
На території Карадазького природного заповідника зустрічаються 346 видів 
лишайників, які належать до 113 родів, 43 родин, 15 порядків та 5 класів: Arthoniomy-
cetes, Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Lecanoromycetes та Lichinomycetes. 28 видів для 
заповідника наведено вперше.
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У рослинному покриві Карадазького природного заповідника (ПЗ)
значну роль відіграють лишайники, які складаються з водоростевого та
грибного компонентів, і утворюють строкаті розростання на різноманітних
субстратах. Їх кущисті та листуваті форми зростають серед лісових, степо-
вих та чагарникових угруповань Карадагу, тоді як на скелях головним чи-
ном представлені накипні форми лишайників. Саме накипні лишайники, які
вкривають прямовисні схили, кам’янисті вершини гір та маленькі камінці на
схилах хребтів, виступають піонерами в процесі освоєння голих скель та по-
дальшого ґрунтоутворення. 1 2

Вивчення лишайникової складової Карадазького природного заповідника 
було розпочате близько 60 років тому, і триває до цього часу (Окснер, 1956, 1968, 
1993; Окснер, Копачевська, 1959; Тарасова, Толпишева, 1978; Безнис, Копачев-
ская, 1982; Копачевская, 1984, 1986; Kondratyuk et al., 2001; Ходосовцев, 2003; 
Khodosovtsev et al., 2007; Vondrák et al., 2009, 2012). За даними останньої ревізії 
(Ходосовцев, 2003), різноманіття лишайників на території заповідника стано-
вить 312 видів, проте зміни у таксономічному розумінні деяких видів та помил-
ки у їх цитуванні у попередніх роботах вимагають ревізії і уточнення конспекту 
лишайників та ліхенофільних грибів Карадазького ПЗ. Окрім того, за декілька
останніх років на території заповідника були знайдені нові місцезростання 
рідкісних лишайників, занесених до Червоної книги України (Червона книга...
2009); описано чимало нових видів лишайників (Khodosovtsev et al., 2002; Von-
drák et al., 2009, 2012). З іншого боку, поступова зміна кліматичних умов (Ap-
troot, 2009; Insarov, 2010) та постійність сукцесійних процесів (Разумовский, 
1981) неминуче призводять до появи нових видів на території заповідника, та 
зникнення деяких з тих, що раніше наводилися нашими попередниками. Все це 
спонукало нас до створення конспекту флори лишайників Карадазького при-
родного заповідника, в основу якого покладено публікацію (Ходосовцев, 2003) з 
урахуванням нових знахідок (наприклад, Ходосовцев, 2005, Khodosovtsev et al., 
2007 тощо) та змінами згідно сучасних поглядів на таксономію і філогенетичне 
положення лишайників (Fedorenko et al., 2012).
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Матеріали і методи. Відбір та вивчення зразків лишайників проводи-
лися протягом 2004 – 2012 рр. у рамках теми дисертаційної роботи А.О. Во-
йцехович «Водоростевий компонент лишайників Карадазького природного
заповідника», в рамках проекту INTAS YSF (Ref. Nr. 05 – 109 – 4888) за темою
«Molecular and Morphological Characters of Lichens and Algae Active Biodestruc-
tors of Volcanic Rocks» (2006 – 2008 рр.), а також у рамках держбюджетної теми
відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН
України: № 369 «Критико-таксономічне, еколого-ценотичне та флористичне
вивчення наземних криптогамних рослин України» (№0107U012419). Збір
ліхенологічного матеріалу проводився за загальноприйнятою методикою (Ок-
снер, 1956, 1974). Визначення лишайників проводили у відділі ліхенології та
бріології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Визначення
проведене проф., д.б.н. Кондратюком С.Я., проф., д.б.н. Ходосовцевим О.Є.,
к.б.н. Надєіною О.В., к.б.н. Димитровою Л.В., к.б.н. А.О. Войцехович, а також
к.б.н. Я. Вондраком (Чехія), та д.б.н. К. Шейдеггером (Швейцарія). Зібрані
зразки лишайників зберігаються у паперових гербарних пакетах. Кожний зра-
зок має етикетку, дані якої продубльовано у комп’ютерній базі даних, створеній
у MS EXCEL.

Автори і назви видів подані за Index Fungorum (www.indexfungorum.org) 
з деякими уточненнями згідно сучасних уявлень про систематичне положення
таксонів порядку Teloschistales (Kondratyuk, Kärnefelt, 2003; Fedorenko et al., 
2012).

Результати. За нашими підсумками кількість лишайників у Карадазькому 
природному заповіднику становить 346 видів з 113 родів, 43 родин, 15 порядків та 
5 класів: Arthoniomycetes, Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Lecanoromycetes та 
Lichinomycetes. 28 видів ми наводимо вперше для заповідника (позначено «*»). 
Види, що наводяться за літературними джерелами, але не були виявлені
нами в період досліджень, позначені «#». Ми не виключили ці види зі списку, 
оскільки допускаємо, що вони могли бути пропущені нами під час досліджень. 
Найчисельнішими за кількістю видів на досліджуваній території виявилися по-
рядки Lecanorales (122 види, 35,3 % від загальної кількості видів) і Teloschistales 
(98 видів, 28,3 %). 

Нижче ми наводимо дані щодо виду, його систематичного положення, 
деякі екологічні особливості та відносну частоту трапляння (за Ходосовцев, 
2003) на території заповідника: дуже рідко – 1 – 3 місцезнаходження, зрідка – 
до 5 місцезнаходжень, спорадично – 7 – 15, часто – 16 – 50, звичайно – понад
50 місцезнаходжень. 

ASCOMYCOTA
Arthoniomycetes

Arthoniales
Arthoniaceae

ARTHONIA calcicola Nyl. – на вапнякових поверхнях, збіднених на ли-
шайники (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

A. lapidicola (Taylor) Branch & Rostr. [LF] – на вулканічних гірських по-
родах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

A. lecanorina (Almq.) R. Sant. (= A. clemens auct.) – в апотеціях Lecanora 
crenulata (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
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A. nideri (J. Steiner) Clauzade, Diederich & Cl. Roux – на вапнякових 
відслоненнях та на слані Caloplaca albopruinosa (поблизу с. Курортне) (Kho-
dosovtsev et al., 2007). Трапляння не наводиться.

A. punctiformis Ach. [LF] – на гілочках Pistacia mutica та Quercus pubescens
(Ходосовцев, 2003). Спорадично.

*A. radiata (Pers.) Ach. – на корі Pyrus (ур. Монастирчик). Дуже рідко.
A. varians (Davies) Nyl – в апотеціях Lecanora rupicola, що зростає поверх 

силікатних скель (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Melaspileaceae
MELASPILEA urceolata (Fr.) Almb. – на корі Quercus pubescens (Туманова 

Балка) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Roccellaceae
DIRINA stenhammari (Stenham.) Poelt & Follm. – на затінених прямо-

висних вапняках та туфобрекчіях (хр. Карагач, Туманова балка), а також на 
вулканічних відслоненнях (г. Малий Карадаг). Зрідка.

LECANOGRAPHA grumulosa (Dufour) Torrente & Egea – на затінених 
вапняках та вулканічних гірських породах (Туманова Балка – біля екологічної 
стежки) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

OPEGRAPHA mougeotii A. Massal. – на затінених вапняках (Туманова 
Балка) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

O. rufescens Pers. – на корі Quercus pubescens (Туманова Балка) (Ходосов-
цев, 2003). Зрідка.

O. varia Pers. (рис. 2.4) – на корі Juniperus, Pistacia, Pyrus та Quercus (Ходо-
совцев, 2003). Спорадично.

ROCCELLA phycopsis Ach. – на затінених, захищених від дощу силікатних 
скелях (хр. Карагач, Туманова Балка). Зрідка. Рідкісний вид, занесений до 
Червоної книги України (Червона книга... 2009).

Dothideomycetes
Dothideomycetidae

Dothideales
Dacampiaceae

POLYCOCCUM marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw. [LF] – на сланях 
Verrucaria sp., Bagliettoa sp. (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

Dothideomycetes families incertae sedis
Lichenotheliaceae

LICHENOTHELIA convexa Hanssen [LF] – на вулканічних гірських поро-
дах та сланях Rhizocarpon geographicum (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Часто.

