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Вперш е п ров едено к омплексні досл ідженн я ґрунтових і літофільних в одоростей , а також водоростей-
еп іфітів лиш айників . В сього було виявлено 86 видів, представлених 6 відділами: Cyanoprokaryota - 14
видів, Chlorophyta - 51, Streptophyta - 9, В ас і11аг iophyta - 7, Xanthophyta - З, Eustigmatophyta - 2. З них 5
видів - нов і для альгофлори Карадазького природного запов ідник а та 10 видів - рідк існі та цікаві у фло
ристичном у в іднош енні. Порівняння видов ого різноманіття трьох ск ладових н азем н ої альгофлори вияви
ло значну подібн ість літофільн ої та еп іфітн ої груп в одоростей на різних рівнях, а також їх суттєву від
мінність в ід ґрунтових в одоростей .

К л ю ч ов і сл ов а: літофільні в одорості, ґрунтові в одорості, в одорості-еп іфіти лиш айників , нові та рідк існі
види, Карадазький природний запов ідник

Наземні водорості є невід’ємним
компонентом екосистем. Ці організми розви
ваються аерофітно на поверхні різноманітних
об’єктів - скелях, камінні, корі дерев, сланях
лишайників та плодових тілах трутовиків,
антропогенних субстратах, а також мешка
ють у ґрунті. В світі дані групи водоростей
активно вивчаються окремо (Костіков та ін., 
2001; Hoffmann, 1989; Nienow, 1996), в той
же час, комплексні дослідження, які б ілюст
рували видову представленість водоростей в
кожній з груп та їх взаємозв’язок, є досить
спорадичними. Комплексні дослідження ае- 
рофітної та ґрунтової складової альгофлори
були розпочаті нещодавно та проведені на
території Канівського природного заповідни
ка (Михайлюк, 2000) та при дослідженні на
земних водоростей гранітного каньйону р.
Південний Буг (Михайлюк и др. 2003; Мік-
hailyuk et al., 2003; Mikhailyuk, Kondratyuk, 
2007).

Карадазький природний заповідник,
розташований у південно-східній частині 
Кримського п-ова, репрезентує залишки ве

ликого вулканічного масиву юрського пері�
оду, до якого підходять степи рівнинного
Криму. Клімат Карадагу є перехідним від
субсередземноморського до помірно теплого, 
сухого, характерного для степової частини 
Криму (Заповідники..., 1999; Природа...,
1989). Береговий хребет Карадазького при�
родного заповідника є неоднорідним за рель
єфом та поділяється на чотири частини, які
отримали назви Карагач, Хоба-Тепе, Магніт
ний та Кок-Кая. Хребет Карагач, на якому 
проводилися наші дослідження, складений
потужними вертикальними пластами туфів та
туфобрекчіїв (Лебединский, 1964). Ґрунтовий
покрив утворений гірськими скелетними ґру�
нтами, на яких місцями виступають скелясті 
відслонення. Хребет Карагач являє собою
велике різноманіття наземних місцезростань
водоростей, які в цілому відрізняються до
сить низькою вологістю.

На території заповідника проводили
ся дослідження ґрунтових водоростей (Вино
градова, 1987; 1989, 1994; Дарієнко, 2000 а,
б), водоростей прісноводних водойм (Вино-
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градова, 1995; Гриньов, 2000 а, в), а також
водоростей-епіфітів та фотобіонтів лиш айни
ків (Войцехович, 2008; Voytsekhovich, 2007),
в той час як комплексного дослідження водо
ростей наземних місцезростань проведено не 
було.

Метою наш ої роботи було комплекс
не вивчення трьох складових наземної аль-
гофлори одного з типових місцезростань гір
сько-лучного степу Карадазького заповідни
ка - верхів’я хребта Карагач, встановлення
видового різноманіття водоростей у кожній з
досліджених екологічних груп та з ’ясування
взаємозв'язків між даними групами - літофі-
льними водоростями на скелях, грунтовими
водоростями та водоростями-епіфітами ли

ш айникових сланей.
М атеріал і методи. Матеріал дослі

дження склали проби літофільних водорос
тей, відібрані з 12 пробних ділянок різної ек
спозиції (з поверхні каміння та тріщин), 6
об'єднаних проб ґрунтових водоростей, а та
кож проби епіфітних водоростей з 15 зразків
лиш айників, зібраних з 4 пробних ділянок.
Весь матеріал був відібраний в межах хребта
Карагач з місцезростань, розташ ованих в
безпосередній близькості. Пробні ділянки
були представлені вертикальними скельними
відслоненнями, розміром 1x1 м. Відомості
щ одо відібраних проб водоростей наведено в
табл. 1.

