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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні, так звані 
«птеридофіти» чи криптогамні рослини є однією з найстаріших і 
примітивних груп судинних рослин на Землі. Вони є важливою 
складовою фіторізноманіття майже у всіх регіонах земної кулі з 
найбільшою різноманітністю у тропічних широтах. Птеридофіти 
мають велике економічне значення передусім як лікарські, харчові, 
декоративні та технічні рослини, хоча вони менш універсальні за 
біохімічним складом та застосуванням, ніж покритонасінні рослини. 

Багато видів цієї групи рослин характеризуються слабкими 
адаптивними властивостями, довготривалим циклом розвитку, реалі-
зацією життєвої стратегії в стабільному середовищі і трансформація 
навколишнього середовища, зумовлена переважно антропогенними 
факторами, несе загрозу їх виживанню. Тому комплексне дослідження 
папоротеподібних, плауноподібних та хвощеподібних важливе для 
визначення їх економічної корисності, включаючи можливість 
застосування для лікувальних цілей; встановлення ресурсної 
значущості, перспективи використання, визначення загроз та 
потреби охорони, враховуючи тенденції зміни стану популяцій. 

Останнім часом увага дослідників зосереджена на комплексному 
вивченні біологічно активних сполук цієї групи рослин та їх дії у 
зв’язку з пошуком альтернативних джерел цінної сировини для 
лікарських засобів рослинного походження. Як правило, папороте-
подібні та хвощеподібні не синтезують алкалоїдів, за винятком кількох 
видів Lycopodium. З іншого боку, в птеридофітах присутні різні 
види фенольних сполук, непротеїнових амінокислот, ціаногенних 
глікозидів, терпеноїдів та великої кількості своєрідних флавоноїдів, які 
перспективні як протизапальні, гепатопротекторні, антиоксидантні, 
антидепресантні, діуретичні та фунгіцидні засоби. 

Зважаючи на сучасні пріоритети у сфері вивчення лікарських 
рослин, у монографії наведено характеристику видів папоротей, 
плаунів та хвощів України з урахуванням даних щодо їх дослідження 
у різних країнах світу, особливо – європейського регіону, сировина 
яких входить до Державної фармакопеї України, Європейської 
Фармакопеї, Британської Трав’яної Фармакопеї. Важлива увага 
приділяється аналізу еколого-ценотичних властивостей, стану 
природних ресурсів цих видів та загрозам для популяцій і ресурсів; 
використання у різних регіонах земної кулі у науковій та традиційній 
медицині; охорони в Україні та на міжнародному рівні. 

При підготовці монографії використано оригінальні матеріали 
ресурсознавчих досліджень та наявні літературні джерела з питань 
морфології, хорології, біохімії та лікувальних властивостей, загроз 
і стану охорони досліджуваних видів в Україні та за її межами.                            
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У монографії подано комплексну характеристику 39 видів лікарських 
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Папороті є перспективним джерелом біологічно активних речовин 
для фармацевтичних та медичних цілей. Встановлено, що з 63 видів 
дикорослих папоротей України 39 видів містять біологічно активні 
речовини, які використовуються або можуть використовуватися для 
лікарських та харчових цілей. У традиційній медицині України та 
більшості європейських країн їх використання у якості лікарських рослин 
обмежене. Папороті є популярними рослинами як продукти харчування, 
сировина для медицини, декоративні та будівельні матеріали в основному 
в країнах Південно-Східної Азії [100, 308, 330, 413, 419].

На даний час папороті не мають значного економічного значення 
в Україні. Вони в основному використовуються для декоративних 
цілей у ландшафтному садівництві, зрідка в народній та офіційній 
медицині (Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott). Деякі з них (Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn, Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm. (Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod.) іноді використовуються як харчовий продукт, 
оскільки це добре джерело білку та мікроелементів [61, 100].

Дослідженню біологічно активних сполук та лікарських 
властивостей папоротей в останні десятиліття приділяється значна 
увага для цілей розширення сировинної бази лікарських рослин і 
можливості заміщення рідкісних видів рослин сировиною певних 
видів папоротей. За різними даними [238, 419, 471], папороті містять 
близько двадцяти цінних вторинних метаболітів, у т.ч. поліфеноли, 
флавоноїди, тритерпеноїди та ряд інших речовин, які мають 
антиоксидантні, протимікробні, протипухлинні, протизапальні 
властивості [185, 308, 330, 413, 472] (рис.1). 