Eurotiomycetes
Chaetothyriomycetidae

Pyrenulales
Monoblastiaceae

ACROCORDIA conoidea (Fr.) Körber – на затінених вапняках (хр. Сюрю-
Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

A. gemmata (Ach.) A. Massal. – на корі широколистяних порід дерев
(г. Свята) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
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Рис. 1*. Деякі лишайники силікатних відслонень: 1 – Acarospora heufleriana; 2 – Candelariella 
coralliza; 3 – Dermatocarpon miniatum; 4 – Lecidella carpathica (новий для заповідника вид);

5 – Leprocaulon microscopicum; 6 – Xanthoparmelia loxodes
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* Рисунки, помеченые зездочкой (*), включены в цветную вклейку.
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Рис. 2*. Деякі епіфітні лишайники Карадазького ПЗ: 1 – Bacidia rubella; 2 – Evernia prunastri;
3 – Lecanora argentata; 4 – Opegrapha varia; 5 – Pleurosticta acetabulum; 6 – Ramalina farinacea



Войцехович А.О. та iн. Ілюстрований конспект лишайників та ліхенофільних грибів... 139

Verrucariales
Verrucariaceae

AGONIMIA cfr. tristicula (Nyl.) Zahlbr. – на епіфітних мохах в більш-менш 
вологих умовах (Туманова Балка) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

BAGLIETTOA baldensis (A. Massal.) Vežda – на затінених вапняках
(хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

B. calciseda (DC.) Guedian & Cl. Roux (= Verrucaria calciseda DC). – на 
освітлених вапняках (хр. Сюрю-Кая, ск. Зуб, хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). 
Часто.

B. parmigera (Steiner) Vězda & Poelt – на затінених вапняках (хр. Беш-
Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

CATAPYRENIUM psoromoides (Borrer in Hook.) R.Sant. – на корі старих 
Quercus pubescens (Туманова балка) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

DERMATOCARPON miniatum (L.) Mann. (рис. 1.3) – на затінених, пря-
мовисних вапнякових та силікатних скелях (хр. Карагач, г. Малий Карадаг, 
г. Свята). Спорадично.

#D. vellereum Zsch. – на затінених та зволожених силікатних скелях
(хр. Карагач, г. Свята). Рідко (Копачевская, 1984).

HETEROPLACIDIUM compactum (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux
(Verrucaria compacta (A. Massal.) Jatta) – на вулканічних гірських породах в ксе-
ротичних умовах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

H. fusculum (Nyl.) Gueidan & Cl. Roux (=Verrucaria fuscula Nyl.) – на слані 
Aspicilia calcarea (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#PLACIDIUM rufescens (Ach.) Breuss (= Endopyrenium rufescens (Ach.) 
Koerber) – на вапнякових скелях (хр. Сюрю-Кая, ур. Монастирчик) (Копачев-
ская, 1984, 1986).

P. squamulosum (Ach.) Breuss (= Endopyrenium hepaticum auct.) – на грунті 
та вапнякових відслоненнях (хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик, 
окол. джерела Лягушка) . Спорадично.

PLACOCARPUS schaereri (Fr.) Breuss – на освітлених вапняках в 
нітрофільних умовах (хр. Беш-Таш). Зрідка.

PLACOPYRENIUM bucekii (J. Nadv. & M. Servit) O. Breuss – на експоно-
ваних силікатних скелях в місцях тимчасових водостоків (хр. Хоба-Тепе) (Ходо-
совцев, 2003). Дуже рідко.

VERRUCARIA caerulea DC. – на вапняках та туфобрекчіях (хр. Хоба-Те-
пе) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

V. dolosa Hepp – на вапняках у зволожених умовах (Туманова Балка) (Хо-
досовцев, 2003). Зрідка.

V. macrostoma DC. – на вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). 
Зрідка.

V. muralis Ach. – на вапняках та вулканічних гірських породах (ск. Левін-
сона-Лесінга, хр. Беш-Таш). Звичайно.

V. murina Leight. – на затінених вапняках (хр. Беш-Таш, ск. Зуб). Дуже рідко.
V. nigrescens Pers. – на помірно затінених та освітлених вапняках

(хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая). Звичайно.
V. umbrinula Nyl. – на затінених силікатних скелях (Туманова Балка) 

(Ходосовцев, 2003). Зрідка.
VERRUCULOPSIS lecideoides (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux (= Ver-

rucaria lecideoides Trevis). (рис. 3.5) – на вапняках (хр. Беш-Таш, окол. джерела
Лягушка). Зрідка.
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Рис. 3*. Деякі лишайники ґрунтів та вапнякових відслонень: 1 – Cladonia rangiformis;
2 – Peltigera canina; 3 – Fulgensia cf. fulgida (новий для заповідника вид); 4 – Lecanora crenulata;

5 – Verruculopsis lecideoides; 6 – Synalyssa ramulosa
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Mycocaliciomycetidae
Mycocaliciales

Mycocaliciaceae
*MYCOCALICIUM subtile (Pers.) Szatala на трухлявому пні у затінку 

(г. Свята). Дуже рідко.

Sphinctrinaceae
SPHINCTRINA tubiformis A. Massal. – на сланях Pertusaria australis, на 

Juniperus excelsa (хр. Карагач). Зрідка.

Lecanoromycetes
Acarosporomycetidae

Acarosporales
Acarosporaceae

ACAROSPORA cervina A. Massal. – спорадично на освітлених вапнякових 
скелях, зрідка на вулканічних гірських породах (г. Свята, хр. Карагач, Кузьмичов 
камінь, хр. Хоба-Тепе, хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш).

А. heufleriana Körber (рис. 1.1) – на прямовисних експонованих силікатних 
скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Зрідка.

A. hospitans H. Magn. – на сланях епілітних накипних лишайників, що зро-
стають на експонованих скелях, рідкісний вид (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Хо-
досовцев, 2003). Зрідка.

A. impressula Th. Fr. – на силікатних скелях в зоні ксеричної супраліторалі 
(ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

*A. macrospora (Hepp) A. Massal ex Bagl. – на освітлених вапнякових ске-
лях (хр. Беш-Таш, ск. Зуб). Дуже рідко.

*A. oligospora (Nyl.) Arnold – на освітлених вапнякових скелях (хр. Беш-
Таш, ск. Зуб). Дуже рідко.

A. smaragdula (Wahlenb.) A. Massal. – на силікатних скелях (ск. Левінсона-
Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

A. veronensis A. Massal. – на силікатних скелях та камінцях (г. Свята). Часто.
POLYSPORINA simplex (Davies) Vězda – на вулканічних гірських поро-

дах (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Часто.
SARCOGYNE privigna (Ach.) A. Massal. – на вулканічних гірських поро-

дах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
S. regularis Körber – на освітлених вапняках та вапнякових камінцях 

(хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая). Часто.
SILOBIA smaragdula (Wahlenb.) M. Westb. & Wedin (= Acarospora strigata

(Nyl.) Jatta) – на вулканічних гірських породах в зоні ксеричної супраліторалі
(ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Ostropomycetidae
Agyriales

Agyriaceae
*PLACYNTHIELLA icmalea (Ach.) Coppins & P. James – на трухлявому 

пні (г. Свята). Дуже рідко.
*P. uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James – на грунті (г. Свята). Дуже рідко.
RIMULARIA insularis (Nyl.) Rambold & Hertel – на сланях L. rupicola, що 

зростають поверх силікатних скель (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
TRAPELIA placodioides Coppins & P. James – при основі силікатних скель 

у затінених умовах (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.
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Ostropales
Phlyctidaceae

PHLYCTIS argena (Spreng.) Flot. – на корі Quercus, Fraxinus, Acer (г. Свя-
та) (Ходосовцев, 2003). Часто.

Porinaceae
PORINA aenea (Wallr.) Zahlbr. (= Pseudosagedia aenea (Wall.) Hafellner & 

Kalb) – на корі Pistacia (Туманова Балка) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

Telotremataceae
DIPLOSCHISTES actinostomus (Ach.) Zahlbr. – на приморських 

вулканічних скелях (хр. Карагач). Спорадично.
D. candidissimus (Krempelh.) Zahlbr. – на вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходо-

совцев, 2003). Зрідка.
D. euganeus (A. Massal.) J. Steiner – на вулканічних гірських породах 

(ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.
D. ocellatus (Vill.) Norman – на добре освітлених вапняках (хр. Сюрю-Кая, 

ур. Монастирчик) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
D. scruposus (Schreb.) Norman – при основі силікатних скель (хр. Карагач, 

хр. Хоба-Тепе). Часто.

Pertusariales
Megasporaceae

ASPICILIA cinerea (L.) Koerb. – на силікатних гірських породах (хр. Кара-
гач, хр. Кок-Кая, Лягушача бухта, хр. Хоба-Тепе). Дуже рідко. 

A. desertorum (Krempelh.) Mereschk. – на освітлених вапняках, 
туфобрекчіях та лавах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Беш-Таш, хр. Сю-
рю-Кая). Спорадично.

A. intermutans (Nyl.) Arnold – на вулканічних гірських породах (ск. Левін-
сона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Спорадично.

