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Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. — плю-
ри ре гі о наль ний лу ч ний вид, аре ал яко го охо п лює 
Єв ро пу, Азію, Пів ні ч ну та Пів ден ну Аме ри ку й Ав-
ст ра лію (Фло ра УРСР, 1938; Бель гард, 1950; Кле о-
пов, 1990; Мель ник, 2009). В Ук ра ї ні він пе ре бу ває 
на пів ден ній ме жі аре а лу й тра п ля є ть ся на те ри-
то рії Во лин сь ко го та Ма ло го По ліс ся, зрід ка — в 
Кар па тах і Лі со сте пу (Фло ра УРСР, 1938; Екоф ло ра 
Ук ра ї ни, 2000). Йо го за не се но до «Чер во ної кни ги 
Ук ра ї ни» (2009) як ре лі к то вий вид із ди с перс но-
диз’юнктивним по ши рен ням і з на дан ням со зо ло-
гі ч ної ка те го рії «рід кі с ний». На сьо го дні най пов ні-
ші ві до мо сті про по ши рен ня B. multifidum в Ук ра ї ні 
на ве де ні В.І. Мель ни ком (2009). Од нак ана ліз ма-
те рі а лів, які збе рі га ю ть ся в ря ді віт чиз ня них гер-
ба рі їв і су сід ніх кра їн, а та кож вла с ні по льо ві до-
слі джен ня до зво ля ють до пов ни ти ін фор ма цію про 
цей вид.

За зна чи мо, що для те ри то рії Ук ра ї ни 
B. multifidum зга ду є ть ся ще у фло ри сти ч них пра цях 
ХІХ ст. Так, В.М. Чер ня єв (1859) вка зує цей вид для 
Хар ків сь кої обл., П.С. Ро го вич (1869) і Й.К. Па чо-
сь кий (1897) на во дять йо го для по лі сь кої ча с ти ни 
су ча с ної Жи то мир сь кої обл., Й. Кнапп (Knapp, 
1872) — для те ри то рії су ча с ної Львів сь кої обл., 
К. Ван дас (Vandas, 1886) — Во лин сь кої (око ли ці 
смт Цу мань), а І.Ф. Шмаль га у зен (1897) по ві до м-
ляє про ло ка лі те ти B. multifidum, ви я в ле ні в Рів нен-
сь кій (око ли ці м. Ост рог), Жи то мир сь кій (око ли ці 
м. Жи то мир), Ки їв сь кій, Чер ні гів сь кій і Хар ків-
сь кій об ла с тях. Де що піз ні ше, в пер шій по ло ви ні 
XX ст., ві до мо сті про йо го по ши рен ня пуб лі ку ю-
ть ся в та ких фун да мен таль них пра цях, як «Фло ра 
ев ро пей ской Рос сии» (Фед чен ко, Фле ров, 1908), 
«Фло ра Ук ра ї ни. Т. 1. Pteridophyta» (Фо мін, 1926) і 
«Фло ра УРСР» (1938).

У дру гій по ло ви ні ХХ та на по чат ку XXI сто літь 
про дов жує над хо ди ти ін фор ма ція про по о ди но кі 
зна хід ки B. multifidum у ря ді ре гі о нів Ук ра ї ни. Йо го 
ви я в ля ють у Во лин сь кій і Рів нен сь кій (Мель ник, 
1976, 2000, 2009; Мель ник, Ба ран сь кий, 2006; Фі-
то різ но ма ніт тя…, 2012б), За кар пат сь кій (Фо дор, 
1974; Мель ник, 2009), Жи то мир сь кій (Хар ке вич, 
1952), Іва но-Фран ків сь кій (При род ний за по від-
ник..., 2006; Мель ник, 2009), Ки їв сь кій (Мель ник, 
2000; Пар ні ко за, Цу ка но ва, 2005; Пар ні ко за, 2010), 
Львів сь кій (Ше лест, 1956), Пол тав сь кій (Бай рак, 
Сте цюк, 2008), Сум сь кій (Пан чен ко, 2005; Чор но-
ус, 2005; Пар ні ко за, 2010), Хар ків сь кій (Ку че рев сь-
ка, Ку че рев сь кий, 2004), Чер ні ве ць кій (Чор ней та 
ін., 2004, 2010; Мель ник, 2009; Фі то різ но ма ніт тя…, 
2012а) і Чер ні гів сь кій (Лу каш, 1997; Ви щі ..., 2005; 
Ан д рі єн ко та ін., 2007; Пар ні ко за, 2010) об ла с тях.

