovtsev et al., 2014). Ви со ку сту пінь асо ці йо
ва ності з Agrestia hispida (III+) ма ють Cetraria aculeata 
(Schreb.) Fr. (IV+), Scytinium schraderi (Bernh.) 
Otálora (III+), P.M. Jørg. & Wedin, Xanthoparmelia 
camtschadalis (Ach.) Hale (III+) (вне се ні до "Чер во
ної кни ги Ук ра ї ни") та X. pokornyi (Körb.) O. Blanco,  
A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. (IV+–1) (вне
се ний до Чер во но го спи ску Хер сонської обл.), 
Enchylium tenax (Sw.) Gray (III+–1), Placidium 
squamulosum (Ach.) Breuss (V+–2), Toninia sedifolia 
(Scop.) Timdal (IV+1), Cladonia furcata (Huds.) Schrad 
(III+), C. foliacea (Huds.) Willd. (V+–2), C. rangiformis 
Hoffm. (IV+–1). Із мо хів до мі нує Ceratodon purpureus 
(Hedw.) Brid. (V+–2). 

На вап ня ко вих ка мін цях утво рю єть ся уг ру по
ван ня ли шай ни ків кла су Verrucarietea nigrescentis 
Wirth 1980 по ряд ку Aspicilietalia calcareae Roux 2009 
сою зу Aspicilion contortae Roux 2009. Тут до мі ну

Klokov (25%), Genista scythica Pacz. (10%). У скла ді 
це но зу помітну роль відіграють пет ро фіт ні ге мік
рип то фі ти Сentaurea marschalliana Spreng. (5–10%) 
та Bromopsis riparia (Rehm.) Holub. (15%), від мі че
ні Festuca valesiaca Gaudin (5–7%), Koeleria brevis 
Stev. (5%), Potentilla arenaria Borkh. (5%), Linum 
hirsutum L. (3%), L. tenuifolium L., Chamaecytisus 
graniticus (Rehmann) Rothm, Thymus dimorphus 
Klokov & Des.Shost. (3%), Alyssum tortuosum Waldst. 
& Kit. ex Willd., Teucrium polium L., Paronychia 
cephalotes (М. Bieb.) Besser, Asperula cynanchica L., 
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek s. l. (2%), Cephalaria 
uralensis (Murr.) Roem. & Schult., Hyacinthella 
leucophaea (C. Koch.) Schur, Jurinea calcarea Klokov, 
Onosma sp., Poterium polygamum Waldst. & Kit., Stipa 
pulcherrima K. Koch., Astragalus albidus Waldst. & Kit., 
Campanula sibirica L., Dianthus pseudarmeria M. Bieb., 
Potentilla astracanica Jacq., Scorzonera austriaca Willd., 
Thalictrum minus L. 

За да ни ми син фі то ін ди ка ції це суб ксе ро фіт ні 
уг ру по ван ня на су ху ва тих ґрун тах з по мір ноне рів
ни мір ним зво ло жен ням, у яких пе ріо дич но про
мо чу єть ся лише верх ній шар (вологість грунту  
(Hd) 8,0 ба лів, змінність зволоження (Fh) 5,6), 
кислотність, близька до ней траль ної (Rc – 9,0 ба
лів), ба га ти ми на кар бо на ти со ля ми при від сут ності 
оз нак за со лен ня (загальний сольовий режим (Sl) 
8,0; карбонатність (Са) 9,8 ба лів), бід ни ми на вміст 
мі не раль них форм азо ту (Nt – 4,3), до сить ае ро ва
них (Ае – 5,5) зав дя ки на яв ності ще бе ню ґрун ти. За 
клі ма тич ни ми по каз ни ка ми це суб ме зо терм ні це

Рис. 2. Біотоп з участю епігейних 
лишайників на вершині схилу лівого 
берега р. Інгулець

