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Нові дані, отри мані нау ков цями з про блем попу
ля цій ної еко ло гії, вима га ють, зок рема щодо зна
хо джен ня но вих рід кіс них і ре лік то вих ви дів, 
пере гля ду тра ди цій них уяв лень про них і під хо дів 
до їх ньої охо рони. Так, дум ка про над мір ну чут ли
вість бага тьох із цих ви дів до ан тро по ген них фак
то рів усе час тіше під дає ться сум ніву (Ді дух, 2008). 
Вод но час за про ва джен ня жорстко го запо від ного 
режи му не рід ко при зво дить до ско ро чен ня чи сель
ності їх ніх попу ля цій. 

Під час реві зії нещо дав но вияв лено го міс це
зна хо джен ня Cypripedium calceolus L. на тери то
рії Сло ве чанськоОвру цько го кря жа (Цен траль не 
По ліс ся) ми на тра пили на чи слен ну попу ля цію 
Botrychium lunaria (L.) Sw. Ця зна хід ка має важ ливе 
зна чен ня з кіль кох при чин. Попер ше, це — но
вий лока лі тет, неві до мий рані ше. Подру ге, на від
міну від ін ших міс це зна хо джень виду на тери то рії 
Укра їни, попу ля ція нара хо вує біль ше 20 осо бин, а 
це вже до сить бага то. Потре тє, вона пере бу ває під 
впли вом по мір ного ан тро по ген ного тис ку.

Botrychium lunaria (Ophioglossaceae s.l. = 
Botrychiaceae s.sfr.) — го ларк тич ний вид із 
диз’юнктивним ареа лом. В Укра їні тра пля єть ся у 
лісо вій, рід ше — в лісосте по вій зо нах, в Укра їнських 
Кар па тах і Кримських го рах. Для тери то рії Жито
мирської обл. наво дить ся міс це зна хо джен ня в Бо
гунсько му ліс ництві Жито мирсько го рну Жито
мирської обл. (Ор лов, Кост риця, Тар гонський, 
1997; Ор лов, 2005). За сло вами О.О. Орло ва, в 
цьо му лока літе ті вияв лено лише один ек зем п
ляр B. lunaria. За літе ра тур ними дани ми, в око
ли цях Жито мира цей вид зна ходи ли Р. Соб ке вич 
і К. Голь де (24.05.1872) в Анд ру шівсько му рні 
(по бли зу Івни ці), А.І. Бар ба рич (1955) — у за каз
нику «Кам’яна гір ка» в Овру цько му рні (Ор лов, 
2005; Мель ник, 2008). На сьо го дні наяв ність виду 
в опи са них рані ше лока літе тах не під твер дже на. 

К. Голь де в 1872 р., зна йшов ши B. lunaria в ме жах 
су час ного м. Жито мира (Соко лова гора), опи сує 
цю міс це вість як «за рос ті». Біо топ, де зростає вид 
із 1991 р. в райо ні м. Жито мира, є типо вим для 
виду — це галя вина дубо вого лісу. 

Но вий лока лі тет B. lunaria вияв ле ний в уро чищі 
«Поте реб чуко вий рів», на пів ніч ноза хід ній око
лиці с. Ста рі Ве лід ники Овру цько го рну, на про
ти леж ному боці бал ки від міс це зна хо джен ня іншо
го рід кіс ного виду — Cypripedium calceolus (Хом’як, 
Ді дух, 2010). Botrychium lunaria зростає в се ред ній 
час тині до сить кру того (60—75°) схід ного схи лу 
бал ки на висо ті 1—7 м від дна (гли бина бал ки 10 м). 
Ґрунт се ред ньо зми тий сі рий лісо вий, на по верх ню 
вихо дять лег ко суг лин кові леси. Ді лян ка пов ністю 
по кри та де рев ною і ча гар нико вою рос лин ністю 
(бере зови ми й оси кови ми ліса ми). Трав’яниста 
рос лин ність на мо мент опи су (19.05.2013) роз рі д
же на. Тери то рія дов кола міс це зна хо джен ня виду 
за бруд нена побу то вим сміт тям. Пла кор зай ня тий 
при ват ними сільсько гос по дарськи ми угід дями. 

Лока лі тет сфор мова ний не рів но мір но роз міще
ними осо бина ми виду, чи сель ність і кон цен тра ція 
яких збіль шує ться від дна до вер ху схи лу, але за 2 м 
до пла кор ної час тини зни кає. Ярус де рев роз рі дже
ний (зімк ну тість ниж че 0,7). Дере ва ві ком 30—40 
ро ків рос туть вище по схи лу, але пев ну час тину 
доби ство рю ють заті нен ня лока літе ту B. lunaria. 
В ньо му пере важа ють Populus tremula L. (0,7), рід
ше — Pinus sylvestris L. (0,1). Під ріст із P. tremula та 
Betula pendula Roth роз рі дже ний (0,1).

