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Botrychium matricariifolium (A. Braun ex 
Döll) W.D.J. Koch — рід кіс ний го ларк тич ний єв-
ро пейсько-аме ри канський вид, диз’юнктивний 
аре ал яко го охо п лює Скан ди на вію, Ат лан тич ну, 
Се ред ню та Схід ну Єв ро пу, Пів ніч ну Аме ри ку з 
ок ре ми ми ек ск ла ва ми в Азії та Пів ден ній Аме ри ці 
[7, 19, 22]. На те ри то рії Ук ра ї ни вид тра п ля є ть ся в 
За кар патській ни зо ви ні, Кар па тах, на Во ли но-По-
дільській ви со чи ні, Во линсь ко му По ліс сі та При-
дніп ров’ї [10, 22]. Його за не се но до спи ску за гро-
же них ви дів Кар пат [32], «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» 
[22] як рід кіс ний вид із диз’юнктивним ареа лом та 
охо рон ним ста ту сом «зни каю чий». Охо ро ня є ть-
ся B. matricariifolium і на між на род но му рів ні: його 
вне се но до пе ре лі ку Єв ро пейсь ко го чер во но го 
спи ску [28] під ка те го рі єю NT (Near Threatened) та 
До дат ку І Бернської кон вен ції [5, 9]. Іс нує дум ка, 
що B. matricariifolium є давнім стабілізованим гіб ри-
дом між Botrychium lunaria (L.) Sw. та B. multifidum 
(S.G. Gmel.) Rupr. [24].

На сьо го дні най пов ні ші ві до мості щодо по-
ши рен ня B. matricariifolium в Ук ра ї ні на ве де ні 
В.І. Мель ни ком [10]. Од нак ана ліз ма те ріа лів, які 

збе рі га ю ть ся в низ ці віт чиз ня них та за кор дон них 
гер ба рі їв (за га лом 32), лі те ра тур них дже рел, а та-
кож влас ні по льо ві до слі джен ня умож лив лю ють 
вне сен ня до пов нень до цієї ін фор ма ції.

Botrychium matricariifolium на те ри то рії су час ної 
Ук ра ї ни ві до мий ще з ХІХ ст. То го час не міс це зна хо-
джен ня (1858 р.) на во дить ся з Во ли но-По дільської 
ви со чи ни (Тер но пільська обл.) [10]. Уп ро довж 
ХХ ст. було ви яв ле но низ ку но вих ло ка лі те тів на 
те ри то рії Ук ра ї ни в різ них її ре гіо нах. Так, ок рім 
ще кіль кох ло ка лі те тів на Во ли но-По дільській ви-
со чи ні [3, 10—12], зна хід ки B. matricariifolium ві до мі 
та кож із При ти сянської ни зо ви ни [6], Во линсь ко го 
По ліс ся [10] та При дніп ров’я [13]. Знач на кіль кість 
міс це зна хо джень пов’язана з ви со ко гір ни ми те ри-
то рія ми Ук ра їнських Кар пат [3, 12]: ві до мі вка зів-
ки для хреб тів Чор но го ра [4, 17, 31], Сви до вець [10, 
17, 20] та Яро ви ця [16, 23]. Про те в лі те ра ту рі тра-
п ля ли ся і хиб ні вка зів ки на міс це зна хо джен ня до-
слі джу ва но го виду, на прик лад, із те ри то рій Во ли-
но-По дільської ви со чи ни та Кар пат [8, 10, 14, 15]. 

Ок ре мі по мил ки, ймо вір но, мо жуть бути 
пов’язані з пев ни ми труд но ща ми в си но ні мі ці 
виду. На прик лад, Botrychium matricarioides Willd., 
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B. matricariae Spreng., Osmunda matricariae Schrank 
є си но ні ма ми Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. Для уник нен ня та ких по ми лок ниж че на-
во ди мо но менк ла тур ну ци та цію до слі джу ва но го 
виду, си но ні ми яко го ви яв ле ні в ре зуль та ті ана лі зу 
віт чиз ня них і за ру біж них лі те ра тур них дже рел.

