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ФЛОРИСТИЧНІ ЗНАХІДКИ НА ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ

Описано нові місцезнаходження 11 рідкісних видів флори Житомирського Полісся. Розглянуто хорологічні осо-

бливості їхнього поширення у регіоні.

Житомирське Полісся — один із найбагатших 

у флористичному відношенні та унікальних 

осередків фіторізноманіття в рівнин ній час-

тині України. Під час флористичних дослі-

джень у 2008 р. на території цього регіону 

нами було виявлено нові місцезнаходження 

рідкісних видів рослин, серед них види, зане-

сені до Червоної книги України [9]: Trapa na-

t ans L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Dac ty lo-

rhi za incarnata (L.) Soó; Червоної книги Респу-

бліки Білорусь [3]: Gladiolus im bri ca tus L., 

Trapa natans; Європейського Червоного спис-

ку [13]: Silene lithuanica Za pał, Tra go pogon uk-

ra i nicus Artemcz. та регіо нально рідкісні види: 

Acer tataricum L., As ple nium septentrionale 

(L.) Hoffm., Betula ob scura A. Kotula, Dry op te-

ris cristata (L.) A. Grey, Poly podium vulgare L.

Для хорологічного аналізу поширення 

видів на Житомирському Поліссі, критично 

опрацьовано літературні дані та матерiали 

гербарiїв: Iнституту ботанiки iм. М.Г. Хо-

лодного НАН України, м. Київ (KW); Націо-

нального ботанiчного саду iм. М.М. Гришка 

НАН України, м. Київ (KWHA). 

Наводимо хорологічні дані та опис нових 

місцезнаходжень рідкісних видів флори 

Житомирського Полісся.

Acer tataricum L. — європейсько-суб-

середземноморський неморальний вид, аре-

ал якого охоплює Балкани, Центральну та 

Південно-Східну Європу, Малу Азію, Кав-

каз, Північний Іран. В Україні вид часто та 

спорадично зростає в Степу [2]. На Лівобе-

режному Поліссі Acer tataricum спорадично 

трапляється в лісах південної частини регі-

ону. На Волинському Поліссі відомо єдине 

місцезнаходження виду в найбільш пів-

денно-західній частині регіону — в околи-

цях м. Володимир-Волинський [7]. На Жито-

мирському Поліссі острівні локалітети цього 

виду приурочені до виходів на поверхню 

кристалічних порід Українського щита в до-

линах річок. За літературними та гербарни-

ми даними відомі місцезнаходження виду 

на берегах р. Тетерів в околицях м. Жито-

мир [2, 7], околицях м. Коростишев [7]; на лі-

вобережних схилах долини р. Тетерів в око-

лицях с. Козіївка між Коростишевом і Радо-

мишлем [6]; на березі р. Візня в околицях 

с. Візня Радомишльського району; в околицях 
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м. Малин [2]; в околицях с. Ірша Малинського 

району (Elin, KW, 1930); біля станції Бобрик 

Володарсько-Волинського району (Бар ба-

рич, KW, 1951) та в околицях с. Гвоздярня 

Романівського району (Барбарич, KW, 1951).

Виявлене нами в м. Коростень нове міс-

цезнаходження Acer tataricum є найпівніч-

нішим на території Правобережної Ук раїни. 

Воно приурочене до виходу на поверхню 

гра нітів рапаківі на лівому березі р. Уж на 

території геологічної пам’ятки природи "Оль-

жичі Купальні", що прилягає до міського 

парку. Крім Acer tatarica, в розщілинах гра-

нітних скель зростають поодинокі дерева 

Acer platanoides, Betula pen dula, Qu ercus ro-

bur, Ulmus laevis, трапляються наскельні 

папороті Asplenium ru ta-muraria, Cy sto pte-

ris fragilis. Цікаво, що умови зростання Acer 

tataricum в інших частинах Житомирського 

Полісся близькі до описаних нами. Так, на 

"cкелі Чацького" на березі р. Тетерів у Жи-

томирі Acer tataricum зростає на скелях ра-

зом з Betula pendula, Corylus avellana, Co to-

neaster melanocarpus, Spirea media [6].

На лівобережних схилах долини р. Тете-

рів в околицях с. Козіївка Acer tataricum 

зростає разом з Acer campestre, Carpinus 

betulus, Pyrus communis, Thalictrum san-

gu inea, Rosa corymbifera [6].

Таким чином, в острівній частині ареалу 

в Житомирському Поліссі Acer tataricum є 

компонентом розріджених чагарникових 

за  ростей на виходах Українського щита в 

долинах рік і, на відміну від Лісостепу Ук-

раїни, не трапляється в складі рослинних 

угруповань плакорних лісів (див. рисунок). 