Ча гар нико вий ярус фор му ють Lonicera xyloste-
um L. (0,5—0,8) і Frangula alnus Mill. (0,4—0,6). 
Тра п ляю ться та кож по оди нокі осо бини Sorbus 
aucuparia L. (0,1). Спос тері гаю ться чис лен ні про
рост ки та моло ді рос лини Rubus caesius L. (0,3), 
Dryopteris fіlix-mas (L.)  Schot (0,2), Cystopteris 
fragilis (L.) Bernh (0,1). 
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Картасхема розміщення локалітетів 
Botrychium lunaria на території 
Житомирської обл. У м о в н і  
п о з н а ч е н н я: 1 — локалітети, 
що, напевно, зникли; 2 — існуючі 
місцезнаходження виду

Map of localities of Botrychium lunaria in 
Zhytomyr Region. S y m b o l s  i n d i c a t e: 
1 — localities that probably disappeared, 
2 — existing locations

За допо мо гою паке ту про грам Simagrl 1.12 ми 
про ана лізу вали по каз ники чин ни ків сере дови ща 
для лока літе ту та його ото чен ня (таб лиця) (Ді дух, 
Плю та, 1994; Хом’як, Хом’як, 2012). По рів нян ня 
отри ма них да них, що ха рак тери зу ють до слі джу
вану попу ля цію, з літе ра тур ними для виду зага лом 
(Екоф лора…, 2000) да ють змо гу про вес ти пара лель 
між видо вим і попу ля цій ним еко ло гіч ними спек т
ра ми.

Су час ний стан попу ля ції B. lunaria гос тро пот
ре бує пос тій ного моні то рин гу його міс цез ростан
ня. Слід та кож за зна чити, що внас лі док при род
ної транс фор ма ції еко систе ми опи са ний лока лі тет 
може зник нути й з’явитися в іншо му міс ці за наяв
ності там від по від них умов. Важ ли вим зав дан ням 
нау ков ців є до слі джен ня умов сере дови ща, за яких 
з’являється чи зни кає цей вид.
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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ BOTRYCHIUM LUNARIA 
(OPHIOGLOSSACEAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО ПОЛЕСЬЯ

На территории СловечанскоОвручского кряжа выявлено 
новое местонахождение Botrychium lunaria (L.) Sw. Это его 
второе местообитание на территории Центрального Поле
сья. Популяция характеризуется высоким числом особей 
и различными условиями среды. Находка вида в пределах 
проектируемого международного биосферного резервата 
имеет важное значение и повышает природоохранный ста
тус этой территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Botrychium lunaria, Словечанско-
Овручский кряж, Центральное Полесье, экологический спектр.
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A NEW LOCALITY OF BOTRYCHIUM LUNARIA 
(OPHIOGLOSSACEAE) IN CENTRAL POLESSYE

In the territory of the SlovechanskoOvruchskyi Ridge, a new 
locality of Botrychium lunaria (L.) Sw. has been found. This 
is the second habitat of this species in Central Polessye. The 
population is characterized by a large number of individuals 
and environmental conditions. A find of this species within the 
planned Bilateral Biosphere Reserve is of great importance and 
raises the biodiversity conservation status of the territory.

K e y  w o r d s: Botrychium lunaria, Slovechansko-Ovruchskyi 
Ridge, ecological spectrum.

Показники факторів середовища для досліджуваного місцезнаходження та порівняння їх з екологічним спектром виду

*
Показники факторів середовища (в балах)**

Hd Fh Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc He St

1 12,31 5,09 6,50 6,31 7,16 5,22 6,97 8,31 13,19 7,97 8,03 5,28 7,16 8,59

2 11,68 5,84 7,60 6,92 6,71 6,03 6,37 9,00 12,98 7,85 8,48 5,50 7,47 7,29

3 11,80 5,76 7,50 6,74 6,76 6,08 6,34 8,96 12,90 7,74 8,52 5,46 7,39 7,53

4 11,24 5,79 7,95 7,21 6,87 6,18 6,16 9,24 12,95 7,76 8,61 5,61 7,65 6,99

5 11,93 5,56 7,20 6,66 6,88 5,78 6,56 8,76 13,02 7,85 8,34 5,41 7,34 7,80

6 0,01 0,01 0,20 0,48 0,15 0,44 0,01 0,17 0,16 0,05 0,02  0,13 0,73

7 8-16 4-7 3-9 2-7 3-9 3-5 5-8 3-12 11-20 1-14 5-12 4-9 3-6

8 12 5,5 6 4,5 6 4 6,5 7,5 15,5 7,5 8,5 6,5 4,5

П р и м і т к и: * 1—3 — ділянки, в яких наявна Botrichium lunaria, 4 — ділянки оточення локалітету, 5 — середнє значення 
показників відповідного фактора даної популяції, 6 — відхилення популяційного оптимуму від видового, 7 — амплітуда 
показників фактора для виду, 8 — оптимум значень показників фактора для виду. ** Фітоіндикаційні показники факторів у 
балах за уніфікованою шкалою Я.П. Дідуха та П.Г. Плюти, 1994: Hd — вологість ґрунту, Fh — змінність зволоження, Rc — 
кислотність, Sl — сольовий режим, Ca — вміст карбонатів, Nt — вміст доступного нітрогену, Ae — аерація, Tm — терморежим, 
Оm — омборежим, Kn — континентальність, Cr — кріорежим, Lc — освітленість, He — рівень антропогенної трансформації, 
St — ступінь природної трансформації.