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex 
Döll) W.D.J. Koch 1845, Syn. Fl. Germ., 2: 972; 
Rothmaler, 1964, Fl. Europ., 1: 9; А. Бобр., 1974, 
Фл. евр. ч. СССР, 1: 70; Про то по по ва, 1977, Визн. 
росл. Укр. Кар пат: 27; вона ж, 1987, Оп ред. высш. 
раст. Укр.: 28; Ді дух, 2000, Екофл. Укр., 1: 112. — 
Botrychium matricariaefolium A.Braun in Döll, 1843, 
Rhein. Fl.: 24. — B. ramosum (Roth) Asch., 1864, Fl. 
Brandenb., 1: 906, non Sailer, 1841; Федч., 1908, Фл. 
Евр. Рос., 1: 19; Фо мин, 1934, Фл. СССР, 1: 98; Куз-
не цо ва, 1965, Визн. росл. Укр.: 25. — Osmunda ramosа 
Roth, 1788, Tent. Fl. Germ., 1: 444. — Botrychium 
rutaceum Willd., 1810, Sp. Pl., 5: 62, p. p., non Sw., 
1802; Ledeb., 1853, Fl. Ross., 4: 505; Шмальг., 1886, 
Фл. Ю.-Зап. Рос.: 717. 

На во ди мо пов ний пе ре лік усіх ві до мих ра ні ше 
та но вих міс це зна хо джень виду на те ри то рії Ук ра-
ї ни. Ін фор ма цію по дає мо, де мож ли во, від по від но 
до гер бар них зраз ків, а за від сут ності ос тан ніх — із 
ци ту ван ням лі те ра тур них дже рел.

Ра ні ше ві до мі міс це зна хо джен ня 
Во линська об ласть
1. «УССР, Волынская обл. Ко вель ский р-н. 

Сосновый лес вбли зи шос се Ко вель — Вла ди мир-
Волынский в 12—15 км на ЮЗ от Ко ве ля. 5 июля 
1985 г. Собр. Д. Гельт ман, В. До ро фе ев, О. Се ме но-
ва, А. Ха аре; Опр. А.О. Хаа ре» (LE) [10].

Тер но пільська об ласть
2. «Волын. губ. Око ло Кре ме не ца в лесу. 23 

июля 1858 г. А. К[…]в; Herbarium Trautvetterі» (LE) 
[10].

Львівська об ласть
3. «Stanowisko: w lesie grabowym «Grz da» na pn. 

od wsi, skraj pd. — na [...]. Miejscowo : Werchobu  
k. Sassowa. Data: 16.VIII.1936. Kraj: Polska. Zebra : 
A. Szczawi ski; Oznachy : J. M dalski» (LW) [3, 10, 
12, 19, 21]. 

4. «Woj. Tarnopolskie (palat Tarnopol), pow. 
(distr.) Z ochów: Sassów w lesie bukowo-grabowo 
osikowym «Bi ocha», na pn.-zach. od koty 414. — In 
silva (Fagus silvatica — Carpinus betulus — Populus 
tremula) — 17.VII.1936 lg. W. K dzierski, J. M dalski 
et A. Szczawi ski» (KW, LW) [3, 10—12, 19, 21].

Він ни цька об ласть
5. «… Мед ве дівська лі со ва дача в Ка ли нівсь ко-

му ра йо ні Він ни цької об лас ті (Ян ковський, 1932)» 
(KW) [10].

Чер каська об ласть
6. «… в черв ні 2001 р. на ді лян ці, що ме жує зі Змі-

ї ни ми ост ро ва ми (Ка нівський при род ний за по від-
ник, Чер каська обл., Ка нівський р-н)» [10, 13, 17, 
22].

За кар патська об ласть
7. «За кар патська обл., Ра хівський р-н, око ли ці 

с. Ква си, край лі со вої до ро ги в бу ко во му лісі по-
бли зу х. Сіт ко во. 27.07.2003. leg. О.М. На ко неч ний, 
Н.О. Ка ли но вич, det. Н.О. Ка ли но вич» (LW) [10].

8. «… в гірсь ко му ма си ві Сви до вець — на схи лі 
г. Дра гоб рат (Соб ко, 1974)» (KWHA) [10].

9. «…г. Сви до вець, р. Діа на, 1960!!» [10, 20].
10. «…в гірсь ко му ма си ві Чор но го ра — в до ли ні 

Ко ва лівсь ко го по то ку від г. Пет рос» [10, 31].
11. «… на При ти сянській ни зо ви ні по бли зу 

м. Му ка че ве в рів нин но му 140-річ но му ду бо во-
гра бо во му лісі ур. От рош (квар тал 39 / ви діл 9, Му-
ка чівське ліс ництво, Му ка чівський держ ліс госп» 
[6, 10, 22]. 

