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Abstract. Chorology of Asplenium ruta-muraria, A. scolopendrium, A. septentrionale, A. × alternifolium, Polypodium 
vulgare, and Woodsia ilvensis in Zhytomyr Polissya was analyzed in detail. The schematic maps of their distribution are 
provided. Woodsia alpina, Cystopteris montana, Polypodium interjectum, and Oreopteris limbosperma were erroneously 
reported for the study region. The main reasons of disappearance of the populations of Asplenium ruta-muraria and 
A. scolopendrium and decrease in population number of Woodsia ilvensis and Asplenium× alternifolium are high dams 
construction on the rivers Teteriv and Gnylopiat’, granite extraction, and recreation. It has been shown that only 
Asplenium septentrionale and Polypodium vulgare are protected in the region within the objects of natural reserve fund; 
conservation of Asplenium× alternifolium is not maintained. Woodsia ilvensis is an endangered species in the study region 
and in Ukraine. A general conclusion was made that conservation of populations of rock ferns is possible only on the 
basis of the biotope approach.
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Вступ

Жи то мирське По ліс ся за ймає цен траль ну час ти-
ну Ук ра їнсько го По ліс ся (Marynych, Syrota, 1968). 
Від ін ших час тин цьо го ре гіо ну воно від різ ня єть ся 
біль ши ми аб со лют ни ми ви со та ми, роз та шу ван ням 
Ук ра їнсько го криста ліч но го щита ви ще ба зи су еро-
зії, фор му ван ням ок ре мих кря жів: Ов руцько-Сло-
ве чансько го, Бі ло ко ро вицько го, То піль нянсько го. 
Саме це зу мо ви ло своє рід ність гео мор фо ло гіч ної 
бу до ви Жи то мирсько го По ліс ся – роз ви ток стрім-
ких, ске лястих бор тів річ ко вих до лин го лов них 
рі чок ре гіо ну (Те те рів, Гни лоп'ять, Случ, Уборть, 

Уж, Же рев), які гли бо ко врі за ні у криста ліч ний 
фун да мент; на яв ність піс ляльо до ви ко вих друм лі-
нів у пів ніч но-за хід ній час ти ні ра йо ну до слі джень. 
Криста ліч ні від сло нен ня в ре гіо ні скла де ні пе ре-
важ но кис ли ми по ро да ми – гра ні та ми, гней са ми, 
габб ро, а на Ов руцько-Сло ве чансько му кря жі – та-
кож ов руцьки ми квар ци та ми. Від сло нен ня криста-
ліч них по рід у по єд нан ні зі спе ци фіч ни ми ри са ми 
рель є фу ство рю ють різ но ма ніт ні скель ні біо то пи, 
де фор му єть ся уні каль ний рос лин ний по крив, до 
скла ду яко го вхо дять і па по ро ті, в тому чис лі рід-
кіс ні на дер жав но му та ре гіо наль но му рів нях.

Ві до мості про по ши рен ня па по ро тей на те ри то-
рії до слі джен ня з'являються з по чат ку ХІХ ст. Од-
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ні єю з пер ших зга док про до слі джу ва ні види скель-
них біо то пів для те ри то рії Жи то мирсько го По ліс ся 
є вка зів ка на зростан ня Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 
(у 1828 році, Ch.H. Godet). О. Ро го вич (Rogovich, 
1869) для м. Жи то мир на во див Polypodium vulgare L. 
та Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., а В. Мон-
тре зор (Montrezor, 1886) – Woodsia pilosella Rupr. 
І.Ф. Шмаль гау зен (Shmalhauzen, 1886) вка зу вав ві-
до мості про два види: Polypodium vulgare (м. Жи то-
мир) та Woodsia ilvensis (с. 725): «толь ко Жи то мир 
(Го де в 1828!) и Жи то мир ский уезд, Со ку ля (Соб-
ке вич, 1873!)». 

Й.К. Па чоський (Pachosky, 1899) уза галь нив ві-
до мості щодо фло ри По ліс ся, в т.ч. щодо рід кіс-
них ви дів па по ро тей скель них біо то пів. Зок ре ма, 
він пи сав (с. 77): «[Woodsia ilvensis] растет только 
по скалам в окр. Житомира (Годе – 1828, скала 
Сокуль – Собк[евич]!, Монтрезор!, Липск[ий] 
12.VIII.1892!; против Стрижевки на берегу 
Тетерева – Гагм[ан] у Шмальгаузена)». У цьо му уза-
галь нен ні Й.К. Па чоський та кож на вів низ ку ло ка-
лі те тів Polypodium vulgare та Asplenium septentrionale з 
Жи то мирсько го По ліс ся. 

О.В. Фо мін уза галь нив то го час ні хо ро ло гіч ні 
ві до мості про види па по ро тей скель них біо то пів 
(Fomin, 1938). В по даль шо му, в пуб лі ка ці ях пер-
шої по ло ви ни ХХ ст. для Жи то мирської об лас-
ті вка зу ють ся 7 із 10 рід кіс них ви дів па по ро тей 
скель них біо то пів Жи то мирської об лас ті: Asplenium 
ruta-muraria L., A. scolopendrium L., A. septentrionale, 
A. × alternifolium Wulfen ex Jacq. (під на звою 
Asplenium germanicum Weis), Polypodium vulgare, 
Woodsia ilvensis, W. alpina (Bolton) S.F. Gray (Fomin, 
1938; Kondratiuk, 1950; Barbarych, 1955). 