A. maculata (H. Magn.) Oxner – на вапнякових відслоненнях (г. Сюрю-
Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

A. pavimentas (Nyl.) Hue – на вулканічних гірських породах в освітлених 
умовах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

LOBOTHALLIA alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner – на силікатних скелях 
(хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

L. radiosa (Hoffm.) Hafellner – на освітлених вапняках та туфобрекчіях 
(окол. джерела Лягушка, хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Спорадично.

Ochrolechiaceae
OCHROLECHIA parella (L.) A. Massal. – на прямовисних силікатних ске-

лях (хр. Карагач). Зрідка.

Pertusariaceae
PERTUSARIA albescens (Huds.) Choisy & Werner (= P. discoidea (Pers.) 

Malme, P. globulifera (Turn.) A. Massal.) – на корі Quercus pubescens та Juniperus 
exselsa (хр. Карагач, г. Свята). Часто.

P. amara (Ach.) Nyl. – на корі Quercus pubescens та Juniperus exselsa (хр. Ка-
рагач). Часто.

P. australis Vainio – на корі Juniperus excelsa (Ходосовцев, 2003). Зрідка.



Войцехович А.О. та iн. Ілюстрований конспект лишайників та ліхенофільних грибів... 143

P. flavicans Lamy – на прямовисних силікатних скелях (хр. Карагач, 
хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

P. pluripuncta Nyl. (= Pertusaria gallica B. de Lesd). – на силікатних скелях 
(хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

# P. lacteа (L.) Arnold – на силікатних скелях (хр. Карагач) (Окснер, 1968).
P. leioplaca (Ach.) DC. – на корі Carpinus (г. Свята) (Ходосовцев, 2003). 

Зрідка.

Ostropomycetidae, families incertae sedis
Hymeneliaceae

HYMENELIA prevostii (Duby) Krempelh. – на помірно затінених вапняках 
(хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

Lecanoromycetidae
Lecanorales

Catillariaceae
#CATILLARIA detractula (Nyl.) H. Olivier (= Lecania detractula Nyl.) – на 

вапняках (хр. Сюрю-Кая) (Копачевская, 1984).
C. chalybaea (Borrer) A. Massal. – на вулканічних гірських породах

(ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Часто.
C. lenticularis (Ach.) Th. Fr. – на помірно затінених вапняках (хр. Беш-

Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
SOLENOPSORA candicans (Dicks.) J. Steiner – на помірно затінених вап-

няках (хр. Беш-Таш). Зрідка.
S. cesatii (A. Massal.) Zahlbr. – на помірно затінених вапняках (хр. Беш-

Таш). Зрідка.

Cladoniaceae
CLADONIA coniocrea (Flörke) Vainio – при основі стовбура Quercus 

pubescens (Туманова балка) (Ходосовцев, 2003). Часто.
C. convoluta (Lam.) Anders – на вапняковому грунті (хр. Карагач, хр. 

Сюрю-Кая, ск. Зуб, г. Малий Карадаг, хр. Беш-Таш, хр. Лобовий, хр. Кок-Кая, 
ур. Монастирчик, окол. джерела Лягушка, г. Свята). Звичайно.

C. fimbriata (L.) Fr. – на грунті та гнилій деревині (хр. Кок-Кая, Туманова 
Балка) (Копачевская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. foliacea (Huds.) Willd – на грунті із незначним вмістом карбонатів 
(хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая, ск. Зуб, хр. Кок-Кая, хр. Балали-Кая, ур. Монастир-
чик, окол. заповідника поблизу с. Щебетівка, г. Свята). Спорадично.

C. furcata (Huds.) Schrad. – на грунті (хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик). Часто.
*C. mitis Sandst. – на грунті (уздовж екологічної тропи, хр. Карагач). Спо-

радично.
C. pyxidata (L.) Hoffm. s.lat. (Incl. C. pocillum (Ach.) Dahl) – на грунті між

вапняковими скелями (хр. Сюрю-Кая, ск. Зуб, хр. Карагач, г. Свята). Спорадично.
C. rangiferina (L.) Harm. – на грунті (хр. Сюрю-Кая, хр. Карагач) (Копачев-

ская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). Зрідка.
C. rangiformis Hoffm. (рис. 3.1) – на грунті (ск. Зуб, хр. Карагач, г. Малий 

Карадаг, хр. Хоба-Тепе, г. Свята). Звичайно.
C. subrangiformis Sandst. – на грунті (хр. Карагач, ск. Зуб, хр. Сюрю-Кая, 

ур. Монастирчик, хр. Балали-Кая, окол. заповідника поблизу с. Щебетівка, 
г. Свята). Часто.
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Dactylosporaceae
DACTYLOSPORA saxatilis (Schaer) Hafellner [LF] – ліхенофільний гриб, 

трапляється на сланях лишайників з роду Pertusaria, що зростають на силікатних 
скелях (Ходосовцев, 2003).

Haematommaceae
HAEMATOMMA ochroleucum (Neck.) J.R. Laundon (= H. coccineum (Pers.) 

Koerb.) – на прямовисних силікатних скелях в затінених та більш-менш зволо-
жених умовах (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Наводився для 
хр. Карагач (Копачевская, 1984, 1986; Окснер, 1993). Спорадично.

Lecanoraceae
CIRCINARIA caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) A. Nordin, S. Savić et Tibell

(= Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold) – на силікатних відслоненнях 
(хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Часто.

C. contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savić & Tibell – на силікатних гірських по-
родах (хр. Карагач, Кузьмичов камінь, хр. Кок-Кая, Лягушача бухта, г. Малий 
Карадаг, хр. Хоба-Тепе) та помірно затінених вапняках (хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-
Кая). Часто.

C. calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić et Tibell (= Аspicilia calcarea (L.) Mudd) – 
на освітлених та помірно затінених вапняках (хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая, ск. 
Зуб, г. Верблюд). Звичайно.

C. leprosescens (Sandst.) A. Nordin, S. Savić et Tibell (= Aspicilia leprosescens
(Sandst.) Havaas) – на вулканічних гірських породах в зоні ксеричної 
супраліторалі (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

#LECANORA albella (Pers.) Ach. (= L. pallida (Schreb.) Rabenh) – на корі 
Quercus (хр. Кок-Кая, хр. Карагач) (Копачевская, 1984, 1986).

L. albescens (Hoffm.) Branth & Rostr. – на вапняках та туфобрекчіях в 
нітрофільних умовах (ск. Левінсона-Лесінга, Туманова Балка, хр. Беш-Таш, 
окол. заповідника г. Чукур-Кая). Спорадично.

L. agardhiana Ach. – на освітлених вапнякових поверхнях (хр. Беш-Таш, 
хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

L. agropholis (Ach.) Ach. (= L. frustulosa (Dicks.) Ach. s.l.) – на вулканічних 
гірських породах та вапняках (хр. Карагач, г. Малий Карадаг). Зрідка. 

L. argentata (Ach.) Malme (= L. subfuscata auct.) (рис. 2.3) – на корі Quercus, 
Pistacia, Carpinus (г. Верблюд, хр. Кок-Кая, хр. Сюрю-Кая, Туманова Балка) (Ко-
пачевская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). Звичайно.

L. bicincta Ram. – на вулканічних гірських породах (хр. Карагач) (Ходо-
совцев, 2003). Зрідка.

L. bolcana Pollini – на вулканічних гірських породах (хр. Карагач, хр. Хоба-
Тепе). Зрідка.

L. campestris (Schaer.) Hue – на прямовисних поверхнях вулканічних 
скель (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

L. carpinea (L.) Vainio – на корі Quercus, Acer (хр. Кок-Кая, г. Свята, Тума-
нова Балка). Звичайно.

L. crenulata Hook (рис. 3.4) – на освітлених вапнякових та вулканічних 
відслоненнях (хр. Беш-Таш, г. Свята). Спорадично.

L. dispersa (Pers.) Sommerf. – на вапняках та антропогенних кам’янистих 
субстратах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Беш-Таш, хр. Балали-Кая, хр. Карагач, 
г. Свята). Часто.
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L. elenkinii Mereschk. – на освітлених вапнякових та вулканічних 
відслоненнях (ск. Зуб, хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая, г. Малий Карадаг) (Копачев-
ская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). Часто.

L. expalens Ach. – на корі Quercus (Туманова балка) (Ходосовцев, 2003). 
Спорадично.

L. fugiens Nyl. – на силікатних скелях в супраліторальній зоні (ск. Левін-
она-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

L. gangaleoides Nyl. – на затінених прямовисних силікатних скелях
(хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#L. glabrata (Ach.) Malme – на корі Paliurus (хр. Карагач) (Копачевская, 
1984, 1986).