Табл. 1. Коротка характеристика місць відбору проб наземних водоростей в межах хребта Карагач

Екологіч
на група
водорос

тей

№  ді
лянки,
зразка

Розташ ування місця,
експозиція ділянки

Методика відбору проб

Л
іт

оф
іл

ьн
і

40 південно-західна (SW) 3 кожної ділянки відібрано по 6 проб з поверхні
каміння та 6 - з тріщ ин. Висів зразків у чашки
Петрі з поживним середовищ ем проведено у
природі згідно оригінальної методики (Мік-
hailyuk et al., 2003).

41 південно-східна (SE)
42 південно-східна (SE)
43 південно-західна (SW)
44 південно-східна (SE)
45 північно-східна (NE)
46 північно-східна (NE)
47 північно-західна (NW)
48 північно-східна (NE)
49 південно-західна (SW)
50 північно-західна (NW)
51 північно-західна (NW)

Ґр
ун

то
ві

1 біля ділянки 40 Кожна об’єднана ґрунтова проба складалася з
30-40 часточок ґрунту, відібраного в різних точ
ках даного місця. Проби відібрано згідно стан
дартної методики у стерильні паперові пакети
(Голлербах, Штина, 1969). Матеріал висівався
на поживне середовищ е в лабораторії.

2 біля ділянки 41 -42
3 поряд з ділянками 41-42
4 поряд з ділянкою 43
5 поряд з ділянкою 44
6 поряд з ділянкою 49
1 південна (SS) Зібрано 15 зразків сланей лиш айників найбільш

.1 2 південна (SS) пош ирених на кам’яних відслоненнях хребта.

‘Е 3 південно-західна (SW) На поживне середовищ е матеріал був висіяний в
ш 4 північна NN лабораторних умовах (Дарієнко та ін., 2004).

Дослідження всіх груп водоростей
проведено в культуральних умовах. У разі
макроскопічних розростань водоростей

(„цвітінь” скель, сланей лиш айників чи ґрун
ту), зразки відбиралися окремо в стерильні
паперові пакети і досліджувалися прямим
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мікроскопуванням.
Культури водоростей вирощ ували на

агаризованому середовищ і Болда з потрійним
вмістом азоту 3NBBM (Bischoff, Bold, 1963)
при інтенсивності освітлення 2-3 тис. ЛК, з
дванадцятигодинним чергуванням світлової і
темнової фаз, t°14±2°C. Ідентифікацію водо
ростей проводили за вітчизняними (Андрее
ва, 1998; Кондратьева, 1968; Матвієнко, До-
гадіна, 1978; Мош кова, 1979; Топачевський,
Оксію к, 1960) та зарубіжними визначниками
(Ettl, Gartner, 1995; Hindak, 1996; Komarek,
Anagnostidis, 1998, 2005), а також за моног
рафіями та статтями, присвяченими окремим
таксонам (Archibald, 1975; Gartner 1985; Lok-
horst, 1996; Printz, 1939; Rindi, Guiry, 2002;
Tschermak-Woess, 1980).

Список водоростей наведено згідно
системи, викладеної в монографії І.Ю . Кості-
кова за співавторами (2001), з деякими допо
вненнями. Ціанопрокаріоти подані згідно
системи, викладеної в «Algae o f Ukraine»
(2006), діатомові водорості - в 
«Разнообразие...» (2000). Частота трапляння
водоростей визначена за формулою a/Ъ х
100%, де а - кількість проб, в яких траплявся
вид, b - загальна кількість проб. Рясність во
доростей (домінування) визначали за ш калою
Стармаха (Топачевский, Масю к, 1984) при
перегляді макроскопічних розростань водо
ростей прямим мікроскопуванням. Порівнян

ня видового складу водоростей проведено за
допомогою коефіцієнта Сьоренсена-
Чекановського (Ш мідт, 1980) і розраховано з
використанням пакету програм „Graphs”
(Новаковский, 2004).