І.С. Кон тар (Kontar, 2001) до слі ди ла у скла ді 
скель ної рос лин ності Жи то мирсько го По ліс ся уг-
ру по ван ня сою зу Hypno-Polypodion vulgare Mucina 
1993 та сою зу Asplenion septentrionalis Br.-Bl. 1934 
(Gams 1927), в яко му спіль но з Я.П. Ді ду хом опи са-
ла нові асо ціа ції Arabidopsido thalianae-Polypodietum 
Didukh, Kontar 1998 та Asplenietosum trichomanis 
Didukh, Kontar 1998.

Нові ло ка лі те ти рід кіс них па по ро тей скель-
них біо то пів на ве де но у пуб лі ка ці ях О.О. Ор ло ва 
(Orlov, 2005), О.О. Ор ло ва, Д.М. Яку шен ка (Orlov, 
Iakushenko, 2005), В.І. Мель ни ка зі спів ав то ра ми 
(Melnyk et al., 2009).

Стан охо ро ни рід кіс них ви дів па по ро тей скель-
них біо то пів у ре гіо ні про ана лі зо ва но О.О. Ор ло-
вим (Orlov, 2005, 2009, 2010).

Не зва жаю чи на три ва лий пе рі од вив чен ня фло-
ри скель них біо то пів у Жи то мирсько му По ліс сі, 
су час на хо ро ло гія рід кіс них ви дів скель них па по-
ро тей та стан їхньої охо ро ни в ре гіо ні до слі дже но 
фраг мен тар но, що й обу мо ви ло ак ту аль ність да ної 
ро бо ти.

Об'єкти та ме то ди ка до слі джень

До рід кіс них ви дів па по ро тей скель них біо то пів 
Жи то мирсько го По ліс ся, які на во ди лись для до-
слі джу ва ної те ри то рії та пот ре бу ють кри ти ко-сис-
те ма тич но го ана лі зу та уза галь нен ня хо ро ло гіч них 
ві до мостей, ми від нес ли: Asplenium ruta-muraria, 
A. scolopendrium, A. septentrionale, A. × alternifolium, 
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv., Oreopteris 
limbosperma (All.) Holub, Polypodium vulgare L., 
P. interjectum Shivas, Woodsia alpina, W. ilvensis.

Но менк ла ту ра так со нів по да на за «Vascular plants 
of Ukraine. A nomenclatural checklist» (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999) з дея ки ми уточ нен ня ми. Со зо-
ло гіч ні ві до мості на ве де но від по від но до вклю чен-
ня ви дів у охо рон ні спи ски дер жав но го (Chervona 
кnyha…, 2009) та ре гіо наль но го (Oficiyni pereliky…, 
2012) рів нів. Для по бу до ви кар то схем по ши рен ня 
ви дів, ви ко на них крап ко вим ме то дом (Tolmachev, 
1974), були оп рацьо ва ні ма те ріа ли гер бар них фон-
дів 36 нау ко вих ус та нов Ук ра ї ни, Ро сії, Авст рії, Ру-
му нії (KW, KWHA, KWHU, KWU, LE, LWKS, LWS, 
LW, ZHM та ін.), лі те ра тур ні дже ре ла та ре зуль та ти 
влас них польо вих до слі джень.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Ниж че на во ди мо де таль ні хо ро ло гіч ні ві до мості та 
кар то схе ми по ши рен ня кож но го з до слі джу ва них 
ви дів у ре гіо ні.

Woodsia ilvensis (рис. 1)
м. Жи то мир: (Rogovich, 1869; Pachosky, 1899: 

Годе [Godet] 1828!;), ске ля Со куль (Pachosky, 1899: 
Соб ке вич!; Мон тре зор!; Липський 12.08.1892!); 
м. Жи то мир (Fomin, 1938: Собк.[евич]! 25.05.1873; 
Липський, 02.08.1892, LE; Липський, 15.05.1900, 
LE); ске ля Со ку ля (Pachosky, 1899; Соб ке вич, 1873, 
LE; Фо мін, 1938: Собк.[евич]!, 27.06.1890; Монтр.
[езор]!); ске ля Го ло ва Чацько го (Pachosky, 1938: 
Монтр.[езор]!, 30.09.1895); ске ля Чо ти ри Бра-
ти (Kondratyuk, 1950); Жи то мирський р-н: с. Ве-
ли ке Шумське, ске лі над р. Гни лоп'ять (Fomin, 
1938: Зе ров і Ок сі юк!, 01.08.1925; Зе ров і Ок сі юк, 
01.08.1925, KW); с. Сін гу ри, ске лі по р. Гни лоп'ять, 



345ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(4)

пам'ятка при ро ди Ске ля Кра шевсько го (Ан д рі єн-
ко 1990!; Ор лов 16.06.1998!!; Ор лов 20.06.2004!!; Ор-
лов 03.05.2013!!; Без смерт на, Ва ше ка, 21.06.2010, 
KWHU); Ко рости шівський р-н: с. Стри жів ка, на бе-
ре зі р. Те те рів (Pachosky, 1899; Fomin, 1938: Гаг ман, 
n.[on] v.[idi]).