У ре зуль та ті ана лі зу лі те ра тур них да них і кри-
ти ч но го пе ре гля ду ма те рі а лів ря ду гер ба рі їв Ук ра-
ї ни й су мі ж них кра їн вста но в ле но, що в су ча с них 
зве ден нях, на при к лад, та ких як «Оп ре де ли тель 
высших рас те ний Украины» (1987) або «Екоф ло-
ра Ук ра ї ни» (2000), вра хо ву є ть ся не вся ін фор ма ція 
про вид, на ко пи че на на сьо го дні. Зо к ре ма, з по ля 
зо ру ви па да ють ві до мо сті про де я кі ло ка лі те ти зі 
Львів сь кої обл., на ве де ні Й. Кнап пом (Knapp, 1872) 
у кни зі «Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und 
der Bukowina» (око ли ці м. Вин ни ки, се ли ща Брю-
хо ви чі та с. Де ре вач Пу с то ми тів сь ко го р-ну), або ж 
про зра з ки, ко т рі збе рі га ю ть ся у фон дах львів сь-
ких гер ба рі їв. Не увійш ли до уза галь ню ю чих праць 
і ок ре мі да ні про зна хід ки ви ду з се ре ди ни ХХ ст., 
зра з ки яких є в гер ба рії Бо та ні ч но го ін сти ту ту РАН 
(LE). За зна чи мо, що і в тре тьо му ви дан ні «Чер во-
ної кни ги Ук ра ї ни» (2009) на во дить ся ін фор ма ція 
ли ше сто сов но 27 ло ка лі те тів B. multifidum, то ді як 
на той час по ві до м ля ло ся вже про 67 мі с це зна хо-
джень ви ду на Ук ра їн сь ко му По ліс сі, в Лі со сте пу, 
Сте пу та Кар па тах (Мель ник, 2009).
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Ниж че по да є мо пе ре лік не ві до мих у лі те ра ту рі 
ло ка лі те тів B. multifidum, вста но в ле них на ми при 
пе ре гля ді ма те рі а лів ря ду гер ба рі їв, а та кож ін фор-
ма цію про на шу но ву зна хід ку ви ду на те ри то рії 
Во лин сь ко го По ліс ся та уза галь ню ю чу кар ту йо го 
по ши рен ня в Ук ра ї ні (ри су нок). На зви на се ле них 
пун к тів на во ди мо від по від но до су ча с но го ад мі ні-
ст ра тив но го по ді лу те ри то рії Ук ра ї ни. Ві до мо сті, 
що мі с тять ся на ети кет ках, по да ю ть ся не пов ні стю, 
ос кіль ки в де я ких ви пад ках над пи си не вда ло ся 
роз шиф ру ва ти. До то го ж на ети кет ках не зав жди є 
пов на ін фор ма ція, зо к ре ма бра кує прі звищ ко лек-
то рів.

Не ві до мі в лі те ра ту рі ло ка лі те ти

За кар пат сь ка обл., Тя чів сь кий р-н, хр. Гро па 
(1947 р., LWS). Львів сь ка обл.: Ско лів сь кий р-н, 
окол. м. Ско ле (LWS); Яво рів сь кий р-н, окол. 
м. Яво рів (1892 р., LWS); там са мо, уро чи ще Ви-
ба дів ка (1868 р., LWS). Хар ків сь ка обл., Змі їв сь кий 
р-н, с. Ар тю хів ка (1947 р., М.М. Цвє льов, LE). Чер-
ні гів сь ка обл., Іч нян сь кий р-н, по бли зу стан ції Ко-
ло мій це ве (пів ден ні ше с. Гей ці) (1916 р., LE).