Результати та обговорення. В ре
зультаті проведених досліджень в наземних
місцезростаннях хребта Карагач було вияв
лено 86 видів водоростей (Cyanoprokaryota -
14 видів, Chlorophyta - 51, Streptophyta - 9, 
Baeillariophyta - 7, Xanthophyta - 3, Eustigma-
tophyta - 2). 5 видів вперш е наведено для
альгофлори Карадазького природного запо

відника: Heterococcus leptosiroides
Pitschm ann, новий для науки Interfilum mass-
jitkiae Mikhailyuk et al., Leptosira polychloris

Reisigl, Pseudococcomyxa pringsheimii (Jaag)
Kostikov et al., Pseudococcomyxa minor Kosti
kov et al. Серед цікавих знахідок також слід
навести Fottea pyrenoidosa Broady, Trochiscia
granulata (Reinsch) Hansgirg, Trebouxia asym-
metrica Friedl & Gartner, Dictyochloropsis
splendida Geitler (рис. la), D. symbiontica
Tschermak-Woess, Chlorella luteoviridis Cho-
dat in Conrad et Kufferath, Chlorokybus atmo-
phyticus Geitler, Printzina lagenifera (Hilde�
brand) Thompson et Wujek, та нещ одавно опи
саний з даного місцезростання новий вид In
terfilum massjukiae (Mikhailyuk et al., in press)
(рис. 1b).

Рис. 1. Деякі водорості наземних місцезростань
хребта Карагач: а - Dictyochloropsis splendida -
рідкісна та цікава аерофітна водорість; b - Inter
filum massjukiae - вид, нещодавно описаний з міс�
цезростань хребта Карагач; с - Elliptochloris
subsphaerica та d - Klebsormidium mucosum - ти�
пові представники обростань скель та сланей ли
шайників.

Найбільш різноманітно водорості бу
ли представлені в обростанні скель (літофі-
льна група), де їх виявлено 47 видів, серед
епіфітів лиш айників їх відзначено 38 видів, у
ґрунтах - 39. Розподіл водоростей між трьо
ма екологічними групами представлений у
табл. 2. Як видно з таблиці, основу літофіль-

ної та епіфітної груп складаю ть зелені та
стрептофітові водорості, тоді як у ґрунтах
різноманітно представлені, крім зелених во
доростей, ціанопрокаріоти та діатомові.
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Табл. 2. Видовий склад водоростей наземних місцезростань хребта Карагач.