Нині збе рег ло ся єди не міс це зна хо джен ня цьо-
го виду в Ук ра їнсько му По ліс сі – на те ри то рії гео-
ло гіч ної пам'ятки при ро ди Ске ля Кра шевсько го 

(Жи то мирський р-н) (Orlov, 2009). Вид охо ро ня-
єть ся на дер жав но му рів ні – за не се ний до третьо-
го ви дан ня «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (Chervona 
knyha..., 2009).

Asplenium scolopendrium (рис. 1)
м. Жи то мир: ске ля Со ку ля (Fomin, 1938: Монтр.

[езор]!, 10.08.1881); ске ля Чо ти ри Бра ти (Фі ло нен-
ко, 15.08.1946, ZHM; Kondratyuk, 1950).

Рис. 1. Поширення Woodsia ilvensis та Asplenium scolopendrium у Житомирському Поліссі (1 – існуючі локалітети 
W. ilvensis, 2 – локалітети W. ilvensis, які, певно, зникли, 3 – локалітети A. scolopendrium, які, певно, зникли)

Fig. 1. Distribution of Woodsia ilvensis and Asplenium scolopendrium in Zhytomyr Polissya (1 – existing localities of W. ilvensis, 
2 – localities of W. ilvensis which probably disappeared; 3 – localities of A. scolopendrium which probably disappeared)

1 2 3
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Asplenium × alternifolium (рис. 2)
м. Жи то мир (Fomin, 1938; Соб ке вич 22.06.1873, 

ZHM); ске ля Го ло ва Чацько го (Фо мін, 1938: Собк.
[евич]!, 29.12.1872); ске ля Со ку ля* (Fomin, 1938: 

*  За по ві дом лен ням ві до мо го крає знав ця Г.П. Мок рицько-
го (м. Жи то мир), [го ра] Со ку ля, Со куль і ске ля Чо ти ри бра-
ти – на зви од но го й того ж са мо го гео гра фіч но го об'єкту, 
який у ХІХ – пер шій по ло ви ні ХХ сто  літ тя зна хо див ся у 
Жи то мирсько му по ві ті/ра йо ні, а нині ра зом з уро чи щем 
Го ро ди ще увій шов до те ри то рії м. Жи то мир

Собк.[евич]!, 29.12.1872), ске ля Чо ти ри Бра ти* 
(Kondratiuk, 1950) Жи то мирський р-н: с. Ве ли ке 
Шумське, ске лі над р. Гни лоп'ять (Fomin, 1938: Зе-
ров і Ок сі юк, 01.12.1925, KW; Бар ба рич 15.09.1932, 
KW; Ді дух, Кон тар, Ор лов, 19.06.2002, KW; Без-
смерт на і Ва ше ка, 21.06.2010, KWHU; Ор лов, 
25.06.2012, KW); Олевський р-н: м. Олевськ, на гра-
ніт них ске лях (Fomin, 1938: Монтр.[езор]!).

Рис. 2. Поширення Asplenium × alternifolium у Житомирському Поліссі (1 – існуючі локалітети, 2 – локалітети, які, 
певно, зникли)

Fig. 2. Distribution of Asplenium × alternifolium in Zhytomyr Polissya (1 – existing localities, 2 – localities which probably 
disappeared)

1 2
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Asplenium ruta-muraria (рис. 3)
м. Жи то мир: ске ля Чо ти ри Бра ти (Кон д ра тюк, 

1950); Жи то мирський р-н: с. Пси ще [ни ні с. За рі ча-
ни] (Fomin, 1938); м. Ко ростень, гра ні ти вздовж р. Уж 
(Соб ко, 25.10.1967, KWHA); Ов руцький р-н: Сло-
ве чанський ДЛГ, Усівське л-во, уро чи ще По лом'я 
(Смик, 13.06.1964!); Олевський р-н: с. Ло па ти чі 
(Воз дви женський, 18.06.1934, KW).

Asplenium septentrionale (рис. 4)
м. Жи то мир (Rogovich, 1869; Шмаль гау зен, 

1897; Ко пач.[евська]!, 03.07.1913; Ко пач.[евська]!, 

06.06.1913); там же, (Липський, 1883, LE); там же, 
ске лі по лі во му бе ре зі р. Те те ре ва (Зе ров і Ок сі юк, 
31.07.1925, KW); там же, ниж че Мо ну мен та Сла ви 
(Ор лов, 20.09.2013, KW); ске ля Го ло ва Чацько го 
(Fomin, 1938: Монтр.[езор]!; Ор лов, 03.05.1998!!); 
ске ля Со ку ля (Мон тре зор, 1886; Fomin, 1938: Собк.
[евич]! 26.07.1897; Ко пач.[евська]!, 03.07.1913; 
Соб ке вич, 26.07.1897, ZHM; 13.07.1877, ZHM; 
29.12.1872, ZHM); ске ля Чо ти ри Бра ти (Кон д ра-
тюк, 1950; Ор лов, 01.05.1998!!, 02.10.2005!!); уро-
чи ще Зе ле ний Гай (Fomin, 1938: Ко пач[евська]!, 

Рис. 3. Поширення Asplenium ruta-muraria у Житомирському Поліссі (1 – локалітети, які, певно, зникли)

Fig. 3. Distribution of Asplenium ruta-muraria in Zhytomyr Polissya (1 – localities which probably disappeared)

