
95 ЛЕТ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ. 

ЗОЛЕТ КАРАДАГСКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

УДК 582.34
Л . Я. Партика, к. б. н ., ст. н. с С . О. Нипорко, к. б. н„ м. н. с.

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України, Київ, Україна.

МОХОПОДІБНІ КАРАДАЗЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

Викладено підсумки вивчення бріофлори Карадазького природного заповідника. Наведено 82 види мо
хоподібних (11 печіночників, 71 вид мохів). Подано таксономічний аналіз, виділені найбагатші за кількі
стю видів родини і роди. Наведено розподіл мохоподібних в рослинних угрупованнях та екотопах.
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Карадазький природний заповідник
НАН України займає площу 28,742 км2 та
розташований у південно-східній частині 
Кримського півострова у межах гірської гру
пи Карадаг - єдиного у Європі давнього вул
канічного масиву юрського періоду віком
150-160 млн. років, до якого підходять степи 
рівнинного Криму (Заповідники і національні 
парки України, 1999).

Флора вищих судинних рослин Кара
дагу вивчена досить повно і детально, тимча-
сом як відомості про мохоподібні цього гір
ського масиву до наших досліджень були 
обмежені. Навіть такий відомий дослідник
бріофлори Гірського Криму, як А.О. Сапєгін, 
не відвідував Карадаг. Можливо, Карадаг не
привертав увагу бріологів тому, що рослин
ність його здавалася бідною, з розрідженими
лісами і чагарниками, що чергуються зі сте
повими ділянками, а стрімкі скелі, дикі уще
лини, значні осипи вважалися важкодоступ-
ними.

До часу наших досліджень, які ми ро
зпочали ще у 1963-64 рр. і продовжували у 
1983 р. (Партика, 1965, 1986 а, 1986 б, 1992, 
2005), було відомо лиш е три види мохоподі�
бних: Pterogonium gracile (Бачурина, 1954),
Frullania dilatata і F. tamarisci (Зеров, 1958).

Карадазький природний заповідник, Червона книга

В результаті цих досліджень бріофлора Ка
радагу поповнилась 74 видами, з яких 7 видів 
печіночників і 67 видів мохів.

Також у 2004 році Карадазький запо
відник відвідала С.О. Нипорко, яка поряд з 
комплексними дослідженнями модельних
ділянок вивчала також флористичний склад
мохоподібних поза межами пробних ділянок
на хребті Карагач. Всього нею було виявлено 
24 види мохоподібних, з яких 5 виявились
новими для Карадагу, а саме: печіночники
Barbilophozia barbata і Cephaloziella hampea-
па, а також мохи Plagiomnium affine, Amblys
egiurn radicale і Polytrichum piliferum.

М атеріал і методи. Матеріалом пос
лужили збірки авторів, які проводилися на 
території заповідника у 1963, 1983-84 рр.
Л.Я. Партикою та у 2004 р. С.О. Нипорко, а
також літературні дані.

Мохоподібні збиралися за загальноп
рийнятою методикою. Ідентифікацію мохо
подібних проводили за допомогою мікроско
пів МБС-9 та “Біолам Р-14”. Визначення мо
хоподібних проводили за визначниками (Ба
чурина, Мельничук, 1987, 1988, 1989, 2003; 
Зеров, 1964; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; 
Лазаренко, 1955; Мельничук, 1970; Frey et al., 
1995; Smith, 1978).

О Л.Я. Партика, С.О. Нипорко, 2009
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В 2004 р. на вершині хребта Карагач
також нами було закладено 12 пробних діля
нок на вертикальних поверхнях скель з різ�
ною експозицією - південно-західною, пів�
денно-східною, північно-західною і північно-
східною. На цих ділянках проведено відбір 
зразків мохоподібних, а також описи їх прое
ктивного покриття та частоти трапляння.

Результати досліджень. У результаті 
проведених нами досліджень з урахуванням
літературних даних бріофлора Карадазького
природного заповідника налічує 82 види мо
хоподібних, які належать до двох відділів: 
Marchantiophyta (печіночники) і Bryophyta
(мохи). Печіночники включають 11 видів з 8
родів, 8 родин; мохи налічують 71 вид з 39
родів, 17 родин.