Вид водорості
Частота трапляння водорості 

у пробах (%)
Літофільні Епіфітні Грунтові

1 2 3 4
Cyanoprokaryota
Chondrocystis dermochroa (Nageli) Kom&rek et Anagnostidis 25.0
Gloeocapsa sp. 16.6
Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebmann 33.3
Microcoleus vaginatus (Vaucher) Gomont 33.3
Nostoc communae Vaucher sensu Elenkin 50.0
Nostoc linckia (Roth) Bomet et Flahault 50.0
Nostoc punctiforme (Kiitzing) Hariot 16.6
Nostoc sp. 25.0
Phormidium autumnale (Agardh) Gomont 83.3
Pseudophormidium hollerbachianum (Elenkin) Anagnostidis 50.0
Pseudophormidium sp. 50.0
Schizothrix lardaceae (Ces.) Gomont 16.6
Schizothrix vaginata (Nageli) Gomont 33.3
Scytonema ocellatum Lyngbye 25.0 16.6
Eustigmatophyta
Eustigmatos magnus (B. Petersen) Hibberd 66.6
Vischeria helvetica (Vischer et Pascher) Hibberd 8.3
Xanthophyta
Botrydiopsis arhiza Borzi 8.3
Heterococcus leptosiroides Pitschmann 16.6
Xanthonema exile (Klebs) Silva 33.3
Bacillariophyta
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunov in Cleve et Grunov 16.6 25.0 100.0
Luticola cochii (Hilse) Mann in Round et al. 16.6
Luticola mutica (Kiitzing) 100.0
Navicula pelliculosa (Brebisson) Hilse 8.3 16.6
Orthosira roeseana O'Meara 8.3
Pinnularia borealis Ehrenberg 100.0
Planothidium lanceolatum (Brebisson in Kiitzing) Bukhtiyarova 16.6
Chlorophyta
Apatococcus lobatus (Chodat) B. Petersen 66.6 50.0 16.6
Bracteacoccus giganteus Bischoff et Bold 8.3
Bracteacoccus grandis Bischoff et Bold 25.0
Bracteacoccus minor (Chodat) Petrova 25.0 50.0 50.0
Bracteacoccus sp. 50.0
Chlamydomonas sp. 8.3 16.6
Chlorococcum lobatum (Korschikov) Fritsch et John 16.6
Chlorosarcinopsis gelatinosa Chantanachat et Bold 33.3
Chlorosarcinopsis minor Herndon 33.3
Chlorella ellipsoidea Gerneck 50.0 25.0
Chlorella luteoviridis Chodat in Conrad et Kufferath 50.0
Chlorella mirabilis Andreeva 25.0
Chlorella vulgaris Beijerinck 16.6 25.0 16.6
Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) Laundon 100.0 100.0
Dictyochloropsis splendida Geitler 58.3
Dictyochloropsis symbiontica Tschermak-Woess 33.3
Diplosphaera chodatii Bialosukina emend. Vischer 25.0 50.0 16.6
Elliptochloris bilobata Tschermak-Woess 50.0 50.0
Elliptochloris reniformis (Watanabe) Ettl et Gartner 66.6 25.0
Elliptochloris subsphaerica (Reisigl) Ettl et Gartner 91.6 25.0
Fottea pyrenoidosa Broady 16.6 25.0
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Закінч, табл. 2

1 2 3 4
Fottea sphaeroides Hindak 50.0
Gloeotilopsis sarcinoidea (Groover et Bold) Friedl 50.0
Leptosira polychloris Reisigl 83.3

Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et PunCochdrovd 75.0 50.0 100.0

Myrmecia biatorellae (Tschermak-Woes et Plessl) B. Petersen 16.6 100.0
Myrmecia bisecta Reisigl 16.6
Neocystis broadiensis Kostikov et al. 16.6
Neocystis sp. 1 16.6
Neocystis sp. 2 8.3
Parietochloris alveolaris (Bold) Watanabe et Floyd 8.3

Parietochloris cohaerens (Groover et Bold) Watanabe et Floyd 16.6 25.0

Pseudococcomyxa mucigena (Jaag) Kostikov et al. 25.0
Pseudococcomyxa pringsheimii (Jaag) Kostikov et al. 8.3
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott 58.3
Pseudococcomyxa minor Kostikov et al. 16.6
Pseudococcomyxa elongata ( Chodat et Jaag) Kostikov et al. 25.0
Pseudococcomyxa sp. 75.0
Printzina lagenifera (Hildebrand) Thompson et Wujek 50.0 25.0
Radiosphaera minuta Herndon 25.0
Radiococcus signiensis (Broady) Kostikov et al. 50.0 50.0
Scenedesmus abandons (Kirchner) Chodat 16.6
Sphaeroneocystis sp. 8.3 50.0
Stichococcus bacillaris Nageli 75.0 75.0 16.6
Stichococcus minutus Grintzesco et Pdterfi 8.3
Stichococcus exiguus Gemeck 8.3
Stichococcus membranofaciens Chodat 16.6
Trebouxia cf. arboricola 16.6 50.0
Trebouxia asymmetrica Friedl & Gartner 25.0
Trebouxia sp. 50.0 75.0
Trochiscia granulata (Reinsch) Hansgirg 25.0
Streptophyta
Chlorokybus atmophyticus Geitler 16.6
Mesotaenium macrococcum (Ktttzing) Roy et Bissett 8.3
Interfilum massjukiae Mikhailyuk et al. 75.0 75.0