Очевидно, цей лісовий за своєю еко ло го-

ценотичною природою вид на північній ме жі 

ареалу знаходить сприятливі для свого роз-

витку на початкових етапах онтогенезу мі-

крокліматичні умови в долинах рік на від-

слоненнях кристалічних порід. Розміщені 

переважно в меридіональному напрямку 

долини рік Житомирського Полісся були мі-

граційними шляхами популяцій цього виду 

на північ з основної частини ареалу виду в 

Лісостепу України.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. — 

голарктичний петрофільний вид, ди з’юн к-

тивний ареал якого охоплює Європу, Кавказ, 

Середню Азію, Західний Сибір, Монголію, 

Гімалаї, Далекий Схід, Північну Аме рику 

[11]. В Україні Asplenium sep ten trionale по-

ширений у Карпатах, Криму, на ка м’я нис-

тих відслоненнях Правобережного Лісо-

сте пу й Українського кристалічного щита. 

На Житомирському Поліссі відомо 14 міс-

цезнаходжень виду, які приурочені до 

гра нітних скель уздовж рік Тетерів, Случ, 

Уборть [5]. 

Нове місцезнаходження Asplenium sep-

tentrionale виявлене нами на гранітній ске лі 

на лівому березі р. Уж на північно-східній 

околиці м. Коростень, неподалік від траси 

Коростень–Київ (А-255). Asplenium septen-

trionale зростає в розщілині каменя, де утво-

рює вузьку суцільну щітку завдовжки по-

над 1 м. Це одне з двох найбільш північних 

місцезнаходжень виду на Українському 

кристалічному щиті. Інше місцезнаходжен-

ня — в околицях смт Олевськ — виявлене 

ще В. Монтрезором [7] і на сьогодні, ймовір-

но, зникло.

Betula obscura A. Kotula — центрально-

європейський вид, поширений у Польщі, 

Чехії, Словаччині; на території України ві-

домі острівні локалітети в Західному Лісо-

степу та на Правобережному Поліссі. Міс-

цезростання Betula obscura приурочені до 

широколистяних і мішаних лісів, де вид 

зростає поодиноко або невеликими група-

ми. В Житомирському Поліссі відомо 13 

місцезнаходжень виду, локалізованих у 

пів нічній частині регіону [5]. Під час дослі-

дження рідкісного угруповання скельно-

дубового лісу рододендрового в урочищі 

"Корніїв" на пагорбі між селами Червонка–

Городець у районі висоти (274 м) нами ви-

явлено два дорослих дерева Betula obscura, 

які зростають на відстані 10 км східніше від 

дерев Betula obscura, виявлених Г.К. Сми-

ком [8] у 35 кв. Кованського лісництва. Оче-

видно, всі ці дерева є локусами єдиної 

популяції виду.
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Dactylorhiza incarnata (L.) Soó — єв ра-

зiйський лучно-болотний вид, ареал якого 

охоплює Європу, Кавказ, Західний Сибiр, 

Центральну Азію, Монголію [14]. В Україні 

вид зрідка та спорадично поширений на 

Поліссі, у Лісостепу, Криму. На Житомир-

ському Поліссі лише за останні 10 років ви-

явлено понад 20 нових ценопопуляцій виду, 

окремі з яких займають площу понад 2 га, з 

чисельністю особин понад 500 [5]. Нами ви-

явлено нову ценопопуляцію Dactylorhiza 

incarnata на широкій луці між шосейною 

дорогою Бігунь–Кованка і лісом Тхорин-

ського лісництва Словечанського держліс-

госпу. На площі 0,7 га ми нарахували понад 

200 особин виду. 

Dryopteris cristata (L.) A. Grey — голарк-

тичний болотно-лісовий вид, ареал якого 

охоплює Середземномор’я, Європу, Захід-

ний Сибір, Північну Америку [12]. В Украї-

ні вид рідко трапляється на Поліссі та в Лі-

состепу. Нове місцезнаходження виявлене 

в околицях с. Черевки Овруцького району в 

екотоні заболоченого південно-східного бе-

рега озера та соснового лісу. Окрім Pinus 

sylvestris, до складу деревостану входять 

поодинокі дерева Frangula alnus та Betula 

pendula. В розрідженому чагарниковому 

ярусі трапляється Frangula alnus, чагар-

нич  ковий ярус утворений Calluna vul garis, 

Vacinium myrtillus, V. vitis-idea та Ledum 

palustre. Трав’янистий покрив представле-

ний Pteridium aquilinum та Molinia coerulea. 