L. hagenii (Ach.) Ach. – на рослинних рештках та корі запилених дерев
(Ходосовцев, 2003). Спорадично.

L. muralis (Schreb.) Rabenh. (= Placolecanora muralis (Schreb.) Räs.) – на 
вапняках, туфобрекчіях та лавах. Звичайно.

L. polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. – на силікатних камінцях (хр. Кара-
гач, хр. Хоба-Тепе). Часто.

L. pruinosa Chaub. – на затінених прямовисних вапнякових поверхнях (хр. 
Сюрю-Кая). Зрідка.

L. pulicaris (Pers.) Ach. (= L. chlarona (Ach.) Nyl.) – на корі Quercus pubescens 
(хр. Кок-Кая, Туманова Балка) (Копачевская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). 
Зрідка.

L. rupicola (L.) Zahlbr. – на вулканічних гірських породах (хр. Карагач, 
хр. Хоба-Тепе). Часто.

L. semipallida H. Magn (= L. xanthostoma Cl. Roux & Fröberg) – на слані 
Placocarpus schaereri, що зростає поверх вапняків (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 
2003). Зрідка.

L. subcarnea (Lilj.) Ach. – на вулканічних гірських породах (хр. Хоба-Те-
пе). Зрідка.

L. sulphurea (Hoffm.) Ach. – на вапнякових та вулканічних відслоненнях 
(г. Карагач, хр. Беш-Таш, г. Малий Карадаг). Спорадично.

L. swartzii ssp. caulescens (J. Steiner) Leuck. & Poelt (= L. subradiosa H. 
Magn.) – на прямовисних затінених силікатних скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-
Тепе, г. Малий Карадаг). Спорадично.

L. umbrina (Ach.) A. Massal. – на силікатних камінцях (хр. Карагач, хр. Хо-
ба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Часто.

*LECIDELLA asema (Nyl.) Knoph & Hertel (= L. elaeochromoides (Nyl.) 
Knoph & Hertel) – на вулканічних гірських породах в ксеротичних умовах (хр. 
Карагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

L. carpathica Körb. (рис. 1.4) – на осадових та вулканічних породах
(хр. Карагач, хр. Кок-Кая, ур. Монастирчик). Дуже рідко.

L. elaeochroma (Ach.) Choisy (= Lecidea olivacea (Hoffm.) A. Massal., 
L. glomerulosa (DC.) Steud.) – на корі Quercus pubescens та Juniperus exselsa 
(хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, г. Свята, Туманова балка) (Тарасова, Толпышева, 
1978; Копачевская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). Звичайно.

Mycoblastaceae
TEPHROMELA atra (Huds.) Hafellner (= Lecanora atra (Huds.) Ach.) – на 

вапняках та вулканічних гірських породах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, 
хр. Хоба-Тепе, хр. Сюрю-Кая). Часто.
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Parmeliaceae
CETRARIA aculeatа (Schreb.) Th. Fr. – на щебенистому грунті (хр. Кара-

гач, хр. Сюрю-Кая, хр. Хоба-Тепе, хр. Кок-Кая, окол. заповідника поблизу с. Ще-
бетівка, г. Свята). Спорадично.

C. steppae (Savicz) Cogt (рис. 4.2) – на степових ділянках між дернинками 
злаків (хр. Лобовий, хр. Карагач, хр. Балали-Кая, хр. Кок-Кая, г. Свята). Спора-
дично. Вразливий аридний вид, занесений до Червоної книги України (Червона 
книга… 2009).

EVERNIA prunastri (L.) Ach. (рис. 2.2) – на корі різноманітних порід де-
рев. Звичайно.

FLAVOPARMELIA caperata (L.) Hale (= Parmelia caperata (L.) Ach., 
Pseudoparmelia caperata (L.) Hale) – на корі Quercus pubescens та вкритих мохом
скелях (Копачевская, 1984; Окснер, 1993; Ходосовцев, 2003). Зрідка.

HYPOGYMNIA physodes (L.) Nyl. – на корі Quercus, Pistacia, Carpinus, 
Acer, Pinus (хр. Хоба-Тепе, хр. Карагач, г. Свята, Туманова балка, хр. Сюрю-Кая). 
Часто.

H. tubulosa (Schaer.) Hav. – на корі Quercus pubescens (Туманова балка) 
(Копачевская, 1984; Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#LETHARIELLA intricatа (Moris) Krog – на гілочках Juniperus excelsa (Ко-
пачевская, 1984, 1986; Окснер, 1993). Зникаючий реліктовий вид, занесений до 
Червоної книги України (Червона книга... 2009). 

MELANELIXIA glabratula (Lamy) Sandler, Berlin & Arup (= Parmelia 
fuliginosa (Fr.) Nyl.) – на корі Quercus, Acer (Туманова балка, г. Свята, хр. Кок-
Кая). Часто.

MELANOHALEA exasperata (De Not.) O. Blanco et al. (= Parmelia exasperata 
(Ach.) De Not.) – на корі Pyrus (г. Свята) (Копачевская, 1984, 1986; Окснер, 1993; 
Ходосовцев, 2003). Зрідка.

M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. (= Parmelia exasperatula Nyl.) – на 
корі Carpinus (г. Свята) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

M. infumata (Nyl.) O. Blanco et al. – на вулканічних гірських породах 
(хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

*PARMELIA koflerae Clauzade et Poelt – на вулканічних гірських породах 
(хр. Хоба-Тепе). Дуже рідко.

P. saxatilis (L.) Ach. – на вулканічних гірських породах (хр. Карагач,
хр. Хоба-Тепе). Спорадично.

P. sulcata Taylor – на корі Quercus, Acer, Pistacia, Carpinus, Pyrus. Звичайно.
PARMELINA quercina (Willd.) Hale (= Parmelia quercina (Willd.) Hale) – 

на корі Quercus pubescens. Зрідка.
P. tiliacea (Hoffm.) Hale (= Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.) – на корі Quercus,

Pyrus, зрідка на вулканічних відслоненнях (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Звичайно.
PARMELIOPSIS ambigua (Wulf.) Nyl. – на корі Pyrus, Juniperus. Зрідка.
PLATISMATIA glauca (L.) W.L. Culb & C.F. Culb. – на корі Carpinus та 

силікатних скелях (г. Свята, хр. Хоба-Тепе, хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая). Зрідка.
PLEUROSTICTA acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch (= Parmelia acetabulum

(Neck.) Duby) (рис. 2.5) – на корі Quercus pubescens та чагарниках (хр. Сюрю-
Кая, хр. Кок-Кая, Туманова балка), але трапляється також і на кам’янистому 
субстраті (окол. джерела Лягушка). Звичайно.

PROTOPARMELIA badia (Hoffm.) Hafellner – на вулканічних гірських по-
родах (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Копачевська, Безніс, цит. по: Окснер, 2010). 
Зрідка.
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Рис. 4*. Нові для заповідника (1, 3, 5) та рідкісні (2, 4, 6, 7) лишайники: 1 – Calicium salicinum;
2 – Cetraria steppae; 3 – Diplotomma venustum; 4 – Psora testacea; 5 – Rinodina lecanorina;

6 – Squamarina cartilaginea; 7 – Tornabea scutellifera
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P. psarophana (Nyl.) Sancho & Crespo – на силікатних скелях (хр. Хоба-Те-
пе, хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Звичайно.

PSEUDEVERNIA furfuracea (L.) Zopf – на корі Quercus, Juniperus, Pyrus 
(хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, г. Свята, Туманова балка, хр. Сюрю-Кая, хр. Кок-
Кая). Звичайно.

XANTHOPARMELIA loxodes (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. 
& Lumbsch (рис. 1.6) – на освітлених силікатних скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-
Тепе, г. Свята). Звичайно.

X. pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch – на 
силікатних скелях (хр. Карагач, ск. Левінсона-Лесінга, хр. Хоба-Тепе, г. Свята). 
Звичайно.

X. pokornyi (Körb.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch – на 
грунті та силікатних скелях (хр. Хоба-Тепе, г. Свята, хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-
Таш). Часто.

X. ryssolea (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch – на 
грунті (хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая, г. Свята) (Копачевская, 1984, 1986; Окснер,
1993; Ходосовцев, 2003). Зрідка. Вразливий аридний вид з євразійським типом 
ареалу, занесений до Червоної книги України (Червона книга …, 2009). 

X. stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw. (= X. somloensis (Gyeln.) Hale) – 
на силікатних скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, ур. Монастирчик, окол. 
заповідника поблизу с. Щебетівка). Звичайно.

X. tinctina (Mahen & Gillet) Hale – на силікатних скелях (Ходосовцев, 
2003). Звичайно.

Pilocarpaceae
*MICAREA prasina Fr. – на трухлявому пні у затінку (г. Свята). Дуже рідко.