Interfilum terricola (J. B.Petersen) Mikhailyuk et al. 66.6 100.0

Interfilum sp. 33.3 50.0

Klebsormidium dissectum (Gay) Ettl et Gartner 41.6 100.0 33.3
Klebsormidiumflaccidum (Kutzing) Silva et al. 50.0 100.0 83.3

Klebsormidium mucosum (B. Petersen) Lokhorst 58.3 50.0
Klebsormidium montanum (Skuja) Watanabe 16.6

Такий же висновок можна зробити і
при порівнянні видового різноманіття даних
груп водоростей на рівні найбагатш их класів
лідирую чих відділів - зелених та стрептофі-
тових водоростей і ціанопрокаріот (табл. 3). 
Слід відзначити, що переважання требуксіє-
фіцієвих водоростей у видовому складі, є, в
цілому, характерним для аерофітних місце
зростань, до яких і належать водорості скель

та сланей лиш айників (Костіков та ін., 2001).
У літофільній та епіфітній складових також
різноманітніш е представлені клебсормідієві
водорості, ніж у грунтах. Серед ціанопрока
ріот, в цілому, переважаю ть представники
гормогонієфіцієвих. Розглянемо кожну еко
логічну групу наземних водоростей дослі
джуваної території більш детально.
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Табл. 3. Порівняння трьох складових наземної альгофлори хребта Карагач на рівні провідних класів від�
ділів Cyanoprokaryota, Chlorophyta та Streptophyta (%).

Відділ водоростей Літофільні Епіфітні Грунтові
Cyanoprokaryota
Chroococcophyceae 0 2.6 2.6
Hormogoniophyceae 0 5.2 28.2
Chlorophyta
Chlorophyceae 12.7 13.1 12.8
Trebouxiophyceae 57,4 57.8 23.0
Ulvophyceae 4.2 2.6 0
Streptophyta
Klebsormidiophyceae 12.7 15.7 7.6
Chlorokybophyceae 0 0 2.6
Zygnemaphyceae 2.1 0 0

Водооості-епіфіти лиш айникових
сланей. Серед найбільш звичайних водорос-
тей-епіфпів лиш айників відзначалися Des-
mococcus alivaceus (Pers. ex. Ach.) Laundon,
Klebsormidium Jlaccidum (Ktitz.) Silva, K. dis
section (Gay) Ettl et Gartner, Interfilum terricola
(J.B. Petersen) Mikhailyuk et al., Myrmecia bia-
torellae (Tschermak-Woes et Plessl) B. Peter
ses. Stichococcus bacillaris Nagel і та Radio-
сосав  signiensis (Broady) Kostikov et al. Най
більша кількість видів водоростей-епіфітів
(до 27) була зареєстрована на сланях з ділян
ки північної експозиції, яка характеризувала
ся значним затіненням та вологістю . Відпові
дно, найменш а кількість видів (3-7 на зразок)
відмічена на лиш айникових сланях з освітле
них та сухих ділянок південної експозиції.
Серед видів, утворю ю чих макроскопічні роз
ростання на поверхні лиш айників, зареєстро
вані Klebsormidium Jlaccidum, Klebsormidium
mucosum (Boye Petersen) Lokhorst (рис. \d) та
Radiococcus signiensis. Такі розростання від
мічені виклю чно на північно-експонованих

ділянках. Деякі види водоростей-епіфітів
траплялися лиш е в умовах затінення - Chlor-
ella ellipsoidea Gemeck, Chi. mirabilis Andre
eva, Fottea pyrenoidosa, Pseudococcomyxa
elongata (Chodat et Jaag) Kostikov et al., P.
mucigena (Jaag) Kostikov et al. та Printzina
lagenifera.

Цікавими знахідками серед епіфітів
лиш айників були два представники роду Тге-
bouxia Puymaly, зареєстровані як епіфіти, а не 
фотобіонти. Один з них - Trebouxia asymmet-
гіса відмічений як епіфіт лиш айника Aspicilia

contorta (Hoffm.) Krempelh.; інший - Tre�
bouxia sp., як епіфіт Caloplaca teicholyta
(Ach.) J. Steiner, Dermatocarpon miniatum (L.)
Mann, та Xanthoria calcicola Oxner. Слід від
значити, що фотобіонтами даних лиш айників
є інші види родів Trebouxia та Desmococcus
Brand em. Vischer (Войцехович, 2008).