1
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06.06.1913); Жи то мирський р-н: с. Нова Руд ня, лі-
вий бе рег р. Те те рів (Ша ра євська 16.06.1957, CWU); 
с. Сін гу ри, ске лі по р. Гни лоп'ять, пам'ятка при-
ро ди Ске ля Кра шевсько го (Ор лов, 09.05.1994!!, 
18.06.2004!!; 10.05.2015!!); гра ніт ні ске лі на пра во-
му бе ре зі р. Гни лоп'ять ниж че во до спа ду (Ор лов, 
18.06.2004!!); м. Ко ростень, ске лі (Зе ров і Ок сі юк, 
04.08.1925, KW); там же, гра ні то ві від сло нен ня між 
скель (Ли па, 25.08.1933, KW); там же, ске лі (Воз-

дви женський, 24.07.1935, KW); там же, на гра ні тах 
(Соб ко, 10.08.1968, KW); там же, пам'ятка при ро-
ди Оль жи ні ку паль ні, по гра ніт них від сло нен нях 
вздовж р. Уж (Яку шен ко, 13.06.2006, KW); там же, 
пн.-сх. окол., у роз ще ли ні гра ніт ної ске лі на лі во-
му бе ре зі р. Уж (Melnyk, Baransky, Kharchishin et 
al., 2009); ске лі коло с. Шумсько го (Зе ров і Ок сі-
юк, 01.08.1925, KW); Ко рости шівський р-н: с. Ви-
со кий Ка мінь (Кон тар, 31.05.1998, KW); с. Го-

Рис. 4. Поширення Asplenium septentrionale у Житомирському Поліссі (1 – існуючі локалітети, 2 – локалітети, які, 
певно, зникли)

Fig. 4. Distribution of Asplenium septentrionale in Zhytomyr Polissya (1 – existing localities, 2 – localities which probably 
disappeared)
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родське ([…], 01.08.1950, KW; Кон тар, 31.05.1998, 
KW); м. Ко рости шів (Со вінський, 1890, KW), там 
же, ске лі над р. Те те рів (Зе ров, 16.09.1925, KW; 
Ор лов, 16.08.1995!!); с. Ко зі їв ка, ске лі по бе ре гу 
р. Те те рів (Яку шен ко, 07.10.1995; 26.07.1999, KW); 
с. Ве ли кі Ко ша ри ща, гра ніт ні від сло нен ня на лі-
во бе реж жі р. Те те рів (Яку шен ко, 10.07.2002, KW; 
Ор лов, 08.08.2004!!); Но во град-Во линський р-н: смт. 
Го род ни ця, гра ніт ні ске лі у міс ті на лі во му бе ре-
зі, Го род ницький парк-пам'ятка са до во-пар ко во-

го мис тецтва (Ор лов 15.06.2001!!); Олевський р-н: 
м. Олевськ, ске лі по р. Уборть (Fomin, 1938: 
Монтр[езор]!); там само, на гра ні ті у кам'яноломні 
(Во ро бйов, 21.06.1926, KW); там само, на гра ні ті 
біля мли на (Во ро бйов, 21.06.1926, KW).

Polypodium vulgare (рис. 5)
м. Жи то мир (Rogovich, 1869; Shmalhauzen, 1886; 

Pachosky, 1899: Ро го вич!); гра ні то ві від сло нен ня 
між скель (Ли па, 27.08.1935, KW); пд. окол., уро чи-

Рис. 5. Поширення Polypodium vulgare у Житомирському Поліссі (1 – існуючі локалітети).

Fig. 5. Distribution of Polypodium vulgare in Zhytomyr Polissya (1 – existing localities)