 

[ ] (р )

Рис. 1. Основні біологічно активні речовини видів лікарських папоротей: 
1 – флавоноїди; 2 – тритерпенові сапоніни; 3 – вуглеводи; 4 – прості 
феноли (похідні флороглюцину); 5 – жирні олії; 6 – дубильні речовини; 

7 – вітаміни; 8 – фенолкарбонові кислоти; 9 – ефірні олії; 10 – органічні 
кислоти. Цифрою над колонками позначено кількість видів
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Наприклад, підтверджено, що антиоксидантна активність 
вторинних метаболітів папоротей є найбільш корисною біологічною 
активністю для боротьби зі старінням та хронічними захворюваннями 
[308].

Аналіз даних про вміст біологічно активних сполук досліджуваних 
видів та їхню дію, виявлених в аналізованих папоротей, 
свідчить про широкий спектр їх властивостей. Так, понад 80 % 
папоротей характеризуються протизапальними, діуретичними, 
лактогенними, антигельмінтними, сечогінними, відхаркувальними, 
знеболювальними, антиоксидантними та іншими лікувальними 
властивостями (рис. 2). Для більшості аналізованих папоротей (64,1 %) 
виявили протизапальний вплив на шлунок і кишечник, артеріальний 
тиск, а також як в’яжучий або легкий проносний засіб. Найбільш 
відомі серед них – Onoclea struthiopteris, Polypodium vulgare L., Pteridium 
aquilinum та деякі інші. Що стосується захворювань дихальної системи 
(у тому числі як відхаркувальний та протизапальний засіб), то відомо, 
що 45 % папоротей застосовують для лікування респіраторних 
проблем. Фармакологічні властивості або лікарське застосування 
шести видів (Asplenium fontanum (L.) Bernh., Azolla caroliana Willd., 
Cheilanthes acrosticha (Balb.) Tod., Dryopteris caucasica (A. Braun) 
Fraser-Jenk.& Corley, Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz 
& Thell., Oreopteris limbosperma (Bellardi & All.) Holub та Pilularia 
globulifera L.) невизначені, проте основні біологічно активні речовини 
досліджувалися. у

Рис. 2. Основні лікувальні властивості папоротеподібних. Цифрою 
позначено кількість видів

Представлені 39 видів лікарських папоротей України належать 
до 17 родин з явним переважанням представників Aspleniaceae                                                                                    
(23 %) та Dryopteridaceae (23 %). Інші родини представлені в основному 
невеликою кількістю видів.

Результати аналізу поширення лікарських папоротей дозволили 
встановити, що на більшій частині території України зростають 
41,02 % видів. Це означає, що багато лікарських папоротей 
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зростають у різних регіонах України, але більшість з них трапляються 
спорадично чи зростають розсіяно. Значна частина папоротей 
(30,77 %) мають обмежене поширення і представлені лише в деяких 
регіонах (Полісся, Карпати, Лісостепова зона тощо) або відомі лише з 
окремих локалітетів (28,21 %) (рис. 3). Серед останніх переважають 
раритетні види папоротей, занесені до Червоної книги України. Їх 
популяції переважно малочисельні, часто представлені поодинокими 
спорофітами чи їх невеликими агрегаціями. р

Рис. 3. Поширення лікарських папоротеподібних
в Україні (кількість видів)

Таким чином, більше половини лікарських папоротей мало поширені 
в Україні, і багато з них перебувають під загрозою та потребують 
захисту. Їх ценопопуляції, в основному, невеликі або представлені 
окремими особинами. Тому ресурсна значущість більшості з них 
незначна. На підставі результатів оцінки ресурсного потенціалу 
аналізованих лікарських папоротеподібних було виділено кілька груп 
видів (рис. 4).

Рис. 4. Ресурсна цінність лікарських папоротеподібних України 
(кількість видів): 1 – значні ресурси, види перспективні для регульованого 

використання сировини з природного середовища; 
2 – ресурси обмежені; 3 – недостатні для збору сировини;

4 – відсутні для використання ресурси. 



8

Виходячи з результатів ресурсної оцінки, лише Athyrium fi lix-
femina (L.) Roth, Dryopteris fi lix-mas та Pteridium aquilinum мають 
значні ресурси і є перспективними для регульованого використання 
з природного середовища. Ресурси Dryopteris carthusiana (Vill.)                                              
H. P. Fuchs та Thelypteris palustris (Salib.) Schott обмежені і потребують 
детальної оцінки для визначення можливих обсягів використання. 
Природні ресурси інших видів папоротей недостатні чи недоступні 
для збору сировини. Більшість з них перебувають під охороною на 
регіональному, державному або глобальному рівнях.  