Отже бріофлора Карадагу є досить
багатою та різноманітною, в ній представле
на майже третина видів, відомих для всього 
Криму. Найбагатшими за кількістю видів є
родини Pottiaceae (23 види), Вгуасеае і
Orthotrichaceae (по 8 видів), Grimmiaceae і
Brachytheciaceae (по 4 види). Решта родин 
представлена одним - трьома видами кожна. 
Найбільша кількість видів відмічена у родах
Вгуит (7), Orthotrichum (6), Didymodon і
Tortula (по 5), Weissia і Grimmia (по 3). У ко�
жному з інших родів налічується по одному-
два види. У бріофлорі Карадазького природ
ного заповідника представлено ряд рідкісних
та цікавих у ботаніко-географічному відно
шенні видів. Це, насамперед, Anaectangium
handelii, який нами вперше було наведено
для України і для Європи (Партика, 1986 а).
Також вперше для Криму тут були знайдені 
Cephaloziella divaricate, Dicranoweisia cirrata
і Coscinodon cribrosus; останній вид - рідкіс�
ний у бріофлорі України, відомий лише з де
кількох місцезнаходжень Українських Кар
пат.

У Карадазькому заповіднику виявле�
но цікаві середземноморські види - Leptodon
smithii, Pleurochaete squarrosa, Pterogonium
gracile. Також відмічено нові місцезнахо
дження останнього виду, де він разом з
Leptodon smithii майже суцільно вкриває за�
тінені скелі.

Більшість видів бріофлори заповідни

ку належить до неморального (46%) та арид
ного (27,6%) елементів.

Основними типами рослинності у за
повіднику є ліси та рідколісся, які займають
близько 60% території, майже 25% території
займають степи (Дідух, Шеляг-Сосонко, 
1982). Тому найбільшу кількість мохоподіб
них відмічено у лісових та чагарникових
угрупуваннях, а саме 50 видів (табл. 1). По
селяються тут мохоподібні в таких екотопах: 
лісовий ґрунт, кора дерев та чагарників, скелі 
та камені. На грунті мохоподібних дуже ма�
ло, їх розвитку перешкоджають трав’яниста
рослинність та лісова підстилка. Тут відміче
но лише 5 видів. На корі дерев та чагарників
поселяється дещо більше видів, а саме - 16,
але більшість з них не є облігатними епіфіта
ми, а трапляються також на скелях та каме
нях, і лише більшість видів роду 
Orthotrichum є облігатними епіфітами. Най
більшу кількість видів відмічено на скелях та
каменях - 28. Мохоподібні майже суцільно
вкривають поверхні каменів, вкритих шаром
гумусу, та підніжжя скель. Деякі види зрос
тають на щебенистому грунті між скелями та
в щілинах скель, тут відмічено 15 видів.

На степових ділянках виявлено 19 ви
дів мохів, це переважно представники арид-
ної родини Pottiaceae, хоча трапляються види 
і з інших родин.

На відкритих скелях в щілинах та
тріщинах, заповнених гумусом, відмічено 29 
видів мохоподібних. Більшість з них зроста
ють на відкритих горизонтальних поверхнях
та в щілинах.

Відкриті освітлені вертикальні повер
хні скель характеризуються екстремальними
умовами зростання. Це і високий рівень інсо
ляції, значні перепади добових температур,
швидке випаровування вологи з поверхні,
низька трофність субстрату. Тому такі умови,
і особливо на Карадазі, є несприятливими для
мохоподібних - тут всього відмічено 7 видів 
мохів. Як правило, вони зростають окремими
невеличкими дернинками на поверхні і в щі�
линах, на тонкому прошарку гумусу. Виня
ток складають представники роду Grimmia,
які в цих умовах можуть утворювати невели
кі за площею розростання.
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Табл. 1. Розподіл за ценозами та субстратами мохів Карадазького природного заповідника

Види

Лісові та чагарникові угрупо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Riccia sorocarpa Bisch. +
R. ciliata Hoffm. +
Metzgeria furcata (L.) Dum. + + +
Barbilophozia barbata (Schmid, ex Schreb.)
Loeske

+

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
C. hampeana (Ness) Schiffn. + +
Radula complanata (L.) Dum. + +
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. + +
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. +
Frullania tamarisci (L.) Dum. +
F. dilatata (L.) Dum. + + +
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. + +
Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe + +
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde +
Dicranum scoparium Hedw. +
Fissidens dubius P. Beauv. + +
Polytrichum piliferum Hedw. + +
Encalypta streptocarpa Hedw. +
E. vulgaris Hedw. +
Phascum cuspidatum Hedw. var. cuspidatum +
var. piliferum (Hedw.) Hook et Tayl. +
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. +
Pottia lanceolata (Hedw.) C. Mull. +