Чер ні ве цька об ласть
12. «У лип ні 2009 р. на те ри то рії хреб та Яро ви ця 

(Гри нявські гори), в уро чи щі Ниж ня Яро ви ця на 
ви со ті 1350 м над р. м., на уз біч чі до ро ги, що веде 
до по ло ни ни Том на тик» [16, 23]. 

Дея кі ав то ри вка зу ва ли на не чис лен ність виду 
май же по всьо му його ареа лу, від зна чаю чи, що це-
но по пу ля ції представ ле ні пе ре важ но гру па ми всьо-
го лише з кіль кох ек зем п ля рів [4, 11, 13, 19]. Це та-
кож ілюст ру є ть ся і зна хід ка ми з те ри то рії Ук ра ї ни 
(особ ли во но віт ні ми, ХХІ ст., щодо яких є дос тат-
ньо ін фор ма ції). Так, на прик лад, на За кар патській 
ни зо ви ні та При дніп ров’ї на яв ні ло ка лі те ти з 5 та 4 
осо бин від по від но, та кож іс ну ють ві до мості щодо 
не чис лен но го міс цез ростан ня (кіль ка осо бин) для 
хреб та Яро ви ця (ре гі он Кар пат) [16, 23].

Нові міс це зна хо джен ня
За кар патська об ласть
13. «За кар патська об ласть, Уж го родський р-н, 

око ли ці с. Не ви цьке, схи ли гори Ан та ло ве цька 
по ля на (Ви гор лат-Гу тинський хре бет), 640 м над 
р. м., гео гра фіч ні ко ор ди на ти: N 48°40'32,78'' E 
22°27'15,77'', 06.06.2012, Leg. & Det. Я.П. Са ніс ло».

Ви яв ле на по пу ля ція B. matricariifolium (за галь-
на пло ща 14 000 м2) на сьо го дні є най біль шою та 
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най чи сель ні шою за кіль кістю осо бин в Ук ра ї ні. 
В її ме жах у 2014 р. за кла де но три мо ні то рин го ві 
проб ні ді лян ки (пло щею 25 м2 кож на). Щіль ність 
спо ро фі тів B. matricariifolium ста но вить 43, 30 та 82 
осо би ни на 25 м2 (в се ред ньо му — 2 на 1 м2) і пря-
мо про пор цій но за ле жить від рів ня ос віт ле ності 
(зімк не ність крон 0,5, 0,6 та 0,4 від по від но), що 
від по ві дає особ ли востям виду згід но з Н. Ellenberg 
[28]. B. matricariifolium ви яв ле но в лі со во му еко-
то пі, що, за на шим при пу щен ням, є по хід ним на 
ко лиш ніх ви руб ках бу ко вих лі сів (вік де рев них 
рос лин — бли зько 20 ро ків). Вид зростав ра зом 
із Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L., Achillea 
millefolium L., Carex sylvatica Huds., Cephalanthera 
longifolia (L.) Fritch, Cerasus avium (L.) Moench, 
Cruciata glabra (L.) Ehrend., Dentaria bulbifera L., 
D. glandulosa L., Dryopteris cristata (L.) A. Gray, 
Euphorbia amygdaloides L., Fagus sylvatica L., 
Fragaria vesca L., Fraxinus excelsior L., Galium 
odoratum (L.) Scop., Glechoma hirsuta Waldst. et Kit., 
Hypericum perforatum L., Impatiens parviflora DC., 
Quercus robur L., Mercurialis perennis L., Poa 
nemoralis L., Prenanthes purpurea L., Rubus hirtus 
Waldst. et Kit., R. idaeus L., Salix caprea L., Salvia 
glutinosa L., Sambucus racemosa L., Sanicula 
europaea L., Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex 
Willd., S. popovii Dobrocz., Tilia platyphyllos Scop., 
Viola canina L.