Fig. 2. The biotope with terricolous lichens 
on the top of the Ingulets River left bank 
slope

https://en.wikipedia.org/wiki/Hedw.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brid.
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пер спек ти ві цей тип може трак ту ва ти ся як пон тич
нопан нонські сте пи (Davies et al., 2004; EUNIS…, 
2012). Отже, при будьяко му трак ту ван ні ці біо то
пи пот ре бу ють охо ро ни. У за про по но ва ній кла си
фі ка ції біо то пів Ук ра ї ни ці уг ру по ван ня розгляда
ють ся як Е:2 13 –  Ксе ро фіт нотра в'я ні біо то пи 
сте по вої зони (Didukh et al., 2011). При роз роб ці 
де таль ні шої кла си фі ка ції біо то пів уг ру по ван ня ли
шай ни ків ма ти муть важ ли ве зна чен ня в якості ді
аг ностич них. 

Зраз ки ли шай ни ка, по діб ні до Agrestia hispida, 
зна хо ди ли в смт Дво річ на Дво рі чансько го рну Хар
ківської обл.(Gromakova, 2013). Під цією ж на звою 
вони бу ли опуб лі ко ва ні. Ще ра ні ше, у 1938 році, з 
цьо го ло ка лі те ту по діб ні зраз ки зби ра ла Г.Ф. Ба
чу ри на. Од нак за ре зуль та та ми мо ле ку ляр ноге
не тич ний ана лі зу сві жих зраз ків вони на ле жать до 
но во го для нау ки виду Agrestia zeroviі S.Y. Kondr., 
Gromakova & Khodos. (Kondratyuk et al., 2015). Три 
ло ка лі те ти Agrestia hispida (окол. Сім фе ро по ля, Ні
кітська яйла та окол. Єв па то рії), що наводяться для 
Ук ра ї ни (Chervona knyha…, 2009), нам не вда ло ся 
пе ре ві ри ти. Натомість за ос тан ні роки бу ло ви яв
ле но 7 но вих міс це зна хо джень (Khodosovtsev et al., 
2014). Отже, сьо го дні в Ук ра ї ні ві до мо 10 ло ка лі те
тів Agrestia hispida, з яких лише один – за ме жа ми 
Кримсько го пва (рис. 3): 

АР Крим, Алуш тинська міська рада, хре бет Ка ра
біяй ла, 950 м н.р.м., 02.05.2000, О.Є. Хо до сов цев 
(Khodosovtsev, 2002b); Пер во майський рн, 7 км 
NE від с. Кор мо ве, на гір'я СариБаш, ви со та 98 м, 
N 45°30'83.0" E 33°42'02.2", 28.04.2010, О.Є. Хо до
сов цев, О.В., На дєі на, Т.О. Бой ко (Khodosovtsev 
et al., 2014); Сакський ра йон, окол. Єв па то рії, 
05.08.1932, Пі во ва ро ва (Kopachevskaya, 1986); лі вий 
бе рег за токи До нуз лав, N 45°26'49.3" E 33°12'30.6", 
27.05.2010, О.Є. Хо до сов цев, О.В. На дєі на, 
Г.О. Нау мо вич, Ю.А. Хо до сов це ва, Л.В. Ди мит ро
ва (Khodosovtsev et al., 2014); Сім фе ро поль ський  
ра йон, окол. м. Сім фе ро поль (Mereschkowsky, 1911); 
Чор но морський ра йон, Тарханкутcький пів, 
шлях до с. Оле нів ки, N 45°25'47.6" E 32°41'17.4", 
17.06.2010 (Khodosovtsev et al., 2014); там само, 
мис Ат леш, на ціо наль ний при род ний парк "Ча рів
на Га вань", N 45°25'48.9" E 32°41'15.0", 17.06.2010, 
О.Є. Хо до сов цев; Ял тинська міська рада, Нікітська 
Яйла, 28.02.1932, Коз лов, Ко кі нас, Пі во ва ро ва 
(Kopachevskaya, 1986); там само, г. Ро манКош, 
02.05.2001, О .Є. Хо до сов цев (Khodosovtsev, Bogdan, 
2006). 