Літофільні водорості. Серед літофіль-
них водоростей були досліджені два угрупо
вання - водорості поверхні скель (епілітна
екологічна група) та водорості мікротріщин
скель (хазмоендолітна група). Обидві групи
водоростей, як правило, маю ть близький ви
довий склад, але різний ступінь розвитку в 
залежності від умов середовища: водорості
поверхні розвинені у вологих затінених умо
вах, тоді як група, щ о меш кає у тріщинах,
досягає максимального розвитку в умовах
яскравого освітлення та сухості (Hoffmann
1989).

На рис. 2 показано співвіднош ення
кількості видів водоростей у складі обох еко
логічних груп на ділянках різної експозиції.
Як видно з рисунку, південно-експоновані
ділянки, які характеризую ться значною осві
тленістю та сухістю , є небагатими на водоро
сті в цілому. Особливо збіднений склад має
епілітна група, тоді як в тріщинах, де ство
рю ється сприятливіш ий мікроклімат, водоро
сті розвинені рясніш е, деякі види навіть
утворю ю ть макроскопічні розростання. На
томість, північно-експоновані ділянки, які є 
затіненими та, відповідно, вологіш ими, хара
ктеризую ться значним розвитком водорос
тей, як на поверхні скель, так і в їх тріщинах.
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Значна кількість видів з обох екологічних
груп утворю є макроскопічні розростання.
Виклю чення становить лиш е ділянка 49, що є 
південно-експонованою , але затіненою чага
рником, щ о створю є на ній умови, близькі до
північно-експонованих ділянок.

Порівняння загального видового
складу водоростей, виявлених на ділянках
різної експозиції, проведене за коефіцієнтом
Сьоренсена-Чекановського (рис. 3), показало

подібну картину. Склад водоростей ділянок
згрупувався за принципом їх експозиції,
створивш и два окремих кластера - північно-
експоновані ділянки з високим різноманіттям
та рясністю водоростей та південно-
експоновані - зі збідненим водоростевим на
селенням. Водорості ділянки 49, і в даному
випадку, проявили більш е спорідненості з
північно-експонованими ділянками.

Рис. 2. Розподіл
літофільних во
доростей за діля�
нками: Ш- зага
льна кількість
видів, І - кіль
кість домінуючих
видів.

КФС,
•/і s Північно-експоновані ділянки Південно-експоновані ділянки

Рис. 3. Діаграма флористичної подібності літофільних водоростей на ділянках з різною експозицією за
коефіцієнтом Сьоренсена-Чекановського.
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Найбільш типовими представниками
альгофлори скель є Apatococcus lobatus
(Chod.) Boye-Pet., Elliptochloris reniformis
(S.Watanabe) Ettl et Gartner, E. subsphaerica
(Reisigl) Ettl et Gartner (рис. Ic), Interfilum
terricola, I. massjukiae, Klebsormidium muco-
sum, Chlorella ellipsoidea, Printzina lagenifera,
які рясно розвивалися на північно-
експонованих ділянках, де часто утворю вали
макроскопічні розростання, як на поверхні
скель, так і в тріщ инах. На ділянках півден
ної експозиції поодинокі розростання в трі
щинах утворю вали лиш е Desmococcus oliva-
ceus та Stichococcus bacillaris. Більш ість вище
наведених представників також траплялися
на південно-експонованих ділянках споради
чно та у незначних кількостях. Виклю чення
становлять Printzina lagenifera та Interfilum
massjukiae, які виявлені виклю чно із затіне
них місцезростань.

Видовий склад поверхні та тріщ ин
скель не відзначався високою специфічністю ,
проте серед водоростей тріщ ин зареєстрова
но ряд представників, що не траплялися на
поверхні - Bracteacoccus grandis Bischoff &
Bold, Б. giganteus Bischoff & Bold, Chlamy-
domonas sp., Orthoseira roseana (Rabenhorst)
O'Meara, Navicula pelliculosa (Brebisson ex
Ktttzing) Hilse. Більш ість даних видів - типо
во ґрунтові водорості, в тріщ ини вони потра
пляю ть з пилом та мікроскопічними частка
ми ґрунту, які заносяться вітром. Деяка спо
рідненість хазмоендолітної групи водоростей
з грунтовою складовою відмічалася в літера
турі (Hoffmann, 1989).