На при лег лих до ви яв ле но го ло ка лі те ту те ри то-
рі ях вліт ку 2014 р. ми зна йшли по оди но кі осо би ни 
до слі джу ва но го виду. Мож на при пус ти ти, що нами 
ви яв ле но час ти ни ме та по пу ля ції B. matricariifolium, 

яка роз по всю дже на по бу ко вих лі сах усьо го вул ка-
ніч но го ма си ву Ан та ло ве цька по ля на.

14. «За кар патська обл., Пе ре чинський р-н, окол. 
с. Тур’я-Ре ме та; на схи лах г. Ма ко ви ця (Ви гор лат-
Гу тинський хре бет), 870 м над р. м., гео гра фіч ні ко-
ор ди на ти: N 48°41'42,55'' E 22°35'22,74'', 25.06.2014. 
Leg. & Det. К.А. Во ткаль чук».

Ви яв ле ні 4 осо би ни зроста ли на ді лян ці 1,5 м 
на 1,5 м у бу ко во му лісі. Зімк не ність крон ста но-
ви ла бли зько 0,7. B. matricariifolium зростав ра-
зом із Acer platanoides, Actea spicata L., Anemone 
nemorosa L., Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, Galium 
odoratum (L.) Scop., Rubus caesius L. 

Як уже за зна ча ло ся, за шка лою Н. Ellenberg [27] 
ви мо ги B. matricariifolium до ос віт лен ня ста нов лять 
7 ба лів (мо же ви три му ва ти не знач не за ті нен ня). 
Про те в міс це зна хо джен нях виду на При ти сянській 
ни зо ви ні [6] та схи лах г. Ма ко ви ця зі знач ною зімк-
не ністю крон і, від по від но, чи ма лим за ті нен ням, 
рі вень ос віт лен ня не від по ві дає та ким умо вам. Цей 
факт свід чить про до во лі ши ро ку еко ло гіч ну ам п-
лі ту ду виду за фак то ром ос віт ле ності. Дея кі ав то ри 
та кож ви слов лю ва ли при пу щен ня щодо ши ро кої 
еко ло гіч ної ам п лі ту ди сто сов но чин ни ка зво ло же-
ності еда фо то пу [13] й ак цен ту ва ли на по тен цій-
ній здат ності виду до ся га ти ви со кої чи сель ності 
спо ро фі тів [13], що ми і спос те рі га ли у но во ви яв-
ле но му ло ка лі те ті на схи лах г. Ан та ло ве цька По ля-
на. Ці фак ти та при пу щен ня ще раз під твер джу ють 
не об хід ність ре тель но го мо ні то рин гу всіх ві до мих 
по пу ля цій виду. Та кож, з ме тою під три ман ня при-
йнят но го рів ня ос віт ле ності міс цез ростан ня на 

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

Distribution of Botrychium matricariifolium 
in Ukraine: а — records in the 19th century, 
б — in the 20th century, в — the latest records
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схи лах г. Ан та ло ве цька По ля на, вва жає мо за мож-
ли ве про во ди ти тут пе ріо дич не про рі джу ван ня де-
рев но го яру су. 

По дає мо кар то схе му по ши рен ня B. matricariifo-
lium на те ри то рії Ук ра ї ни.

Ми та кож про ана лі зу ва ли за хо ди охо ро ни 
B. matricariifolium ex situ та in situ з ме тою оцін ки 
ефек тив ності збе ре жен ня виду на те ри то рії Ук ра ї-
ни. Охо ро на B. matricariifolium in situ за без пе чу є ть ся 
у низ ці об’єктів при род но-за по від но го фон ду Ук-
ра ї ни, а саме: в Кар патсь ко му біо сфер но му за по-
від ни ку (Сви до ве цький та Чор но гірський ма си ви), 
Ка нівсь ко му при род но му за по від ни ку та, ймо вір-
но, може бу ти ви яв ле ний на те ри то рії На ціо наль-
но го при род но го пар ку «Пів ніч не По діл ля» [17, 
18]. За ува жи мо, що зов сім по ряд із но во ви яв ле ною 
по пу ля ці єю B. matricariifolium на схи лах г. Ан та ло-
ве цька По ля на про во дить ся ви руб ка, яка най ближ-
чим ча сом може по ши ри тись і на до слі джу ва ний 
лі со вий ма сив. Хоча для виду і ха рак тер ні міс це-
зростан ня у вто рин них лі сах [29], од нак ми мо же-
мо втра ти ти цей уні каль ний ло ка лі тет з ог ля ду на 
за зна че не ак тив не лі со ко ристу ван ня. Тому з ме тою 
охо ро ни B. matricariifolium про по ну є ть ся ство ри ти 
за каз ник міс це во го зна чен ня «Гро нян ка ро ма шко-
листа» пло щею 1,4 га. 