1
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ще Го ро ди ще, гео ло гіч на пам'ятка при ро ди Чо ти ри 
Бра ти, на гра ніт них ске лях на пра во му бе ре зі р. Те-
те рів, ба га то (Ор лов 07.11.2011! KW); ске ля Со ку ля 
(Shmalhauzen, 1886); Жи то мирський р-н: Бо гунське 
л-во, квар тал 73, на ста ро му ду бо во му пень ку, по-
оди но ко (Ор лов 22.07.1993!!); Жи то мирський ДЛГ, 
Лев ківське л-во, квар тал 90, у со сня ку зе ле но мош-
но му, на ґрун ті, по оди но ко (Ор лов, 19.08.2011, 
KW); Жи то мирський ДЛГ, Три гірське л-во, окол. 
с. Три гір'я, у гра ніт них ске лях на пра во му бе ре-
зі р. Те те рів, під по ло гом ду бо во-гра бо во го лісу 
(Ор лов 31.05.1998! KW); окол. с. Гуй ва (1 км на 
пів день), у со сня ку зе ле но мош но му, на ґрун ті, по-
оди но ко (Ор лов, 18.07.2010, KW); окол. с. Сін гу ри 
(8 км на за хід), гео ло гіч на пам'ятка при ро ди Ске ля 
Кра шевсько го на пра во му бе ре зі р. Гни лоп'ять, ба-
га то (Ор лов, 03.05.2011, KW; Без смерт на, Ва ше ка, 
21.06.2010, KWHU); окол. с. Сін гу ри (8,5 км на за-
хід), Ве ли ко шумські гра ніт ні ске лі на пра во му бе-
ре зі р. Гни лоп'ять, ба га то (Ор лов, 25.09.2010, KW); 
Єміль чинський р-н: Єміль чинський ДЛГ, Єміль-
чинське ліс ництво, квар тал 28, ви діл 7, на гра-
ніт них ва лу нах під по ло гом лісу, за каз ник Буд ки 
(Ор лов, 04.09.2007, KW); м. Ко ростень (Pachosky, 
1899: Мон тре зор); там же, р. Уж (Соб ко 25.10.1967! 
KWHA); там же, у гра ніт них ске лях по бе ре гу р. Уж 
(Яку шен ко, 13.06.2006, KW); там же, пам'ятка при-
ро ди Оль жи ні ку паль ні, по гра ніт них від сло нен нях 
вздовж р. Уж (Ор лов, 13.06.2006, KW); Ко рости-
шівський р-н: м. Ко рости шів (Со винський, KW; 
Barbarych, 1955; Ор лов, 03.05.1995!!); на ка мін ні в 
су бо рі між Ко рости ше вим та с. Ко зі їв ка (Окс нер, 
11.08.1950, KW); у шпа ри нах гра ніт них скель по бе-
ре гу р. Те те рів між се ла ми Ко зі їв ка та Ви со кий Ка-
мінь, ба га то (Яку шен ко, 26.07.1999, KW); с. Ко зі їв-
ка (Яку шен ко, 08.08.1995!!); с. Го родське (Кон тар, 
31.05.1998, KW); Лу гинський р-н: Лу гинський ДЛГ, 
Лип ницьке л-во, квар тал 56, 5 км пд. с. Лип ни ки, у 
со сно во му лісі зе ле но мош но му, на ґрун ті, за каз ник 
Лип ницькі дуб ня ки (Ор лов, 01.06.2005, KW); Лу-
гинський ДЛГ, Лу гинське л-во, квар тал 19, у со сня-
ку на ґрун ті (Ор лов, 17.08.2000!!); На ро дицький р-н: 
1 км пн. с. Гута-Кса ве рівська, на від сло нен нях гра-
ні тів під по ло гом гра бо во го лісу, на пра во му бе ре-
зі р. Кам'янка (Ор лов, 25.05.2006, KW); Но во град-
Во линський р-н: смт. Го род ни ця, у місько му пар ку, 
у гра ніт них ске лях над р. Случ (Ор лов, 16.06.2000, 
KW); с. Кур чи ця, гра ніт ні ске лі по лі во му бе ре гу 
р. Случ (Ор лов, 15.06.2000, KW); окол. с. Кур чи-
ця, гра ніт ні ске лі на горі Пар ти зан ка на пра во му 

бе ре зі р. Случ, під по ло гом лісу (Ор лов, 16.06.2000, 
KW); Но во град-Во линський ДЛГ, Кур чицьке л-во, 
квар тал 59, на гра ніт них ва лу нах у ста ро му дуб ня-
ку (Ор лов, 13.06.2000!!); Кур чицьке л-во, квар тал 
15, на гра ніт них від сло нен нях на Со ко ло вій горі 
на лі во му бе ре зі р. Случ (Ор лов, 13.06.2000!!); Го-
род ницький ДЛГ, Го род ницьке л-во, квар тал 20, 
гра ніт ні ске лі вздовж лі во го бе ре га р. Дуб нич ка 
(Ор лов, 13.07.2000, KW); Ов руцький р-н: Сло ве-
чанський ДЛГ, Го ро децьке л-во, квар тал 33, ви діл 
22, на від сло нен нях гра ні тів у дуб ня ку, ба га то (Ор-
лов, 14.07.2009, KW); Го ро децьке л-во, квар та ли 
44–46, у дуб ня ках на від сло нен нях квар ци тів, за-
каз ник Сло ве чанський кряж (Ор лов, 15.06.2006!!); 
Го ро децьке л-во, квар тал 43, на від сло нен нях квар-
ци тів під по ло гом ду бо во го лісу (Ор лов, 15.06.2006, 
KW); окол. с. Го ро дець, Го ро децьке ліс ництво, 
кв. 9, вид. 7, те ри то рія за каз ни ка Плющ (Melnyk, 
Baransky, Kharchishin et al., 2009); Олевський р-н: 
с. За ми сло ви чі, у лісі на кам'янистому міс ці, зрід-
ка (Pachosky, 1899) [ві ро гід но, тут мова йде про 
Ка мін не Село, яке зна хо дить ся не по да лік с. Руд-
ня-За ми сло вицька – авт.]; Бі ло ко ро вицький ДЛГ, 
Бі ло ко ро вицьке л-во, квар тал 25, на гра ніт них 
від сло нен нях під по ло гом лісу (Ор лов, 06.08.1999, 
KW); 4 км на пів ніч від с. Руд ня-За ми сло вицька, 
за каз ник Ка мін не село, на гра ніт них ва лу нах, ба-
га то (Ор лов, 10.09.1992!!, 19.05.2011, KW); за каз-
ник міс це во го зна чен ня Ка мін не Село по бли-
зу с. За ми сло ви чі в За ми сло вицько му ліс ництві 
(кв. 54, 62) (Melnyk, Baransky, Kharchishin et al., 
2009); Ра до мишльський р-н: окол. с. Руд ня-Го ро-
децька, у со сно во му лісі зе ле но мош но му, на ґрун-
ті (Ор лов, 23.07.1993, KW); Ро ма нівський р-н: окол. 
с. Со бо лів ка, у со сня ку зе ле но мош но му (Ор лов, 
09.09.1999, KW).