Ґрунтові водорості. Основною специ
фічною рисою грунтової складової хребта
Карагач є переважання не лиш е зелених во
доростей, а також ціанопрокаріот. Високе
різноманіття водоростей обох груп у гірсько-
лучних степах підтверджується даними по
передніх досліджень альгофлори ґрунтів Ка
радазького природного заповідника (Вино
градова, 1989; Дарієнко, 2000).

Серед найпош иреніш их видів в до
сліджених ґрунтах були відзначені зелені,
діатомові водорості та ціанопрокаріоти -
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunov,

Pinnularia borealis Ehrenberg, Luticola mutica
(Klitzing), Mychonastes homosphaera (Skuja)
Kalina & Puncochafova, Klebsormidium flac-
cidum, Leptosira polychloris Reisigl. Проте,
найбільш ою рясністю у ґрунті характеризу
валися ціанопрокаріоти - Shizothrix vaginatus
(Vaucher) Gomont, Phormidium autumnale
(Agardh) Gomont, Lyngbya aestuarii (Mertens)
Liebmann, Microcoleus vaginatus (Vaucher)
Gomont та одна з діатомових водоростей -
Hantzschia amphioxys.

Порівняння трьох досліджених скла
дових альгофлори наземних місцезростань
хребта Карагач (рис. 4) показало, що най
ближчими є літофільні та епіфітні водорості
лиш айників, які на дендриті формую ть окре
мий кластер, тоді як ґрунтові водорості сто
ять дещ о відокремлено. Подібні висновки
також були отримані при порівнянні даних
екологічних груп на рівні відділів. Літофіль-
на та епіфітна складові маю ть, в цілому, 26 
спільних види водоростей, що складає 55.3 та
68.4% їх загального видового складу. Обидві
екологічні групи водоростей також характе
ризую ться схожим комплексом доміную чих
видів.

КФС, %

Епіфітні Літофільні Грунтові
70
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Рис. 4. Дендрит флористичної подібності трьох
груп водоростей наземних місцезростань хребта 
Карагач.
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Пояснення полягає у тому, що ці дві
екологічні групи водоростей меш каю ть дуже
близько, в подібних умовах що і відображає
схожість їх видового складу. Так, на ділянках
північної експозиції макроскопічні розрос
тання на поверхні скель одного з найпош и
реніш их видів на відслоненнях хребта Кара
гач - Klebsormidium mucosum, вкривало та
кож слані зростаю чих поряд лиш айників. Та
ким чином, ці дві групи водоростей надзви
чайно близькі і можуть переходити одна в
інш у. З двох досліджених угруповань літофі-
льних водоростей - епіфітів та хазмоендолі-
тів - ближчими до епіфітів лиш айників без
перечно є останні, оскільки тріщ инувата
слань лиш айників забезпечує умови, подібні
до тріщин гірських порід, в які водорості
можуть проникати і розвиватися в умовах
надмірного освітлення та сухості. Схожість
цих груп вже була показана нами на прикладі
відслонень каньйону р. Південний Буг (Ми-
хайлю к и др., 2003; Mikhailyuk, Kondratyuk,
2007).

Ґрунтові водорості є дещ о відокрем
леною від двох інш их досліджуваних груп та
досить своєрідною частиною наземної аль-
гофлори. Водорості, що меш каю ть у грунті, є 
структурною частиною фітоценозу, яка прос
торово та екологічно відокремлена, тому у
флористичному віднош енні відрізняється від
інш их частин фітоценозу (Новичкова-
Иванова, 1980). Грунтова складова має 11
видів спільних з літофільною групою та 9 - з
епіфітами лиш айників, що відповідно скла
дає 28.2 та 23% її загального видового скла
ду. Спільними для усіх трьох складових аль-
гофлори наземних місцезростань хребта Ка
рагач є широко пош ирені наземні водорості -

Андреева В. М. Почвенные и аэрофильные зелё
ные водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chloro-
coccales, Chlorosarcinales). - СПб.: Наука, 1998. -
351 с.