Щодо охо ро ни ex situ, то вид представ ле ний 
лише в ко лек ції Хо рост ківсь ко го дер жав но го ден-
д ро ло гіч но го пар ку По дільської до слід ної стан ції 
Тер но пільсь ко го інсти ту ту аг ро про ми сло во го ви-
роб ництва УААН [2]. Не об хід но за зна чи ти, що за-
хо ди з охо ро ни B. matricariifolium ex situ уск лад не ні 
пев ни ми особ ли востя ми виду — га ме то фіт при пи-
няє свій роз ви ток на ста дії кіль кох клі тин за від сут-
ності ен до фіт них гри бів у клі ти нах про та лію [1, 25, 
26], тому ут во рен ня стій ких по пу ля цій у куль ту рі 
не мож ли ве без штуч но го по нов лен ня спо ро фі та-
ми. Ця про бле ма розв’язується шля хом ви ро щу-
ван ня га ме то фі тів на жи виль них се ре до ви щах із 
до да ван ням са ха ро зи на віть без участі ен до фіт них 
гри бів [1, 30, 33—35], про те пот ре бує прак тич но го 
впро ва джен ня цих ре зуль та тів у бо та ніч них са дах і 
ден д ро пар ках.

За га лом, B. matricariifolium ві до мий на те ри то-
рії Ук ра ї ни ще з XIX ст. За фік со ва ний у 14 міс це-
зна хо джен нях у семи об лас тях: Во линській, Тер-
но пільській, Він ни цькій, Чер каській та Чер ні-
ве цькій — по 1 ло ка лі те ту, Львівській — 2, За кар-
патській — 7. Під крес ли мо, що одна з двох но во ви-
яв ле них по пу ля цій виду (на схи лах г. Ан та ло ве цька 

По ля на) не має рів них в Ук ра ї ні та за кіль кістю 
спо ро фі тів у де сят ки ра зів пе ре ва жає ві до мі до цьо-
го по пу ля ції. Botrychium matricariifolium охо ро ня-
є ть ся in situ та ex situ на те ри то рі ях трьох об’єктів 
при род но-за по від но го фон ду Ук ра ї ни. Та кож ми, з 
ме тою по ліп шен ня ста ну охо ро ни рід кіс но го виду, 
про по нує мо ство ри ти за каз ник «Гро нян ка ро ма ш-
ко листа» (на схи лах г. Ан та ло ве цька По ля на).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ В УКРАИНЕ BOTRYCHIUM 
MATRICARIIFOLIUM (OPHIOGLOSSACEAE)

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J. Koch — 
редкий вид, включенный в «Красную книгу Украины» 
(2009). В результате анализа литературных сведений, кри-
тического пересмотра гербарных образцов и собственных 
полевых исследований авторов установлено, что в Украине 
B. matricariifolium найден в 14 локалитетах и встречается в 
7 её областях — Волынской, Тернопольской, Винницкой, 
Черкасской и Черновецкой (по 1), во Львовской (2) и За-
карпатской (7). Приводятся 2 новых местонахождения вида 
из Закарпатской обл., установленные по полевым исследо-
ваниям авторов, одно из которых является самой большой 
популяцией по количеству особей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Botrychium, папоротники, редкий вид, 
распространение, Красная книга, Украина. 
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DISTRIBUTION OF BOTRYCHIUM MATRICARIIFOLIUM 
(OPHIOGLOSSACEAE) IN UKRAINE

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J. Koch is a 
rare species listed in the Red Data Book of Ukraine (2009). An 
analysis of the literature data, critical revision of herbarium spec-
imens and field studies of the authors have shown that in Ukraine 
there are 14 records of this species. Botrychium matricariifolium 
was found in 7 regions of Ukraine, e.g. Volyn, Ternopil, Vinny-
tsia, Cherkasy, and Chernivtsi (1 in each), Lviv (2), and Transcar-
pathian (7). Two new localities registered during the field study 
in Transcarpathian Region are reported. One of these localities 
represents the largest population of the species in Ukraine.

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