На те ри то рії Жи то мирсько го По ліс ся Polypodium 
vulgare зростає не тіль ки у скель них біо то пах, 
пов'язаних із ви хо дом на по верх ню криста ліч них 
по рід, але та кож у со сно вих лі сах, де криста ліч ні 
від сло нен ня від сут ні (час ти на ло ка лі те тів в Жи то-
мирсько му, Лу гинсько му, Ра до мишльсько му ра йо-
нах). Г.К. Сми ком (Smyk, 1966) Polypodium vulgare 
вза га лі вка зу ва лась як зви чай ний вид для ду бо вих 
лі сів Ов руцько-Сло ве чансько го кря жа.

Ок ре мо слід роз гля ну ти види па по ро тей, які по-
мил ко во на во ди ли ся для Жи то мирської об лас ті. 
За ува жи мо, що май же усі із цих ви дів були ви лу-
че ні з фло ри По ліс ся (в тому чис лі і Жи то мирсько-
го) за га лом (Vyznachnyk…, 1965; Opredelitel…, 1987; 
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Didukh et al., 2000). За ре зуль та та ми кри тич ної ре-
ві зії на яв них гер бар них ма те ріа лів (зок ре ма і тих, 
на ос но ві яких ґрун ту ва лись вка зів ки), під твер дже-
но по мил ко вість на ве ден ня для до слі джу ва ної те-
ри то рії низ ки ви дів.

Cystopteris montana. У гер ба рії Жи то мирсько-
го об лас но го крає знав чо го му зею (ZHM) на яв ний 
гер бар ний зра зок, зі бра ний 22.05.1873 Р. Соб ке ви-
чем [Жи то мирський р-н]: «Окол. с. Шумське, на 
ске лі Кра шевсько го, в ті нистих міс цях», і ви зна че-
ний ним як Cystopteris montana. У ре зуль та ті кри тич-
но го пе ре гля ду цьо го гер бар но го зраз ка нами його 
пе ре ви зна че но як Сystopteris fragilis (L.) Bernh. (n.c. 
О.Безсмертна, 09.12.2011).

Polypodium interjectum. Наводився для Ко рости-
шівсько го р-ну, окол. м. Ко рости шів, ра йон Ки-
ри чан ка, на від сло нен нях гра ні тів по лі во му бе-
ре гу р. Те те рів (Яку шен ко, 30.07.1997!!). Кри тич-
ний ана ліз на яв но го гер бар но го ма те ріа лу роду 
Polypodium L. з ре гіо ну до слі джень, а та кож наші 
чис лен ні спос те ре жен ня в при ро ді не вия ви ли 
жод но го ло ка лі те ту та гер бар но го зраз ка Polypodium 
interjectum з Жи то мирсько го По ліс ся. Тому вва жає-
мо, що цей вид для ре гіо ну на во див ся по мил ко во.

Woodsia alpina. О.В. Фо мін (Fomin, 1938) у І 
томі «Фло ри УРСР» ло ка лі тет цьо го виду для Жи-
то мирсько го По ліс ся вка зав так (с. 49): «ко лиш-
ній Жи то мирський повiт, ра зом із Woodsia ilvensis 
(Соб ке вич у Мон тре зо ра, l.с., non vidi)». Й.К. Па-
чоським (Pachosky, 1899) щодо цьо го ло ка лі те ту 
ра ні ше було зроб ле но важ ли ве уточ нен ня: «Мон-
тре зор (Зап. Кіев. Общ. Ест., Х, вып. 4, стр. 21) 
жи то мир ское рас те ние от но сит к Woodsia pilosella 
Rupr.». Пі сля кри тич но го пе ре гля ду гер бар них 
зраз ків «Woodsia pilosella Rupr. Sokula. 25.03.1873. 
Sobkevich» (KW), ми ді йшли ви снов ку, що це – 
Woodsia ilvensis. Та ким чи ном, вка зів ки Woodsia 
alpina для Жи то мир щи ни є не під твер дже ни ми. 

Oreopteris limbosperma. Цю рід кіс ну па по роть для 
Жи то мирсько го По ліс ся на во ди ли до слід ни ки у 
ХІХ сто  літ ті (Rogovich, 1869; Pachosky, 1899). Зок-
ре ма, Й.К. Па чоський (Pachosky, 1899) про цей вид 
зга ду вав так (с. 77): «Указывается Ро го ви чем для 
Волынской губ. (Жи то мир, Ов руч, Ко вель, с. 294) 
и Belke для Радомышльского уез да Ки ев ской 
губ.). Ука за ния эти (осо бен но по след нее) очень 
сомнительны». Є.М. Кон д ра тюк (Kondratyuk, 
1950) у кан ди датській ди сер та ції на вів цей вид 
для ске лі Чо ти ри бра ти (м. Жи то мир), про те без 
гербарних збо рів. Ос кіль ки ми не зна йшли жод-
но го гер бар но го зраз ка зга да но го виду з ре гіо ну 
до слі джень, вва жає мо, що тут він є сумнівним, не 
підтвердженим гербарними збо ра ми.

Стан охо ро ни рід кіс них ви дів па по ро тей скель-
них біо то пів у Жи то мирсько му По ліс сі на ве де но у 
таб ли ці.