Компактна ценопопуляція Dryopteris cris-

tata представлена 7 куртинами, які мозаїч-

но зростають на площі 30 м2.

Gladiolus imbricatus L. — європейський 

лучно-лісовий вид, ареал якого охоплює 

зону широколистяних лісів Східної Євро-

пи — окремі екслави на Кавказі, у Північно-

му Причорномор’ї та в гірських районах 

Цент ральної Європи [14]. В Україні Gladiolus 

imbricatus поширений у Карпатах, на По-

лiс сі, у Лiсостепу. На Житомирському По-

ліссі вид трапляється рідко, переважно у 

вигляді компактних малочисленних попу-

ляцій. Ми виявили нове місцезростання 

Gladiolus imbricatus поблизу с. Городець у 

38 кв. Тхоринського лісництва Словечан-

ського держлісгоспу. Компактна ценопопу-

ляція приурочена до вологої луки, яка про-

стягнулась між шосейною дорогою Бігунь–

Кованка та лісом. Трав’янистий покрив у 

місці зростання виду досить згущений, його 

проективне покриття — близько 100%. Осно-

ву травостану утворюють Agrostis tenuis, 

Briza media. До його складу входять також 

Cynosurus cristatus, Lathyrus pratensis, Myo-

sotis pa lu s tris, Plantago media, Rhinanthes mi-

nor, Tha  lictrum lucidum, Veratrum lo be lia-

num. Це нопопуляція займає площу близько 

60 м2. В її складі виявлено 27 дорослих осо-

бин Gla diolus imbricatus.

Platanthera bifolia (L.) Rich. — захід но-

євразійський лісовий, узлісно-лучний вид, 

ареал якого охоплює Європу, Се ред зем но-

мор’я, Кавказ, Південний Сибір [14, 10]. В 

Українi Platanthera bifolia спорадично по-

ширений у Карпатах, на Поліссі, рідше — в 

Лісостепу, дуже рідко — в Степу. За дани-

ми О.О. Орлова [5], для Житомирського По-

лісся вид є порівняно рідкісним (третя ка-

тегорія рідкісності), тут відомо 36 його міс-

цезнаходжень.

На території Овруцького кряжа, за спо-

стереженням В.І. Хом’яка, вид є досить по-

ширеним. Протягом 2004–2008 рр. тут відмі-

чено понад 50 популяційних локусів площею 

від 0,005 га до 0,1 га. Чисельність особин у 

виявлених локусах коливається від десятка 

до півсотні, з них більше половини — генера-

тивні особини. Нами виявлено два нових міс-

цезнаходження Platanthera bifolia. Перше — 

в околицях с. Збраньки Овруцького району. 

Тут вид зростає поруч з яром у насадженні 

березового лісу. Деревостан представлений 

Betula pendula, з участю Pinus sylvestris, 

Qu  ercus robur, Populus tremula. Друге — в 

околицях с. Старі Велідники Овруцького ра-

йону, серед чагарникових заростей Robinia 

pseudoacacia, якою засаджені схили ярів.

Polypodium vulgare L. — голарктич-

ний петрофільно-псаммофільний лісо-

вий вид. Його ареал охоплює Європу, 
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Кавказ, Західний Сибір, Середню Азію, 

Далекий Схід, Північну Америку [12]. В 

Україні вид частіше трапляється у Карпа-

тах, Криму, на кам’янистих відслоненнях 

Правобережного Лісостепу й Українського 

кристалічного щита, на решті території вид 

рідкісний. На Житомирському Поліссі ми 

виявили два нових місцезнаходження Poly-

podium vulgare. Перше — в Городецькому 

лісництві (кв. 9, вид. 7), на північних околи-

цях с. Городець Овруцького району, на те-

риторії заказника "Плющ". Вид зростає в 

грабовому лісі разом з іншим рідкісним ви-

дом — Hedera helix. Висота місцевості — 

280 м н.р.м. Ґрунти — сірі опідзолені сугли-

нисті. Цей ліс є похідним після вирубки в 

післявоєнні роки старого дубового лісу. Вік 

дерев — близько 50 років, середній діаметр 

стовбура — 22 см, зімкненість — 0,9. Окрім 

Carpinus betulus, до складу деревного яру-

су входять Acer platanoides, Betula pendula, 

Populus tremula. Чагарниковий ярус не ви-

ражений. У надґрунтовому покриві домінує 

Hedera helix (проективне покриття 30%). 