Но ве мі с це зна хо джен ня

Во лин сь ка обл., Рат нів сь кий р-н, за хід ні ше с. Ще д-
ро гір, лі вий бе рег р. Прип’яті (ниж че по те чії пі с-
ля оз. Стри буж), 28.07.2010, В.П. Ге лю та. За галь на 
пло ща ло ка лі те ту — 4 м², на лі чу ва ло ся 15 осо бин, 

9 із них — спо ро но с ні. Botrychium multifidum ви я в-
ле но в лу ч но му еко то пі, що від но вив ся на еко то ні 
між ва лом дам би та дре на ж ним ка на лом. За галь не 
про ек тив не по крит тя — 100 % (у то му чи с лі 10 % — 
мо хи). Зро став ра зом із Hieracium pilosella L., Plan-
tago lanceolata L., Lycopodium clavatum L., Equisetum 
pratense Ehrh., Achillea millefolium L., Leontodon 
autumnalis L., Carex sp., Dactylorhiza sp., не по да лік 
від мо ло дих ро с лин Betula pendula Roth і Salix sp. 
Ло ка лі тет по в тор но від ві да но на при кін ці лип ня 
2012 р. При цьо му не бу ло ви я в ле но жод ної ро с ли-
ни. От же, по т ріб но про дов жи ти спо с те ре жен ня за 
да ним мі с це зна хо джен ням.

За зна чи мо, що май же до кін ця ХХ ст. па ну ва-
ла дум ка про те, що пів ден на ме жа B. multifidum не 
ви хо дить за те ри то рі ю По ліс ся (Мель ник, 1976; 
Хо ро ло гия…, 1986; Оп ре де ли тель…, 1987). Од нак 
де я кі за бу ті ві до мо сті (Knapp, 1872) і ре зуль та ти 
но віт ніх до слі джень (Мель ник, 2009; Чор ней та 
ін., 2010) свід чать про те, що вид тра п ля є ть ся і пів-
ден ні ше — в Лі со сте пу, При кар пат ті, Кар па тах і на 
За кар пат ті. Він на во дить ся на віть (Фло ра …, 1974) 
для сте по вої зо ни. Ана лі зу ю чи лі те ра тур ні да ні та 
кри ти ч но пе ре гля да ю чи ма те рі а ли ук ра їн сь ких і 
за ру бі ж них гер ба рі їв, а та кож вра хо ву ю чи ре зуль-
та ти вла с них по льо вих до слі джень, ми вста но ви ли, 
що в Ук ра ї ні B. multifidum зна хо ди ли по над 90 ра-
зів і що він тра п ля є ть ся на те ри то рії 16 об ла с тей, 
а саме: Ки їв сь кої (15 ло ка лі те тів), Львів сь кої (14), 

Поширення Botrychium 
multifidum на території 
України: а — знахідки виду 
в XIX ст., б — у XX ст., в — 
новітні знахідки

Distribution of Botrychium 
multifidum in Ukraine: а — 
records in the XIX century, 
б — in the XX century, and 
в — the latest records
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Хар ків сь кої (11), Жи то мир сь кої та Чер ні гів сь кої 
(по 9), Іва но-Фран ків сь кої (8), Сум сь кої (7), За-
кар пат сь кої (5), Во лин сь кої і Рів нен сь кої (по 4), 
Чер ні ве ць кої (3), Тер но піль сь кої (2), Він ни ць кої, 
Пол тав сь кої, Хер сон сь кої та Чер ка сь кої (ли ше по 
од но му ло ка лі те ту). На ве де на кіль кість зна хі док 
вра хо вує ло ка лі те ти, ін фор ма цію що до яких на 
сьо го дні мо ж на вва жа ти до с то вір ною (Фінн, 1927; 
Чор ней та ін., 2004; Він ні чен ко, 2006; Фі то різ но-
ма ніт тя…, 2006; Вой тюк та ін., 2008; Бай рак, Сте-
цюк, 2008; Мель ник, 2009, та ін.), а та кож ті, що 
по т ре бу ють під твер джен ня (Фло ра…, 1974; Він ні-
чен ко, 2006; Мель ник, 2009, та ін.).