Psoraceae
PROTOBLASTENIA incrustans (DC.) J. Steiner – на помірно затінених 

вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
P. rupestris (Scop.) J. Steiner – на помірно затінених вапняках (хр. Сюрю-

Кая, ур. Монастирчик, окол. джерела Лягушка) (Ходосовцев, 2003). Часто. 
PSORA decipiens (Hedw.) Hoffm. – на грунті між вапняковими скелями 

(хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик). Зрідка.
*P. testacea Hoffm. (рис. 4.4) на вапнякових відслоненнях (хр. Беш-Таш). 

Зрідка.

Ramalinaceae
BACIDIA fraxinea Lönnr – на корі широколистяних порід дерев (Carpinus) 

в лісових угрупованнях на г. Свята (Ходосовцев, 2003). Спорадично.
B. fuscoviridis (Anzi) Lettau – на затінених вапняках у вологих умовах (Ту-

манова балка) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.
B. rosella (Pers.) De Not. – відомий з кори широколистяних порід дерев 

родів Acer, Quercus (хр. Кок-Кая та в околицях заповідника г. Чукур-Кая) на корі 
Quercus. Дуже рідко.

B. rubella (Hoffm.) A. Massal. (рис. 2.1) – на корі широколистяних порід 
дерев (хр. Кок-Кая, г. Свята). Спорадично.

LECANIA aff. atrynoides Knowles – на лавах та туфобрекчіях в 
супраліторальній зоні (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#L. erysibe (Ach.) Mudd. – на вапняках (хр. Сюрю-Кая) (Копачевская, 
1984, 1986).
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L. inundata (Hepp ex Körber) M. Mayrhofer – на помірно затінених вапня-
ках (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

*L. fuscella (Schaer.) A. Massal. – на корі Pyrus (окол. заповідника г. Чукур-
Кая). Дуже рідко.

L. nylanderiana A. Massal. – на затінених прямовисних вапнякових поверх-
нях (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

L. turicensis (Hepp.) Müll. Arg. – на освітлених вапняках (хр. Беш-Таш) 
(Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#RAMALINA baltica Lettau – на корі Juniperus excelsa (хр. Карагач) (Ко-
пачевская, 1984).

R. calicaris (L.) Fr. – на корі Quercus та Pyrus (хр. Кок-Кая, Туманова Балка, 
хр. Хоба-Тепе, г. Свята). Спорадично.

R. canariensis Steiner – на корі хвойних порід дерев (Червона книга, 2009; 
Окснер, 2010). Зрідка.

*R. capitata (Ach.) Nyl. – на силікатних породах (хр. Карагач, хр. Хоба-Те-
пе, хр. Кок-Кая, г. Малий Карадаг). Спорадично.

R. farinacea (L.) Ach. (рис. 2.6) – на корі Quercus та Pyrus (хр. Карагач, 
хр. Сюрю-Кая, хр. Кок-Кая, Туманова Балка, г. Свята). Часто.

R. fastigiata (Pers.) Ach. – на корі Quercus, Malus (г. Верблюд, Туманова 
Балка, окол. джерела Лягушка) . Зрідка.

R. fraxinea (L.) Ach. – на корі Crataegus, Pistacia, Pyrus, Quercus (г. Верблюд, 
г. Свята, хр. Хоба-Тепе, ур. Монастирчик). Спорадично.

R. pollinaria (Westr.) Ach. – на корі Acer та чагарниках (г. Свята, хр. Сю-
рю-Кая, хр. Кок-Кая, Туманова балка), а також на силікатних відслоненнях (хр. 
Карагач, хр. Кок-Кая, г. Малий Карадаг). Часто.

R. polymorpha (Liljebl.) Ach. s.l. – на силікатних скелях (г. Свята,
ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, Кузьмичов камінь). Часто.

R. pontica Vezda – на прямовисних силікатних скелях (хр. Карагач, г. Ма-
лий Карадаг). Зрідка. Зникаючий ендемічний вид, занесений до Червоної книги 
України (Червона книга …, 2009).

R. subfarinacea (Cromb.) Nyl. – на прямовисних силікатних скелях (хр. Ка-
рагач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

TONINIA episema (Nyl.) Timdal – на сланях Aspicila calcarea, що зростають 
на вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

T. mesoidea (Nyl.) Zahlbr. – на експонованих силікатних скелях (ск. Левін-
сона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка. 

T. cinereovirens (Schaer.) A. Massal. – на силікатних скелях в ксеротичних 
умовах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

T. sedifolia (Scop.) Timdal (= T. coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr). – на грунті 
між вапняковими поверхнями (хр. Карагач, г. Свята, хр. Беш-Таш, ск. Зуб, г. Ма-
лий Карадаг, хр. Балали-Кая, ур. Монастирчик). Спорадично.

T. tristis (Th. Fr.) Th. Fr. – на прямовисних вапнякових поверхнях 
(хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

T. tumidula (Sm.) Zahlbr. – в тріщинах вапнякових скель (хр. Сюрю-Кая) 
(Ходосовцев, 2003). Зрідка.

Scoliciosporaceae
SCOLICIOSPORUM chlorococcum (Stenh.) Vezda – на корі Fraxinus, 

Malus (г. Свята, окол. джерела Лягушка). Зрідка.
S. umbrinum (Ach.) Arnold – на силікатних скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-

Тепе, г. Свята). Часто.
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Stereocaulaceae
LEPRARIA diffusa (J.R. Laundon) Kukwa (= Leproloma diffusum J.R. Laundon) –

в тріщинах вапнякових та силікатних скель з вмістом карбонатів (хр. Карагач). 
Зрідка.

L. incana (L.) Ach. – при основі силікатних скель в затінених умовах 
(хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

L. lobificans Nyl. – на епіфітних мохах (г. Свята), а також на вапняках та 
силікатних скелях (хр. Беш-Таш, хр. Хоба-Тепе). Спорадично.

*L. membranacea (Dicks.) Vain. (= Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain.) – 
на щебенистому грунті (окол. джерела Лягушка) та на силікатних породах у 
затінку (хр. Хоба-тепе). Дуже рідко.

L. nivalis Laundon – в тріщинах вапнякових та силікатних скель з вмістом 
карбонатів (хр. Карагач, хр. Беш-Таш). Часто.

L. vouauxii (Hue) R.C. Harris (= Leproloma vouauxii (Hue) J.R. Laundon) – 
на корі дерев – Carpinus (г. Свята) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

SQUAMARINA cartilaginea (With.) P. James (рис. 4.6) – в тріщинах вап-
някових скель (хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая, ур. Монастирчик, окол. джерела Ля-
гушка). Спорадично. Рідкісний вид, занесений до Червоної книги України (Чер-
вона книга …, 2009).

S. gypsacea (Sm.) Poelt – в тріщинах вапнякових скель (хр. Беш-Таш) (Хо-
досовцев, 2003). Зрідка.

S. stella-petrea Poelt – на освітлених вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосов-
цев, 2003). Дуже рідко.

Peltigerales
Collemataceae

COLLEMA cristatum (L.) F. Weber ex F.H. Wigg. – на освітлених вапняках 
(хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая). Часто.

*C. flaccidum (Ach.) Ach. (= C. rupestre (Sw.) Rabenh.) – при основі скель 
та в їх тріщинах (хр. Карагач), а також на щебенистому грунті (окол. джерела 
Лягушка). Дуже рідко.

C. subflaccidum Degel. – на корі Quercus pubescens (Туманова балка) (Ходо-
совцев, 2003). Зрідка.

C. tenax (Swartz) Ach. em. Degel. – на грунті (хр. Беш-Таш, хр. Балали-
Кая). Часто.

C. undulatum Laurer ex Flot. – на вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 
2003). Рідко.

*LEPTOGIUM teretiusculum (Flörke) Arnold – на вапнякових відслоненнях 
(хр. Беш-Таш, ск. Зуб). Спорадично.

Lobariaceae
#LOBARIA pulmonaria (L.) Hoffm. – на Quercus (г. Свята) (Копачевская, 

1984). Знахідка Є.Г. Копачевської є єдиною для заповідника. Можливо, вид 
пропускається дослідниками. Під час наших досліджень також виявлений не 
був. Дуже вразливий гірський вид, занесений до Червоної книги України (Чер-
вона книга... 2009).

Peltigeraceae
PELTIGERA canina (L.) Willd. (рис. 3.2) – на грунті (г. Свята, хр. Карагач).
P. rufescens (Weis) Humb. – на грунті (хр. Карагач, хр. Лобовий, хр. Хоба-

Тепе). Спорадично.
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P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf – на грунті (хр. Карагач) (Ходо-
совцев, 2003). Зрідка.