Та ким чи ном, нині у Жи то мирсько му По ліс-
сі дос татньо за без пе че на охо ро на лише двох ре-
гіо наль но рід кіс них ви дів скель них па по ро тей: 
Asplenium septentrionale та Polypodium vulgare; не охо-
п ле ний охо ро ною A. × alternifolium. Кіль кість по-
пу ля цій Woodsia ilvensis за ос тан ні 100 ро ків знач но 
змен ши ла ся, і нині цей вид у ре гіо ні, як і в ці ло му в 
Ук ра ї ні, зна хо дить ся на межі зник нен ня. 

Зник нен ня ви дів та змен шен ня чи сель ності по-
пу ля цій скель них па по ро тей від бу ло ся пе ре важ но 
внас лі док пря мо го зни щен ня скель них біо то пів у 
ре гіо ні при бу дів ництві ви со ких гре бель на річ ках, 
що при зве ло до під йо му рів ня води на 15–17 м та 
за то п лен ня при бе реж них скель них еко то пів. Так, 
у Жи то мирсько му р-ні, с. Нова Руд ня, у кань йо ні 
р. Те те рів, скель ні «стін ки» за то п ле ні пов ністю; у 
м. Жи то мир, між ске лею Го ло ва Чацько го на лі во-
му бе ре зі та ске лею Чо ти ри бра ти на пра во му бе ре-
зі р. Те те рів, на по верх ні за ли ши ла ся тіль ки верх ня 
час ти на скель (близько 40 %); у Жи то мирсько му 

Таблиця. Стан охорони рідкісних видів папоротей скельних біотопів у Житомирському Поліссі
Table. Conservation status of rare fern species from rocky biotopes in Zhytomyr Polissya

Вид
Статус / категорія 

рідкісності
Об'єкти природно-заповідного фонду, в яких вид охороняється

Вид занесенo до «Червоної книги України» (Chervona кnyha…, 2009)

Woodsia ilvensis зникаючий вид геологічна пам'ятка природи Скеля Крашевського

Регіонально рідкісні види (за Orlov, 2005; Oficiyni pereliky…, 2012)

Asplenium septentrionale порівняно рідкісний вид
геологічні пам'ятки природи: Голова Чацького, Чотири брати, Скеля Крашевського, 
Ольжині купальні; Городницький (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва)

Polypodium vulgare порівняно рідкісний вид
геологічні пам'ятки природи: Чотири Брати, Скеля Крашевського, Ольжині купальні; 
заказники місцевого значення: Будки, Липницький, Плющ, Словечанський кряж, 
Камінне село
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р-ні, окол. с. Ве ли ке Шумське, на по верх ні за ли-
ши ла ся лише верх ня час ти на ске лі Кра шевсько го 
(близько 50 %). Та кож скель ні біо то пи руй ну ва ли-
ся при ви до бут ку гра ні ту. На прик лад, була знач но 
транс фор мо ва на Сі янська гора на пра во му бе ре зі 
р. Гни лоп'ять (Жи то мирський р-н; ске лі на лі во му 
бе ре зі р. Те те рів в окол. с. Ве ли кі Ко ша ри ща, Ко-
рости шівський р-н) та ін. Пос ту по ві змі ни ста ну 
по пу ля цій скель них ви дів па по ро тей від бу ва ють ся 
внас лі док рек реа ції, а та кож клі ма тич них змін.

Слід під крес ли ти, що охо ро на рід кіс них ви дів 
скель них па по ро тей мож ли ва лише на ос но ві осе-
лищ но го, біо то піч но го під хо ду. Зга да ні види тра-
п ляють ся в Жи то мирсько му По ліс сі у біо то пах 
8220 і, рід ше, 8230 (Interpretation Manual…, 2007). 
За ук ра їнською кла си фі ка ці єю біо то пів, це біо то-
пи, які фор му ють ся на від сло нен нях Ук ра їнсько го 
криста ліч но го щита: щі ли нах і по лич ках гра ніт них 
від сло нень з хаз мо фіт ною рос лин ністю (біо топ 
Н 1.11) та біо то пах ва лу нів, «ло бів» з ли шай ни ка-
ми, мо ха ми, уг ру по ван ня ми Asplenietea trichomanes 
та з участю ви дів ро дів Sedum L., Sempervivum L. 
(біо топ Н 1.12) (Didukh et al., 2011). Обид ва біо-
то пи по вин ні охо ро ня ти ся від по від но до Habitat 
Directive ЄС 92/43 (Council Directive 92/43) як 
такі, що ха рак те ри зу ють ся уні каль ністю та слаб-
ким від нов лен ням. Для збе ре жен ня на ве де них біо-
то пів у ре гіо ні слід під си ли ти ре жим їх охо ро ни 
в іс ную чих об'єктах ПЗФ та до дат ко во ство ри ти 
низ ку но вих: Жи то мирський р-н, Ве ли ко шумські 
ске лі у по низ зі р. Гни лоп'ять (по пу ля ції Asplenium 
septentrionale, A. × alternifolium, Polypodium vulgare); 
Ко рости шівський р-н, ске лі у с. Ве ли кі Ко ша ри ща 
на пра во му бе ре зі р. Те те рів (по пу ля ції Asplenium 
septentrionale та Polypodium vulgare). Та кож слід 
обсте жи ти вер ти каль ну «стін ку» ске лі Чо ти ри бра-
ти, де, ві ро гід но, мог ли збе рег ти ся рід кіс ні види 
скель них па по ро тей – Woodsia ilvensis, Asplenium 
scolopendrium та ін.