Обмежене поширення та низька ресурсна значущість популяцій 
папоротей обумовлена лімітуючим впливом внутрішніх (біологічних) та 
зовнішніх чинників. Популяції папоротеподібних характеризуються 
переважно довготривалим розвитком, вузькою еколого-ценотичною 
амплітудою, слабкими адаптивними властивостями; вони чутливі до 
зміни мікроклімату оселищ, що посилює ризик загрози зникнення у 
змінному середовищі [343]. Більшість видів папоротей України, будучи 
cциофітами та вибагливими до стабільного зволоження, ростуть під 
наметом лісу або в специфічних місцях існування і їх місцезростання 
пов’язані переважно з лісовою зоною України. Будь-яке порушення 
лісової рослинності призводить до екологічного дисбалансу 
середовища та дигресії популяцій більшості лісових видів папоротей, 
як і плауноподібних. Вирубка лісу і навіть рубки догляду становлять 
реальну загрозу для Asplenium scolopendrium L., Blechnum spicant 
(L.) Roth, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman, Onoclea struthiopteris, Oreopteris limbosperma, Ophioglossum 
vulgatum L. та ін. Відтворення популяцій цих видів після вирубки навіть 
за сприятливих умов може тривати дуже довго. Нами не виявлено 
відомостей щодо сучасних демографічних тенденцій у цих видів, 
але популяції їх, як правило, зменшуються внаслідок трансформації 
та деградації водно-болотних угідь і лісових середовищ існування. 
З посиленням порушень навколишнього середовища відбувається 
фрагментація та просторова ізоляція популяцій, що призводить до 
зниження ресурсної значущості, зменшення можливості статевого 
розмноження і генетичного збіднення [143, 401]. Багато папоротей 
України мають декоративні властивості та використовуються для 
озеленення, що може бути потенційним ризиком вимирання. 

У зв’язку з обмеженим чи локальним поширенням і вираженою 
тенденцією до зменшення популяцій, 11 видів лікарських папоротей 
України перебувають під охороною на державному (національному) 
рівні та включені до Червоної книги України [101]. 19 видів мають 
статус регіонально рідкісних. Деякі з них захищені лише в певних 
областях, де існує загроза виснаження популяцій, а в інших регіонах 
можуть мати ресурсну значущість, як: Athyrium fi lix-femina, Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris fi lix-mas, Thelypteris palustris. Окрім того, 
вісім видів папоротей наведені у Європейському червоному списку 
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за глобальною та/чи європейською регіональною оцінкою: Adiantum 
capillus-veneris L., Botrychium lunaria (L.) Sw., Botrychium multifi dum 
(S.G. Gmel.) Rupr., Pilularia globulifera, Salvinia natans (L.) All., Onoclea 
struthiopteris, Thelypteris palustris, Marsilea quadrifolia L. зі статусом 
охорони переважно найменшої загрози (Least Concern (LC) за винятком 
останнього виду, який має статус вразливий (Vulnerable (VU) [233].

Незважаючи на тенденцію до зменшення популяцій та зменшення 
площі та якості середовища проживання, майже всі ці види 
оцінюються як найменшого занепокоєння (загрози), оскільки мають 
велику площу поширення, для них переважно не виявлена стійка 
тенденція дигресії. Потрібні подальші дослідження та моніторинг 
існуючих субпопуляцій та їх середовищ існування. Зазначимо, що 
перелік і статус видів Європейського червоного списку судинних 
рослин мають динамічний характер. Так Marsilea quadrifolia та                                                                  
Pilularia globulifera за попередніми оцінками мали статус видів 
близьких до загрози (Near Threatened (NT), Botrychium multifi dum                                                                                                                       
(DD) – дефіцит даних (2011) [140, 161]; наявність нових даних зумовили 
надання їм іншого статусу, а Polypodium vulgare та Botrychium 
matricariifolium (Renz.) A. Braun ex W.D.J. Koch виключені з переліку 
загрожуваних в останній редакції Європейського червоного списку.

Загалом – це рідкісні види з розсіяним поширенням по всій 
Європі. Вони наводяться як загрожувані у багатьох доступних 
національних червоних списках, включаючи Україну, а популяції 
майже скрізь зменшуються. Шість з них також занесені до Червоної 
книги України, хоча, наприклад, популяції Salvinia natans останнім 
часом виявлено у багатьох локалітетах з великою чисельністю особин, 
загальна тенденція стабільна, а в деяких річкових басейнах виявлена 
тенденція розширення. До Червоної книги також включені Asplenium 
adiantum-nigrum L., Botrychium matricariifolium, Cheilanthes acrosticha, 
Cystopteris fragilis і Woodsia ilvensis (L.) R.Br. [101], популяції яких 
зменшуються внаслідок деградації середовища існування. 

Нижче подано основні характеристики лікарських папоротей за 
окремими видами в алфавітному порядку за латинськими назвами.