Placynthiaceae
PLACYNTHIUM nigrum (Huds.) S.O. Gray – на помірно затінених вапня-

ках (хр. Беш-Таш, окол. джерела Лягушка). Зрідка.

Teloschistales
Physciaceae (syn. Caliciaceae)

AMANDINEA punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. (= Betulus punctata 
(Hoffm.) A. Massal.) – на корі молодих дерев Quercus pubescens, Carpinus, Pistacia 
та ін. (в межах хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Звичайно.

ANAPTYCHIA ciliaris (L.) Körber ex A. Massal. – в лісових угрупован-
нях на корі Acer, Juniperus, Quercus, Carpinus, Pistacia. Звичайно. На затінених 
силікатних та вапнякових скелях (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, г. Свята). Зрідка.

A. mereschkowskii (Tomin) Kulakov (= Anaptychia desertorum auct.) – на ек-
спонованих силікатних та вапнякових скелях (хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая, Тума-
нова балка) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

A. setifera (Mereschk.) Rasanen – на силікатних скелях (хр. Карагач, хр. Хо-
ба-Тепе). Дуже рідко.

ANEMA sp. – на вапнякових камінцях (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). 
Дуже рідко.

BUELLIA badia (Fr.) A. Massal. – на вулканічних гірських породах 
(ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач). Зрідка. На осадових породах з наносами 
грунту (окол. джерела Лягушка). Дуже рідко.

B. griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. – на корі широколистяних 
порід дерев (Carpinus) (г. Свята) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

B. nivalis (Bagl. & Carestia) Hertel – на сланях Xanthoria та Caloplaca, що 
зростають поверх вапнякових скель (г. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 
2003). Зрідка.

B. porphyrica (Arnold) Mong – на силікатних відслоненнях в зоні ксеричної 
супраліторалі (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Наводився для г. Вер-
блюд (Копачевская, 1984, 1986). Спорадично.

B. sequax (Nyl.) Zahlbr. – на силікатних камінцях (хр. Карагач, хр. Хоба-
Тепе) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

B. stellulata (Taylor) Mudd – на вулканічних гірських породах в освітлених 
умовах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

B. subdisciformis (Leighton) Vainio – на вулканічних гірських породах в 
ксеротичних умовах (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

#CALICIUM abietinum Pers. – на сухому пні (г. Свята) (Копачевская, 
1984, 1986).

*C. salicinum Pers. (рис. 4.1) – на трухлявому пні (г. Свята). Дуже рідко.
DIPLOICIA canescens (Dicks.) A. Massal. – на затінених вапняках та 

корі Juniperus excelsa (Туманова балка), а також вулканічних відслоненнях 
(хр. Магнітний). Спорадично.

DIPLOTOMMA alboatrum (Hoffm.) Flot. – на корі Juniperus excelsa (хр. Ка-
рагач, Кузьмичов камінь). Звичайно.

D. hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux. (= D. epipolium auct.) – на 
освітлених вапняках, рідше на вулканічних гірських породах з вмістом карбонатів 
(ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, г. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 
2003). Звичайно. Наводився для г. Верблюд (Копачевская, 1984, 1986).
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*D. venustum (Körb.) Körb. (рис. 4.3) – на вапняках (хр. Беш-Таш, ск. Зуб). 
Дуже рідко. 

HYPERPHYSCIA adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt – на затінених 
вапняках та корі Juniperus, Quercus, Pistacia (Туманова балка) (Ходосовцев, 2003).
Спорадично.

PHAEOPHYSCIA orbicularis (Neck.) Moberg – на помірно затінених вап-
няках та корі (Туманова балка) (Ходосовцев, 2003). Часто.

Ph. endococcina (Koerber) Moberg – на силікатних скелях (хр. Хоба-Тепе) 
(Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Ph. sciastra (Ach.) Moberg – на чагарниках (г. Свята) (Ходосовцев, 2003). 
Зрідка.

PHYSCIA adscendens (Fr.) H. Olivier – на вапняках та корі листяних дерев 
(хр. Беш-Таш). Звичайно.

Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. – на корі Pistacia, Quercus, Acer (г. Свята, 
хр. Карагач). Зрідка.

Ph. caesia (Hoffm.) Furnr. – на вапнякових скелях (хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-
Таш) та вулканічних відслоненнях (хр. Хоба-Тепе). Зрідка.

Ph. dimidiata (Arnold) Nyl. – на силікатних скелях в нітрофільних умовах 
(ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Часто.

Ph. semipinnata (J.F. Gmel.) Moberg – на гілочках чагарників (г. Свята) 
(Ходосовцев, 2003). Зрідка.

P. tenella (Scop.) DC. – на корі Pistacia mutica, а також на вулканічних 
відслоненнях. Зрідка. 

PHYSCONIA distorta (With.) J.R. Laundon (= Physcia pulverulenta (Schreb.) 
Hampe, Physconia pulverulacea Moberg) – на корі Quercus та Pistacia (хр. Карагач, 
Туманова балка, хр. Сюрю-Кая). Звичайно.

P. enteroxantha (Nyl.) Poelt – на корі Quercus pubescens (Ходосовцев, 2003). 
Часто.

P. grisea (Lam.) Poelt – на помірно затінених осадових породах та корі 
Quercus pubescens (хр. Кок-Кая, хр. Беш-Таш). Дуже рідко.

P. peresidiosa (Erischsen) Moberg – на корі Acer, Carpinus (г. Свята) (Ходо-
совцев, 2003). Часто.

RINODINA bischoffii (Hepp) A. Massal. – на помірно затінених вапняках 
та вапнякових камінцях (хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая). Зрідка.

R. calcarea (Arnold) Arnold – на освітлених вапняках (хр. Сюрю-Кая) (Хо-
досовцев, 2003). Зрідка.

*R. exigua (Ach.) Gray – на корі Pistacia (хр. Карагач). Дуже рідко.
R. gennarii Bagl. – на силікатних скелях (ск. Левінсона-Лесінга), а також на 

корі Pistacia (хр. Лобовий). Часто.
R. immersa (Körber) Zahlbr. – на освітлених вапняках у збіднених на ли-

шайники угрупованнях (хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Часто.
*R. lecanorina (A. Massal.) A. Massal. (рис. 4.5) – на вапняках (хр. Беш-

Таш). Зрідка.
R. milvina (Wahlenb.) Th. Fr. – на затінених силікатних скелях (Туманова 

балка) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
R. oxydata (A. Massal.) A. Massal. – на зволожених силікатних скелях (Ту-

манова балка) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
R. pyrina (Ach.) Arnold – на гілочках Pistacia, Malus, Rosa (окол. джерела 

Лягушка, хр. Магнітний, г. Свята, хр. Лобовий). Спорадично.
*R. sophodes (Ach.) A. Massal. – на гілочках Pistacia, Malus, Rosa (окол. 

джерела Лягушка, хр. Магнітний, г. Свята, хр. Лобовий). Зрідка. 
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R. teichophila (Nyl.) Arnold – на вулканічних гірських породах (хр. Кара-
гач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

RINODINELLA controversa (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt – на помірно 
затінених вапняках (г. Сюрю-Кая) (Копачевская, 1984, 1986; Ходосовцев, 2003). 
Зрідка.

TORNABEA scutellifera (With.) J.R. Laundon (= Tornabenia atlantica (Ach.) 
Kurok.) (рис. 4.7) – на корі Juniperus, гілках Pistacia та вулканічних породах 
(хр. Карагач, хр. Беш-Таш, ск. Зуб). Спорадично. Рідкісний вид, занесений до
Червоної книги України (Червона книга... 2009). 

Teloschistaceae
CALOPLACA aegatica Giralt, Nimis & Poelt – на корі Juniperus excelsa 

(хр. Карагач) (Ходосовцев, 2002). Спорадично.
C. alociza (A. Massal.) Mig. – на освітлених вапняках, в бідних лишайника-

ми угрупованнях (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Часто.
С. aractina (Fr.) Häyrén (= С. viridirufa (Ach.) Zahlbr.) – на вулканічних 

гірських породах поблизу узбережжя (хр. Карагач, ск. Левінсона-Лесінга, хр. Хо-
ба-Тепе). Часто.

C. atroflava (Turner) Mong. – при основі силікатних скель та камінцях (ск. 
Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2002). Зрідка.

C. aurantia (Pers.) J. Steiner – на помірно затінених та освітлених вапня-
ках, в нітрофільних умовах (хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик, окол. 
заповідника г. Чукур-Кая). Звичайно. 

*C. biatorina (Trevis.) J. Steiner – на помірно затінених та освітлених вап-
няках (ур. Монастирчик, окол. заповідника г. Чукур-Кая). Дуже рідко.