Виноградова О. М. Синезеленые водоросли хреб
та Карагач (Восточный Крым) // Актуальные про
блемы современной альгологии: Тез. докл. 1 Все-
союзн. конф. (Черкассы, 23-25 сентября 1987г.) —
Киев: Наук, думка, 1987. - С. 102.

Apatococcus lobatus, Diplosphaera chodatii
Bialosukina emend. Vischer, Hantzschia amphi-
oxys, Klebsormidium dissectum, K. flaccidum,
Mychonastes homosphaera, Stichococcus bacil-
laris, Bracteacoccus minor (Chodat) Petrova.

В исновки. 1. В результаті проведе
них досліджень, в наземних місцезростаннях
хребта Карагач виявлено 86 видів водоростей
(Cyanoprocaryota - 14 видів, Chlorophyta - 51, 
Streptophyta - 9, Bacillariophyta - 7, Xantho-
phyta - 3, Eustigmatophyta - 2), 5 з яких впе
рш е наведено для альгофлори Карадазького
природного заповідника, ще 10 видів є рідкі
сними та цікавими у флористичному відно
шенні. 2. Серед трьох досліджених складових
альгофлори найбільш багатою виявилася лі-
тофільна складова (47 видів), менш різнома
нітно водорості були представлені у грунтах
(39) та серед епіфітів лиш айників (38). Літо-
фільна та епіфітна групи характеризую ться
високим різноманіттям зелених (переважно
требуксієфіцієвих) та стрептофітових водо
ростей, грунтова - зелених водоростей та ці-
анопрокаріот. 3. Порівняння трьох складових
альгофлори наземних місцезростань хребта
показало, що найближчими є літофільні та
епіфітні водорості, що проявляється як на
рівні відділів, так і їх загального видового
складу та доміную чого комплексу. 4. Видо
вий склад, рясність та співвіднош ення між
епі- та хазмоендолітною групами літофільних
водоростей хребта залежить від експозиції
скелі. Найбільш близькою до епіфітів ли
шайників є хазмоендолітна група водоростей,
умови місцезростань якої (мікротріщ ини в
скелях) близькі до умов тріщ инуватої ли
ш айникової слані.
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Водоросли наземных местопроизрастаний хребта Карагач (Карадагский природный заповедник
(Украина)). А.О. Войцехович, T.I. Михайлю к, Т.М. Дарієнко. Впервые проведены комплексные ис�
следования почвенных и литофильных водорослей, а также водорослей-эпифитов лишайников. Всего
было идентифицировано 86 видов, представленных 6 отделами: Cyanoprokaryota - 14 видов, Chlorophyta
-5 1 , Streptophyta - 9, Bacillariophyta - 7, Xanthophyta - 3, Eustigmatophyta - 2. Из них 5 видов - новые для
альгофлоры Карадагского природного заповедника и 10 видов - редкие и интересные во флористическом
отношении. Сравнение видового разнообразия всех трёх составляющих наземной альгофлоры показало 
значительное подобие литофильной и эпифитной групп водорослей на различных уровнях, а также их
существенное отличие от почвенных водорослей.

Клю чевые слова: литофильные водоросли, почвенные водоросли, водоросли-эпифиты лишайников,
новые и редкие виды, Карадагский природный заповедник

The algae of terrestrial habitats of Karagach mountain range (Karadag Nature Reserve (Ukraine)).
A.A. Voytsekhovich, T.I. Mikhailyuk, T.M. Darienko.Complex investigations of soil, litophilic and epiphytic 
lichen algae were carried out for the first time. 86 algal species from 6 divisions: Cyanoprokaryota - 14 species,
Chlorophyta -5 1 , Streptophyta - 9, Bacillariophyta - 7, Xanthophyta - 3, Eustigmatophyta - 2 were found. 5
species were new for algal flora of Karadag nature reserve and 10 were rare and interesting. The species diver�
sity comparison of three components of terrestrial algal flora showed a similarity of litophilic and epiphytic algal
groups on different levels in contrast to soil algae.

Key words: litophilic algae, soil algae, epiphytic lichen algae, new and rare species, Karadag Nature Reserve
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