Ви снов ки

На те ри то рії Жи то мирсько го По ліс ся збе рег ли ся 
по пу ля ції 4 рід кіс них ви дів па по ро тей скель них 
біо то пів: Asplenium septentrionale, A. × alternifolium, 
Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis. Ві ро гід но, зник-
ли у ре гіо ні Asplenium ruta-muraria та A. scolopendrium. 
Під твер дже но, що згад ки про зростан ня Woodsia 
alpinа, Cystopteris montana та Polypodium interjectum 
у ре гіо ні є по мил ко ви ми. Oreopteris limbosperma 
є сум нів ним ви дом у ре гіо ні, ло ка лі те ти яко го 

не під твер дже ні гер бар ни ми збо ра ми. У Жи то-
мирсько му По ліс сі дос татньо за без пе че на охо ро на 
двох ре гіо наль но рід кіс них ви дів скель них па по-
ро тей: Asplenium septentrionale та Polypodium vulgare; 
не охо п ле ний охо ро ною A. × alternifolium. Woodsia 
ilvensis у ре гіо ні, як і в ці ло му в Ук ра ї ні, зна хо дить-
ся на межі зник нен ня.

По дя ки

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку Г.П. Мок рицько-
му – ди рек то ру крає знав чо го ви дав ництва «Во линь» 
(м. Жи то мир) за до по мо гу в іден ти фі ка ції ста ро вин-
них то по ні мів.
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Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних 
біотопів Поліської частини Житомирської області. – Укр. 
ботан. журн. – 2016. – 73(4): 343–354.
1Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького 
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Житомирської обл., 10004, Україна
2Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології» 
вул. Володимирська, 64/13,  м. Київ, 01601, Україна
3Зеленогурський університет, факультет біологічних 
наук, 
вул. З. Шафрана, 1, м. Зелена Гура, 65-516, Польща

Детально наведено хорологію Asplenium ruta-muraria, 
A. scolopendrium, A. septentrionale, A. × alternifolium, Poly-
podium vulgare, Woodsia ilvensis у Житомирському Поліссі, 
складено картосхеми їхнього поширення. Підтвердже-
но, що Woodsia alpina, Cystopteris montana, Polypodium in-
terjectum, Oreopteris limbosperma для регіону досліджень 
наводилися помилково. Проаналізовано головні при-
чини зникнення популяцій Asplenium ruta-muraria, A. sco-
lopendrium та зменшення чисельності популяцій Wood-
sia ilvensis, Asplenium× alternifolium – будівництво високих 
гребель на річках Тетерів, Гнилоп'ять, видобуток граніту, 
рекреація. Показано, що у регіоні в об'єктах природно-
заповідного фонду забезпечена охорона лише Asplenium 
septentrionale та Polypodium vulgare; не забезпечена охоро-
на Asplenium× alternifolium. Зникаючим видом у регіоні 
та Україні є Woodsia ilvensis. Зроблено узагальнюючий 
висновок, що охорона популяцій скельних папоротей 
можлива лише на основі біотопічного підходу.

Ключові слова: папороті, хорологія, охорона, 
Житомирське Полісся, скельні біотопи

Орлов А.А.1, Безсмертная О.А.2, Якушенко Д.Н.3 
Хорология и охрана редких видов папоротников скальных 
биотопов Полесской части Житомирской области. – Укр. 
ботан. журн. – 2016. – 73(4): 343–354.
1Полесский филиал УкрНИИЛХА им. Г.Н. Высоцкого 
ул. Нескореных, 2, с. Довжик, Житомирского р-на, 
Житомирской обл., 10004, Украина
2Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Учебно-научный центр «Институт биологии» 
ул. Владимирская, 64/13, г. Киев, 01601, Украина
3Зеленогурский университет, факультет биологических 
наук, 
ул. З. Шафрана, 1, г. Зелена Гура, 65-516, Польша

Детально приведена хорология Asplenium ruta-muraria, 
A. scolopendrium, A. septentrionale, A. × alternifolium, Poly-
podium vulgare, Woodsia ilvensis в Житомирском Полесье, 
составлены картосхемы их распространения. Подтверж-
дено, что Woodsia alpina, Cystopteris montana, Polypodi-
um interjectum, Oreopteris limbosperma для региона иссле-
дований приводились ошибочно. Проанализированы 
основные причины исчезновения популяций Asplenium 
ruta-muraria, A. scolopendrium и уменьшения численнос-
ти популяций Woodsia ilvensis, Asplenium× alternifolium – 
строительство высоких плотин на реках Тетерев, Гни-
лопять, добыча гранита, рекреация. Показано, что в 
регионе в объектах природно-заповедного фонда обес-
печена охрана только Asplenium septentrionale и Polypodium 
vulgare; не обеспечена охрана Asplenium× alternifolium. 
Исчезающим видом в регионе и Украине является Wood-
sia ilvensis. Сделан обобщающий вывод, что охрана по-
пуляций скальных папоротников возможна только на 
основе биотопического подхода.

Ключевые слова: папоротники, хорология, охрана, 
Житомирское Полесье, скальные биотопы
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Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — вид, занесений до Червоної книги України (див. с. 343–354). 
Фото О.О. Безсмертної.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br., a species listed in the Red Data Book of Ukraine (see pp. 343–354). 
Photo by O.O. Bezsmertna.


