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ДО ВИВЧЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ ПАМ’ЯТКИ 
ПРИРОДИ «ГОРА СИНЯ» (МОГИЛА ТОКМАК)

Гора Синя (Могила Токмак) є мінералого-петрографічною пам’яткою України, 
знаходиться на південно-східний околиці села Новополтавка Чернігівського району 
Запорізької області. Цей останець Приазовського кристалічного щита -  пагорб висотою 55 м 
та площею 3 га, складений переважно порфіробластичними гранітами приазовського 
комплексу нижнього протерозою, в яких на деяких ділянках зустрічаються чарнокити та 
ендербіти. Відслонення має мінералого-петрографічне значення, цікаве також у 
геоморфологічному відношенні (Баріон, Дігтяр, 2002). Ліхенобіота цієї пам’ятки природи до 
наших досліджень не вивчалася.

Матеріалами для роботи стали зразки лишайників, що були зібрані нами під час 
проведення експедиційних досліджень у 2007 р. За результатами досліджень встановлено, 
що ліхенобіота гори Синьої представлена 24 видами лишайників та 8 видами ліхенофільних 
грибів, які відносяться до 23 родів та 15 родин. Лишайниковий покрив на скелях утворювали 
переважно нітрофільні види -  Lecanora nipicola, Protoparmeliopsis laatokaensis, 
Protoparmeliopsis muralis, Proioparmelia montagnei, Rhizocarpon distinctum, Ramalina 
polymorpha, Xanthoparmelia somloensis, Xanthoparmelia pulla. У цьому місці одним із 
звичайних видів був Polysporina Іарропіса, який нещодавно був виявлений нами як новий 
для ліхенобіота України вид лишайників (Ходосовцев, Зав’ялова, 2008).

Серед ліхенофільних грибів відмічалися такі види -  Muellerella pygmea (на Immersaha 
cupreoatra), Lichenoconium lecanorae (на Lecanora rupicola та Acarospora fuscata), Endococcus 
macrosporus (на Rhizocarpon geographicum) та Abrothallus sp. на Xanthoparmelia somloensis. 
На прошарках ґрунту, що вкриває відслонення гірських порід, зростали Cladonia fur cat а та 
Cladonia pyxidata, на останньому паразитував Diploschistes scruposus.
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