Продовж, табл. 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tortula muralis Hedw. + +
T. subulata Hedw. +
T. virescens (De Not.) De Not. + +
T. ruralis (Hedw.) Crome + + +
T. caninervis (Mitt.) Broth. + +
Anoectangium handelii Schiffn. +
Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. +
Tortella tortuosa (Turn.) Limpr. + +
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. + + + +
Weisia longifolia Mitt. + +
W. brachycarpa (Nees et Homsch.) Jur. + + +
W. condensa (Voit) Lindb. + +
Trichostomum brachydontiutn Bruch +
T. crispulum Bruch +
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa +
D. acutus (Brid.) K. Saito +
D. vinealis Zander +
D. insulanus (De Not} M. Hill + +
D. sinuosus (Mitt.) Delogne +
Barbula unguiculata Hedw. + +
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce + +
Crimmia laevigata (Brid.) Brid. + +
G. tergestina Tomm. ex B.S.G. +
G. pulvinata (Hedw.) Sm. + + +
Funaria miihlenbergii Turn. +
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. +
Bryum algovicum Sendtn. et C. Mull +
B. caespiticium Hedw. +
B. argenteum Hedw. + +
B. subapiculatum Натре +
В. alpinum With. +
B. capillare Hedw. var. capillare +
var. flaccidum (Brid.) B.S.G. +
B. torquescens B.S.G. + + +



Закінч, табл. 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop. +
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. + +
Z rupestris Hook, et Tayl. + +
Orthotrichum anomalum Hedw. + + +
0. cupulatum Brid. +
0. striatum Hedw. +
O. affine Brid. +
O. pumilum Sw.
O. diaphanum Brid. +
Leucodon scluroides (Hedw.) Schwaegr. + +
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. +
Leptodon smithii (Hedw.) Web. et Mohr. +
Homalia besseri Lob. + +
Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. + +
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl. +
Abietinella abietina (Brid.) С. МШ1 +
Campylium sommerfeltii (Myr.) J. Lange. +
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. +
A. varium (Hedw.) Lindb. + +
A. serpens (Hedw.) B.S.G. +
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. + + +
H. sericeum (Hedw.) B.S.G. 4- + +
Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. +
B. velutinum (Hedw.) B.S.G. + + +
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. + +
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupsessiforme + + + + + +
var. lacunosum Brid. + + +
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mil 1. +



У вологих місцезростаннях виявлено 
лише 7 видів. Так, на мокрих вапнякових
скелях, по яких стікає вода, виявлені харак
терні для цього екотопу види- 
туфоутворювачі Eucladium verticillatum і
Didymodon tophaceus. На вологих
трав’янистих місцях зростають види роду
Amblystegium.

На пробних ділянках з різною експо
зицією скель хребта Карагач всього виявлено
7 видів мохів з 7 родів і 7 родин (табл. 2). 
Слід відмітити, що видові спектри на верти
кальних поверхнях з різною експозицією сут
тєво відрізнялися. На ділянках південної екс
позиції відмічено лише 1 вид мохоподібних -
Bryum sp., при чому він відмічений лише на 1
ділянці цієї експозиції, був у дуже пригніче�
ному стані і тому не був однозначно визна�
чений до виду. На північних ділянках всього
зростало 6 видів мохів, всі з них відмічені 
лише на ділянках цієї експозиції. На видово
му рівні на більшості ділянок тут зустрічали
ся Grimmia sp. (на 5 ділянках з 6) та
Homalothecium sericeum (на 2 ділянках). Такі 
відмінності добре пояснюються залежними
від експозиції екологічними умовами - дуже
несприятливими для зростання мохів на пів
денно експонованих поверхнях внаслідок

високої інсоляції та сухості місцезростань.
За кількістю видів на ділянці також

переважають ділянки північної експозиції.
Лише на ділянці № 46 мохоподібні були від
сутні. На інших кількість видів коливалася
від одного до 5 (ділянка № 50). Також і сума
рне проективне покриття на ділянках цієї ек
спозиції було від 2 до 11%, при чому на діля
нках північно-східної експозиції проективне 
покриття не перевищувало 2%, а на північно- 
західних було набагато більшим (від 3 до
11%).

Отже, бріофлора Карадазького при
родного заповідника є досить багатою та різ
номанітною. Вона включає 82 види мохопо
дібних, з яких значна кількість є рідкісними
для України та Криму, а також цікавими у
ботаніко-географічному відношенні. Деякі з 
цих видів включені до Червоної книги Украї
ни (Червона книга України, 1996), а саме: 
Anaectangium handelii і Pterogonium gracile,
останній занесений також до Червоної книги
СРСР (Красная книга СССР, 1984). П’ять ви
дів запропоновано для занесення до Червоної
книги Криму, а саме: Dicranoweisia cirrata,
Didymodon sinuosus, Didymodon tophaceus,
Pohlia cruda та Leptodon smithii.

Табл. 2. Проективне покриття видів мохоподібних на ділянках з різною експозицією скель хр. Карагач

-— -___Номери ділянок
Види ——_____

SW SE NE NW
40 43 49 41 42 44 45 46 48 47 51 50

Grimmia sp. 2 1 2 8 5
Polytrichum piliferum 1
Homalothecium sericeum 1 1
Hypnum cupressiforme 2
Bryum sp. 1
Frulania dilatata 2
Weisia brachycarpa 1
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