C. cerinella (Nyl.) Flagey – на тонких гілочках широколистяних порід дерев 
(Acer, Pistacia), іноді (хр. Сюрю-Кая, біля будівлі адміністрації заповідника) (Хо-
досовцев, 2003). Зрідка.

С. cerinoides (Anzi) Jatta – на туфобрекчіях (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходо-
совцев, 2002). Дуже рідко.

C. chalybaea (Fr.) Müll. Arg. – на освітлених вапняках (хр. Беш-Таш,
хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка. 

C. chlorina (Flot.) H. Olivier – на вулканічних гірських породах (Туманова 
балка (Ходосовцев, 2003; Šoun et al., 2011). Зрідка. 

C. chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Domdr. (= Leproplaca chrysodeta (Vain. ex
Räsänen) J.R. Laundon) – на затінених та зволожених прямовисних вапнякових та
слабкокарбонатних силікатних скелях (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. s. lat. – на затінених вапняках та антропогенних 
кам’янистих субстратах (хр. Карагач, Туманова балка). Часто.

C. communis Vondrák, Říha, Arup & Søchting (= C. microthallina auct.) – на 
силікатних скелях поблизу моря (Vondrák et al., 2009).

C. coronata (Krempelh. ex Körber) J. Steiner – на сланях епілітних 
кальцефільних лишайників (хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш, окол. джерела Лягуш-
ка). Зрідка.

C. crenularia (With.) J.R. Laundon (= C. festiva (Th. Fr.) Zw.) – на вулканічних
гірських породах (ск. Левінсона-Лесінга, Кузьмичов камінь, хр. Карагач, хр. Хо-
ба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Спорадично. Наводився з Карагача та хр. Малий 
Карадаг (Копачевская, 1984, 1986; Окснер, Кондратюк, 1993).

C. crenulatella (Nyl.) H. Olivier – на вапнякових та силікатних скелях
(ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Беш-Таш, ск. Зуб, хр. Хоба-Тепе). Спорадично.
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C. dichroa Arup – на вапнякових відслоненнях (заповідник та його околиці 
поблизу Коктебеля) (Vondrák et al., 2009). Трапляння не наводиться.

C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. – на корі Quercus та Pistacіa в ксеротичних 
умовах (наприклад, хр. Балали-Кая). Часто.

C. ferrari (Bagl.) Jatta – на слабко-карбонатних скелях та вапняках (хр. Ка-
рагач, Туманова балка) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. flavescens (Huds.) J. R. Laundon – часто на помірно затінених та 
освітлених вапняках (хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик, хр. Балали-Кая), зрідка на 
вулканічних гірських породах (г. Свята, хр. Карагач).

C. fuscoatroides J. Steiner – на експонованих вулканічних гірських породах 
(хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе) та осадових породах (хр. Кок-Кая). Зрідка.

C. haematites (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh – на корі Juniperus (г. Сюрю-
Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка. Також наводився з окол. Коктебеля (Окснер, 
Кондратюк, 1993).

C. glomerata Arup – на вапняках (г. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.
C. grimmiae (Nyl.) H. Olivier – на сланях Candelariella vitellina, що зроста-

ють на силікатних скелях (Малий Карадаг, хр. Хоба-Тепе, хр. Карагач, Кузьми-
чове каміння). Зрідка.

C. inconnexa (Nyl.) Zahlbr. – на сланях Acarospora cervina, Circinaria 
calcarea, C. caesiocinera (хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш, хр. Балали-Кая, 
хр. Магнітний, ур. Монастирчик, окол. заповідника г. Чукур-Кая). Спорадично.

C. karadagensis Khodos. & S. Kondr. – на вулканічних скелях (Khodosovt-
sev et al., 2002). Дуже рідко.

C. lactea (A. Massal.) Zahlbr. s. lat. – на помірно затінених вапняках (г. Сю-
рю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. holocarpa (Ach.) A.E. Wade s. str. (= C. lithophila H. Magn.) – на 
вулканічних гірських породах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Хоба-Те-
пе). Спорадично.

C. lobulata (Florke) Hellbom – на гілочках Pistacia, Quercus, Acer (поряд з 
будівлею адміністрації заповідника) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. lacteoides Nav.-Ros. & Hladun – на вапняках (г. Сюрю-Кая) (Ходосов-
цев, 2003). Дуже рідко.

C. marmorata (Bagl.) Jatta – на освітлених вапняках (г. Сюрю-Кая, хр. Беш-
Таш) (Ходосовцев, 2003; Vondrak et al., 2011). Часто.

C. neotaurica Vondrák, Khodosovtsev, Arup & Søchting (= Caloplaca scoto-
placa auct.) на силікатних відслоненнях (Vondrák et al., 2012). Трапляння не на-
водиться.

C. polycarpa (A. Massal.) Zahlbr. – на сланях Verrucaria sp., Bagliettoa sp. 
(хр. Беш-Таш, г. Свята). Зрідка.

C. pyracea (Ach.) Th. Fr. (= С. holocarpa auct., C. cerinelloides auct. pro parte) – 
на корі запилених дерев (поряд з будівлею дирекції заповідника, хр. Карагач, 
Чортові сходи, хр. Хоба-Тепе, г. Свята). Спорадично.

C. saxicola (Hoffm.) Nordin s. lat. (= C. tegularis auct.) – на помірно затінених 
та освітлених вапняках (хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик, хр. Сюрю-Кая, Тумано-
ва балка) та породах вулканічного походження (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Кара-
гач, хр. Магнітний, г. Малий Карадаг, хр. Кок-Кая, г. Свята). Звичайно.

С. subochracea (Wedd.) Werner – на затінених прямовисних вапнякових 
скелях (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. teicholyta (Ach.) J. Steiner – на вулканічних та осадових гірських поро-
дах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Сюрю-Кая). Спорадично.
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С. thallincola (Wedd.) Du Rietz – на приморських силікатних скелях 
(ск. Левінсона-Лесінга) (Окснер, Кондратюк, 1993; Ходосовцев, 2002, 2003). Зрідка.

C. transcaspica (Nyl.) Zahlbr. – на експонованих вапнякових скелях 
(хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

C. variabilis (Pers.) Müll. Arg. – на освітлених вапняках (хр. Сюрю-Кая, 
хр. Беш-Таш, ск. Зуб) (Ходосовцев, 2003). Звичайно. Наводився для хр. Сюрю-
Кая (Копачевская, 1984, 1986; Окснер, Кондратюк, 1993).

C. velana (A. Massal) Du Rietz (= C. dolomiticola (Arnold) Blomb. & Forssell.) – 
на освітлених вапняках (хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.

C. xantholyta (Nyl.) Jatta (= Leproplaca xantholyta (Nyl.) Nyl.) – на затіне-
них прямовисних вапняках (хр. Беш-Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

С. xerica Poelt & Vezda – на експонованих силікатних скелях (ск. Левінсона-
Лесінга) (Ходосовцев, 2002, 2003). Зрідка.

С. ulcerosa Coppins & James – на корі Quercus pubescens (Туманова балка) 
(Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

*FULGENSIA bracteata (Hoffm.) Räsänen – на вапнякових відслоненнях 
(хр. Балали-Кая, хр. Беш-Таш, ск. Зуб). Дуже рідко.

F. fulgens (Sw.) Elenkin – на прошарках грунту між вапняками (г. Свята, 
хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик). Зрідка.

*F. cf. fulgida (Nyl.) Szatala (рис. 3.3) – на прошарках грунту між вапняками 
(ур. Монастирчик). Дуже рідко.

F. subbracteata (Nyl.) Poelt – на грунті на епігейних мохах (хр. Беш-Таш, 
ур. Монастирчик). Зрідка.

MASSJUKIELLA polycarpa (Hoffm.) N.M. Fedorenko, S. Stenroos, A. Thell, 
I. Kärnefelt, J.A. Elix, J.-S. Hur, S.Y. Kondratyuk – на корі Pistacia mutica, Malus do-
mestica, Rosa canina (Туманова балка, хр. Магнітний, хр. Лобовий). Спорадично.

RUSAVSKIA papillifera (Vain.) S.Y. Kondr. & Kärnefelt – на вапняках 
(хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш, окол. джерела Лягушка). Зрідка.

XANTHORIA calcicola Oxner – на освітлених скелях вулканічного та оса-
дового походження (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, хр. Кок-
Кая, г. Малий Крадаг, окол. джерела Лягушка, хр. Балали-Кая, хр. Сюрю-Кая). 
Звичайно.

X. mediterranea Giralt, Nimis & Poelt – на експонованих вапняках (хр. Беш-
Таш) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

X. parietina (L.) Th. Fr. – на корі Quercus, Pistacia, Prunus та Juniperus 
(хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе, г. Свята, хр. Беш-Таш, г. Верблюд, Туманова балка, 
хр. Лобовий, Біостанція). Звичайно.