Ни ні B. multifidum охо ро ня є ть ся як на дер жав но-
му, так і на сві то во му рів нях. Зо к ре ма, вид за не се но 
до Єв ро пей сь ко го чер во но го спи ску (European Red 
List..., 2011) і До дат ку І Бер н сь кої кон вен ції (Кон-
вен ція …, 1998), а та кож, як уже зга ду ва ло ся, до 
тре тьо го ви дан ня «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009). 
Він зна йде ний на те ри то рі ях ни з ки об’єктів при-
род но-за по від но го фон ду Ук ра ї ни — При род но го 
за по від ни ка «Гор га ни» (При род ний за по від ник..., 
2006; Фі то різ но ма ніт тя…, 2012а), Кар пат сь ко-
го біо сфер но го за по від ни ка (Фі то різ но ма ніт тя…, 
2012а), Вер хо вин сь ко го, Геть ман сь ко го, Де с нян-
сь ко-Ста ро гут сь ко го, Кар пат сь ко го, Че ре мось ко-
го та Ша ць ко го на ці о наль них при род них пар ків 
(Пан чен ко, 2005; Фі то різ но ма ніт тя…, 2012б), Дер-
ман сь ко-Мос тів сь ко го ре гі о наль но го ланд шафт-
но го пар ку (Во ло ди ми рець, 2005).

З ог ля ду на рід кі с ність і враз ли вість ви ду по т ріб-
но про дов жи ти по шу ки но вих йо го мі с цез ро стань, 
а та кож пе ре об сте жи ти вже ві до мі ло ка лі те ти.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ В УКРАИНЕ BOTRYCHIUM MUL-
TIFIDUM (OPHIOGLOSSACEAE)

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. — редкий вид, 
включенный в «Красную книгу Украины» (2009). В 
результате анализа литературных сведений, критического 
пересмотра гербарных образцов и результатов собственных 
полевых исследований авторов установлено, что в Украине 
он был найден более 90 раз и встречается в 16 её областях 
— Киевской (15 локалитетов), Львовской (14), Харьковской 
(11), Житомирской и Черниговской (по 9), Ивано-
Франковской и Сумской (по 7), Волынской, Закарпатской, 
Ровенской и Черновицкой (по 4), Тернопольской (2), 
Винницкой, Полтавской, Херсонской и Черкасской (по од-
ному локалитету). Приводятся новые местонахождения вида 
из Закарпатской, Львовской, Харьковской и Черниговской 
областей, установленные по гербарным материалам (LWS, 
LE), а также из Волынской обл. (полевые исследования 
авторов).

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Botrychium, папоротник, редкий вид, 
распространение, Красная книга, Украина.
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DISTRIBUTION OF BOTRYCHIUM MULTIFIDUM (OPHIO-
GLOSSACEAE) IN UKRAINE

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. is a rare species in-
cluded in the Red Data Book of Ukraine (2009). Due to analysis 
of the literature data, critical revision of the herbarium specimens 
and field studies of the authors, this species has been registered 
in Ukraine over 90 times. Botrychium multifidum is found to oc-
cur in 16 regions of Ukraine, e.g. Kyiv (15 localities), Lviv (14), 
Kharkiv (11), Zhytomyr and Chernihiv (9 localities in each), 
Ivano-Frankivsk and Sumy (7 localities in each), Volyn, Trans-
carpathian, Rivne and Chernivtsi (4 localities in each), Ternopil 
(2), Vinnitsa, Poltava, Kherson and Cherkasy (only one locality 
in each). The new localities of the species in Transcarpathian, 
Lviv, Kharkiv and Chernihiv Regions from herbarium materials 
(LWS, LE) as well as collections of the authors from Volyn Region 
are reported.

K e y  w o r d s:  Botrychium, fern, rare species, distribution, Red 
Data Book, Ukraine.