Компактна ценопопуляція Polypodium vul-

gare займає площу 60 м2, в її межах вид 

зростає окремими куртинами з проектив-

ним покриттям 5%.

Друге виявлене місцезнаходження Poly-

podium vulgare є значно більшим за площею 

та чисельністю особин у популяції. Воно при-

урочене до геологічного заказника місцевого 

значення "Камінне Село" поблизу с. Замисло-

вичі Олевського району в Замисловицькому 

лісництві (кв. 54, 62) Білокоровицького ліс-

госпу. Площа заказника — 15 га. Тут вихо-

дять на поверхню граніти Українського крис-

талічного щита у вигляді великих брил, що 

нагадують сільські будинки. Територія по-

крита березово-сосновим лісом асоціації 

Betuleto-Pinetum callunosum. До складу де-

ревостану, окрім Pinus sylvestris та Betula 

pen  dula, входять поодинокі дерева Quercus 

robur. Середній вік дерев — 60 років, середня 

висота 24 м, середній діаметр стовбура — 

30 см. У підліску зростає Sorbus aucuparia. 

Розріджений чагарниковий ярус утворений 

Ju ni perus communis, Rhododendron luteum. 

У чагарничковому ярусі домінує Calluna vul-

ga ris (30%).

Місцезростання Polypodium vulgare при-

урочені до кам’яних брил, які покриті суціль-

ним моховим "килимом", утвореним Dic ra-

num polysedum, Mnium punctatum, Pleu ro-

sium shreberi. Куртини займають площу від 

1 до 100 м2, залежно від величини брил, до 

яких вони приурочені. Особини виду зроста-

ють і за межами заказника, на всій території, 

де трапляються кам’яні брили.

Silene lithuanica Zapał. — центральноєв-

ропейський псаммофільний субендемічний 

вид, ареал якого охоплює Прибалтику, 

Польщу, Західну Білорусь, Північно-За хід-

ну Україну (Правобережне Полісся). У Жи-

томирському Поліссі вид спорадично зрос-

тає в північних районах, рідко — у півден-

них; на південній межі ареалу [1]. У межах 

Словечансько-Овруцького кряжа найчис-

ленніша ценопопуляція виду виявлена в 

південних і південно-західних околицях 

с. Черевки. Тут Silene lithuanica зростає ра-

зом з іншим рідкісним видом, занесеним до 

Європейського Червоного списку [13], — 

Tra go pogon ukrainicus. Щільність особин у 

ценопуляціях обох видів досить висока — 

3–5 на 1 м2. Обидва види є антропотолерант-

ними, тому помірний антропогенний тиск не 

загрожує існуванню їхніх популяцій.

Trapa natans L. s.l. — європейсько-кав-

казько-середземноморський вид, ареал яко-

го охоплює Європу, Середземномор’я, Малу 

Азію, Кавказ. В Україні вид зростає у водо-

ймах долин рік Дніпро, Десна, Сіверський 

Донець, Південний Буг, Дністер [4]. На По-

ліссі Trapa natans поширений дуже нерів-

номірно, він місцями масово трапляється у 

водосховищах Дніпра або в заплаві Десни, 

проте з просуванням на захід на Правобе-

режному Поліссі вид трапляється дедалі 

рідше і взагалі зникає на Волинському По-

ліссі. На Житомирському Поліссі вид пере-

буває на західній межі ареалу. За даними 

О.О. Орлова [5], тут вид відомий у 16 місце-

знаходженнях, які зосереджені переважно 
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в східній частині регіону. Окремі великі це-

нопопуляції займають площу у декілька 

гектарів і налічують тисячі особин, проте 

найбільш західні ценопопуляції малочис-

ленні, частина з них, ймовірно, зникла.

Нами виявлено нове західне місцезнахо-

дження Trapa natans на р. Уж у північно-

східній околиці м. Коростень, неподалік від 

траси Коростень–Київ (А-255). Ценопопу-

ляція малочисленна, представлена пооди-

нокими особинами. Вона розташована на 

відстані 35 км вище за течією р. Уж від 

великої популяції Trapa natans в околиці 

с. Розсохівське [5].

Гербарні зразки рідкісних видів переда-

но до гербаріїв Інституту ботаніки НАН 

України ім. М.Г. Холодного (KW) та Націо-

нального ботанічного саду НАН України 

ім. М.М. Гришка (KWHA).
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FLORISTIC FINDS ON THE ZHYTOMYR POLESYE

New locations of 11 rare species of flora of Zhytomyr Po-

le sye are described. Chorologycal features of these spe-

cies in territory of Zhytomyr Polesye are considered.