Lecanoromycetidae families incertae sedis
Fuscideaceae

FUSCIDEA lygaea (Ach.) V. Wirth & Vežda – при основі силікатних скель
у затінених умовах (хр. Карагач). Дуже рідко.

Lecideaceae (= Porpidiaceae)
BELLEMEREA cupreoatra (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux. – на експонованих 

вулканічних гірських породах (хр. Хоба-Тепе) (Ходосовцев, 2003). Спорадично.
*CLAUZADEA sp. – на щебенистому грунті (ур. Монастирчик). Дуже рідко.
LECIDEA cfr. confluens (F. Weber.) Ach. – на вулканічних гірських поро-

дах (ск. Левінсона-Лесінга). Зрідка.
*L. crustulata (Ach.) Hertel et Knoph – на вулканічних відслоненнях 

(хр. Карагач). Дуже рідко.
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L. fuscoatra (L.) Ach. – на вулканічних гірських породах в освітлених умо-
вах (хр. Карагач, хр. Хоба-Тепе). Звичайно.

ROMJULARIA lurida (Ach.) Timdal (= Psora lurida (Dill.) DC.) – в тріщинах 
вапнякових скель (г. Зуб, хр. Беш-Таш), г. Сюрю-Кая, г. Свята) (Окснер, 1968; 
Копачевская, 1984, 1986). Спорадично.

Ophioparmaceae
HYPOCENOMYCE prestabilis (Nyl.) Timdal – на корі Pinus (Туманова 

балка) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Rhizocarpaceae
RHIZOCARPON distinctum Th. Fr. – на силікатних скелях (хр. Карагач, 

хр. Хоба-Тепе). Звичайно.
R. geographicum (L.) DC. Ap. Lam. & DC. – на силікатних скелях (хр. Хоба-

Тепе, хр. Карагач, г. Малий Карадаг, Кузьмичов камінь, хр. Кок-Кая, г. Свята). 
Звичайно.

R. reductum Th. Fr. (= R. obscuratum auct.) – на вулканічних гірських поро-
дах (хр. Карагач) (Ходосовцев, 2003) та вапняках (хр. Беш-Таш). Зрідка.

R. polycarpon (Hepp) Th. Fr. – на вулканічних гірських породах (хр. Кара-
гач) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

Lecanoromycetes orders incertae sedis
Candelariales

Candelariaceae
CANDELARIELLA aurella (Hoffm.) Zahlbr. – на вапняках та туфобрекчіях 

(ск. Левінсона-Лесінга, хр. Карагач, хр. Беш-Таш, хр. Сюрю-Кая, ск. Зуб). Зви-
чайно.

C. coralliza (Nyl.) H. Magn. (рис. 1.2) – на вулканічних гірських породах 
(хр. Карагач, г. Малий Карадаг). Зрідка.

C. medians (Nyl.) A.L. Sm. – на експонованих вапняках в нітрофільних умо-
вах (хр. Беш-Таш) та на вулканічних породах (хр. Магнітний, г. Малий Карадаг, 
хр. Хоба-Тепе). Зрідка. 

C. oleaginescens Rondon – на бетонованих спорудах в зоні ксеричної 
супраліторалі (Ходосовцев, 2003, 2005). Зрідка.

*C. efflorescens R.C. Harris & W.R. Buck – на корі Malus (окол. джерела 
Лягушка). Зрідка. 

C. rhodax Poelt & Vězda – на помірно затінених вапняках та слабко-карбо-
натних гірських породах (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Сюрю-Кая, хр. Беш-Таш). 
Зрідка.

C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – на вулканічних гірських породах (ск. Левін-
сона-Лесінга, хр. Карагач, Кузьмичов камінь, хр. Хоба-Тепе, г. Свята) та на оса-
дових породах (хр. Кок-Кая, хр. Беш-Таш, ур. Монастирчик). Звичайно.

C. xanthostigma (Ach.) Lettau – на корі Quercus, Acer, Fraxinus, Carpinus 
(Туманова балка, хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2003, 2005). Часто.

Umbilicariales
Umbilicariaceae

#LASALLIA pustulata (L.) Hoffm. (= Umbilicaria pustulata (L.) Merat.) – на 
вулканічних гірських породах (на вершині г. Свята) (Ходосовцев, 2003). Лишай-
ник занесений до Червоної книги України, ІІІ категорія охорони (Червона книга...
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2009). Зрідка. Під час наших досліджень виявлений не був, можливо пропуще-
ний.

UMBILICARIA grisea Hoffm. (= U. murina (Ach.) DC.) – на вулканічних 
гірських породах (хр. Карагач, г. Свята, хр. Кок-Кая, г. Малий Карадаг). Спора-
дично.

*U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach. – на силікатних скелях (хр. Карагач, поряд 
із ск. Іван-Розбійник). Дуже рідко.

U. polyphylla (L.) Baumg. – на силікатних скелях (хр. Карагач, г. Свята, 
хр. Кок-Кая, хр. Хоба-Тепе). Зрідка.

Lecanoromycetes genera incertae sedis
LEPROCAULON microscopicum (Vill.) Gams ex D. Hawksw. (рис. 1.5) – на 

cухій деревині Juniperus excelsa, Quercus pubescens та в тріщинах силікатних скель
(хр. Хоба-Тепе). Спорадично.

Lichinomycetes
Lichinales

Lichinaceae
THALLINOCARPON nigritellum (Lettau) P.M. Jørg. (= Gonohymenia 

nigrithella (Lettau) Henssen) – на вулканічних гірських породах, в місцях з тимча-
совими водостоками (ск. Левінсона-Лесінга, хр. Сюрю-Кая) (Ходосовцев, 2002, 
2003). Спорадично.

LICHINELLA cribellifera P.P. Moreno & Egea на кам’янистих відслоненнях 
(г. Свята) (Khodosovtsev et al., 2007). Трапляння не наводиться.

L. stipatula Nyl. – в тріщинах силікатних скель в ксеротичних умовах 
(ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

*PECCANIA coralloides (A. Massal.) A. Massal. – на вапнякових відслонен-
нях (хр. Беш-Таш, хр. Балали-Кая, ур. Монастирчик). Зрідка.

PSOROTICHIA taurica (Nyl.) Vainio – на вулканічних гірських породах 
в місцях тимчасових водостоків в зоні ксеричної супраліторалі (ск. Левінсона-
Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Зрідка.

SYNALISSA ramulosa (Bernh.) Körb. (= S. symphorea auct.) (рис. 3.6) – на 
прямовисних вапнякових скелях та як виключення на вулканічних (г. Малий 
Карадаг, хр. Беш-Таш, ск. Зуб, хр. Сюрю-Кая). Зрідка.

#THYREA confusa Henssen (= T. pulvinata (Schaer.) A. Massal.) – на вапня-
ках (Копачевская, 1984, 1986).

Peltulaceae
PELTULA euploca (Ach.) Poelt – на вулканічних гірських породах в ксеро-

тичних умовах (ск. Левінсона-Лесінга) (Ходосовцев, 2003). Дуже рідко.

Ascomycota, families incertae sedis
Xanthopyreniaceae

COLLEMOPSIDIUM halodytes (Nyl.) Grube & B.D. Ryan (= Pyrenocollema 
halodytes (Nyl.) R.C. Harris) – у нижній частині пірсу (супраліторальна зона) 
(Ходосовцев, 2003). Зрідка.
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Иллюстрированный конспект лишайников и лихенофильных грибов Карадаг-
ского природного заповедника. Войцехович А.А., Надеина О.В., Кондратюк С.Я., Хо-
досовцев А.Е. На территории Карадагского природного заповедника встречаются 346 
видов лишайников, принадлежащих к 113 родам, 43 семействам, 15 порядкам и 5 клас-
сам: Arthoniomycetes, Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Lecanoromycetes и Lichinomyce-
tes. 28 видов для заповедника приводятся впервые .

Ключевые слова: лишайники, лихенофильные грибы, Карадагский природный за-
поведник.

Illustrated compendium of lichens and lichenophylic fungi of the Karadag Nature
Reserve. Voitsekhowych А.O., Nadeina О.V., Kondratyuk S.Ya., Khodosovthev А.Ye.
At the territory of the Karadag Nature Reserve there are 346 species of lichens belonging to 
113 genera, 43 families, 15 orders and 5 classes: Arthoniomycetes, Dothideomycetes, Euro-
tiomycetes, Lecanoromycetes, and Lichinomycetes. 28 species are found at the reserve for the 
first time.

Key words: Lichens, Lichenophylic Fungi, Karadag Nature Reserve.