ють види Pyrenodesmia variabilis (IV+–2), Verrucaria 
nigrescens Pers. (V1–2), Circinaria calcarea (L.) A. 
Nordin, Savić & Tibell (IV+–2), Verrucaria viridula 
(Schrad.) Ach. (IV+–1), Placopyrenium fuscellum 
(Turner) Gueidan & Cl. Roux (IV+–1), a та кож тра п ля
ли ся Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Myriolecis 
crenulata (Ach.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch, Rinodina 
bischoffii (Hepp) A. Massal., Sarcogyne regularis Körb., 
Verrucaria cfr. muralis Ach., Xanthocarpia crenulatella 
(Nyl.) Frödén, Arup & Søchting. 

Рос лин ний по крив ото чую чої рос лин ності 
представ ле ний сте по ви ми уг ру по ван ня ми кла су 
Festuco-Brometea, але по ря ду Festucetalia valesiacae 
Soó 1947 сою зу Stipion lessingianae Soó 1947 з до мі
ну ван ням дер нин них та ко ре не вищ них зла ків. У 
верх ній час ти ні схи лу пе ре ва жає Festuca valesiaca, 
Bromopsis riparia, Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) 
Nevski та Stipa lessingiana Trin. & Rupr. Із сте по во го 
різ но трав'я у да них це но зах спів до мі ну ють Galium 
verum L., Salvia nutans L., Teucrium chamaedrys L., 
T. polium, Thymus dimorphus та Chamaecytisus 
graniticus (Rehmann) Rothm. Вони фор му ють щіль
ну та ви со ку на зем ну фі то ма су із слаб ко ви ра же
ною ярус ною ди фе рен ціа ці єю.

Сeред ви дів су дин них рос лин, що охо ро няють ся 
на різ них рів нях, тра п ляють ся Genista scythica, Stipa 
lessingiana, Tulipa hypanica Klokov & Zoz, Pulsatilla 
pratensis (L.) Mill., вне се ні до "Чер во ної кни ги Ук ра
ї ни" (Chervona knyha…, 2009), аEphedra distachia L. 
та Hyacintella pallasiana (Steven) Losinsk. – до Чер
во но го спи ску Хер сонської обл. До "Зе ле ної кни
ги Ук ра ї ни" вклю че ні сте по ві це но зи цих уг ру по
вань: Stipeta lessingianae, Elytrigieta stipifoliae (Zelena 
knyha…, 2009).

Від по від но до Ди рек ти ви ЄС 92/43, яку по вин
на ви ко ну ва ти Ук ра ї на як асо ці йо ва ний член ЄС, 
такі сте по ві біо то пи під ля га ють охо ро ні на єв ро
пейсько му рів ні. Су час на кла си фі ка ція біо то пів 
EUNIS роз роб ле на для кра їн ЄС, тому для Ук ра ї ни 
пот ре бує вдо ско на лен ня. Згід но з ос танньою вер
сі єю ЕUR27, за ре гіо наль ним по ши рен ням типові  
сте по ві уг ру по вання належать до біо то пу Е1.2D3 
Схід ноПон тійські сте пи (Natura 2000: 62С0 – 
Пон тич носар матські сте пи). Ді лян ка ж пет ро фіт
них уг ру по вань може трак ту ва ти ся як ва рі ант сар
матських сте пів з до мі ну ван ням Stipa lessingiana, 
S. joannis Čelak., S. pulcherrima, S. ucrainica 
P.A. Smirn., Koeleria cristata (L.) Pers., Agropyron 
cristatum (L.) Gaertn., Festuca valesiaca (Natura 2000: 
6190 – трав'янопет ро фіт ні пан нонські уг ру по ван
ня Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968), 
які для Ук ра ї ни до слі дже ні не дос татньо. Тому, в 
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Хер сонська обл., Ве ли ко олек сан д рівський рн, 
окол. с. Боб ро вий Кут, пра вий бе рег р. Ін гу лець, 
сте по вий схил пів ден ноза хід ної ек спо зи ції,  
24 м н.р.м., N 47°08'25.2" E 32°92'70.8", 31.05.2017, 
О.Є. Хо до сов цев, Г.О. Нау мо вич, В.В. Дар мостук. 

От же, вра хо вую чи со зо ло гіч ну зна чу щість зна
йде но го ло ка лі те ту з Agrestia hispida, наявність ін
ши х ви дів ли шай ни ків та су дин ни х рослин, що 
вне се ні до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни", уг ру по вань 
із "Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни" та ви яв ле них рід кіс них 
біо то пів, вва жає мо за не об хід ність ство ри ти бо та
ніч ний за каз ник міс це во го зна чен ня "Боб ро вий 
Кут". Ре жим функ ціо ну ван ня та ко го за каз ни ка 
при пус кає по мір ний, ре гульо ва ний ви пас, оп ти
маль ний для сте по вих еко систем, який по ви нен 
за без пе чу ва ти цей нестій кий стан рів но ва ги. За 
та ких умов дер нин ні види зла ків чи ча гар ни ки не 
на ко пи чу ва ти муть ор га ні ки та не фор му ва ти муть 
ґрунт, що надасть можливість зберегти пет ро фіт ні 
еле мен ти та ли шай ни ки.
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Рис. 3. Карта поширення 
Agrestia hispida в Україні

Fig. 3. Map of distribution of 
Agrestia hispida in Ukraine
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Лишайник Agrestia hispida уперше знайдено для рівнин
ної частини України у долині р. Інгулець між селами 
Бобровий Кут (Херсонська обл.) та Євгенівка (Микола
ївська обл.). Вид включений до "Червоної книги Украї
ни" зі статусом "вразливий". Зростає між вапняковими 
камінцями на схилі південнозахідної експозиції разом 
з Scytinium schraderi, Cetraria aculeata s. l. та Xanthoparme-
lia camtschadales (усі внесені до "Червоної книги Украї
ни"), Enchylium tenax, X. pokornyi, Placidium squamulosum, 
Toninia sedifolia, Cladonia furcata, C. convoluta, C. rangifor-
mis. Степова рослинність відноситься до союзу Poten-
tillo arenariae-Linion czernjaevii (клас FestucoBrometea) та 
ідентифікується як біотоп 6190 – Трав'янопетрофітні 
паннонські угруповання Stipo pulcherimaeFestuceta-
lia pallentis, які ми пропонуємо іменувати понтично
паннонськими, що потребують охорони. Наводяться всі 
відомі місцезнаходження та карта поширення Agrestia 
hispida в Україні. 
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Brometea, Psoretea decipientis, Verrucarietea nigrescentis
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Лишайник Agrestia hispida впервые отмечен для рав
нинной части Украины из долины р. Ингулец между 
селами Бобровый Кут (Херсонская обл.) и Евгеньевка 
(Николаевская обл.). Вид включён в Красную книгу 
Украины со статусом "уязвимый". Произрастает между 
известняковыми камешками на склоне югозападной 
экспозиции вместе с Scytinium schraderi, Cetraria acu-
leata s. l. и Xanthoparmelia camtschadales (все занесены в 
Красную книгу Украины), Enchylium tenax, X. pokornyi, 
Placidium squamulosum, Toninia sedifolia, Cladonia furca-
ta, C. convoluta, C. rangiformis.  Степная растительность 
относится к союзу Potentillo arenariae-Linion czernjaevii 
(класс FestucoBrometea) и идентифицируется как биотоп  
6190 – Травянопетрофитные паннонские сообщества 
Stipo pulcherimaeFestucetalia pallentis, который мы 
предлагаем именовать понтичнопаннонскими, нужда
ющиеся в охране. Приведены все известные местона
хождения и карта распространения Agrestia hispida в 
Украине. 
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Brometea, Psoretea decipientis, Verrucarietea nigrescentis
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