Родина Adiantaceae (Pteridaceae s.l.)
Латинська назва виду 
Adiantum capillus-veneris L. (Фото 1)
Українська назва виду
Адіант венерин-волос 
Англійська назва виду 
Venus hair fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 

20–30 см, з цілісними вкороченими коричневими стеблами, 
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довгим повзучим кореневищем. Листки (вайї) широкоовальні                                         
або яйцевидновидовжені, тричіпірчастороздільні завдовжки                             
15–35 см; сегменти листка світло-зелені, голі, конічно звужуються 
до черешка, краї сегментів округлолопатеві з поперечно довгастими 
або хрестоподібними сорусами 1–3 (5) мм по краю загнутих донизу 
пластинок на кінцях жилок. Спороносить у червні–серпні. Спори 
розносяться вітром та водою. Розмножується спорами та вегетативно 
[16, 101].

Поширення
В Україні вид поширений лиш на Південному березі Криму 

(гірські райони) [16, 101]. Цей вид має субкосмополітний ареал, 
трапляється на всіх континентах, крім Антарктики, включаючи 
помірну та тропічну Азію,  Африку, з Мадагаскаром і островами 
Маскарен, Австралію (де вид, очевидно, вважається аборигенним), 
Нову Зеландію (заносний), а також Північну Америку [305]. Вид 
поширений в Атлантичній Європі, Середземномор’ї, на Кавказі та 
Середній Азії [101]. 

Еколого-ценотична характеристика
Трапляється поодиноко чи невеликими куртинами в затінку у 

розщілинах карбонатних скель біля джерел та потоків. Популяції 
малочисельні.

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї), кореневище з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Діючі речовини: флавоноїди, тритерпеноїди, каротиноїди, 

вуглеводи, аліциклічні сполуки, дубильні речовини, сапоніни, 
серцеві глікозиди, клітковина [109, 118, 124]. Десять мікроелементів 
(Mg, Ca, K, Mn, Fe, Co, Na, Ni, Cu та Zn) [118]. Антибактеріальна 
та протигрибкова активність щодо більшості бактеріальних і 
грибкових мікроорганізмів [267, 294]. Використовується як 
відхаркувальний, в'яжучий, знеболюючий, протизапальний, 
діуретичний, гіпоглікемічний засіб переважно в країнах Південно-
Східної Азії [124, 294].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Можливе 

введення в культуру.
Загрози
Негативно реагує на тривале надмірне освітлення і тривалу 

нестачу вологи, обмежена площа оселищ екологічно оптимальних 
для зростання. Основні загрози: зменшення зволоження субстрату, 
порушення місць зростання, збирання як декоративної рослини. 
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Adiantum capillus-veneris занесений до Червоної книги України 

(2009) як зникаючий вид [101]. В статусі найменшої загрози 
(Least Concern) він наводиться у Європейському Червоному 
Списку загрожуваних видів. У Хорватії він має статус близький до 
загрожуваного (Near Threatened), у Канаді – зникаючий (Endangered 
(A1ac; B1+2abcde; C1+2b; D1) [305]. Основними заходами з охорони 
можуть бути: збереження стабільного водного режиму, розведення в 
культурі.

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium adiantum-nigrum L. (Фото 2)
Українська назва виду
Аспленій адіант чорний, костянець адіант чорний
Англійська назва виду 
Spleenwort 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста короткокореневищна 

рослина заввишки до 30 см з вкороченими стеблами. Кореневище густо 
вкрите темно-коричневими вузьколанцетними лусками. Вічнозелені 
овальноланцетні вайї формують розетку. Довжина пластинки рівна 
або менша за черешок. Пластинка двічі-, тричіпірчасторозсічена, 
ланцетна або овальна, видовжено-загострена, шкіряста зверху, з 
сегментами віддаленими один від одного й спрямованими вгору. 
Сегменти першого порядку яйцеподібно-трикутні, загострені, другого 
порядку – яйцеподібні або овальні [6]. Соруси овально-видовжені, 
розміщені знизу сегментів листка переважно вздовж жилок у 
центральній частині. Спороносить у серпні–вересні. Розмножується 
спорами і вегетативно.  

Поширення
В Україні вид поширений на Закарпатті (Чорна гора у 

Виноградівському районі), Подільській височині (сучасна доля 
місцезнаходження в околицях Сатанова Хмельницької області 
невідома), Гірському Криму [16]. Ареал охоплює Атлантичну і 
Центральну Європу, Середземномор’я, Кавказ, Урал, Середню і Малу 
Азію, Гімалаї, Північну та Південну Африку. Трапляється у Північно-
східній Мексиці та на Гаваях [183]. 

Еколого-ценотична характеристика
Трапляється поодиноко чи малочисельними агрегаціями в затінку 

у розщілинах скель, на кам'янистих місцях, іноді у пристовбурових 
частинах дерев листяних лісів.



12

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї), кореневище з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Сапоніни, тритерпеноїди, вищі жирні кислоти, вищі аліфатичні 

вуглеводи, фенолкарбонові кислоти та їх похідні, ксантони (мангі-
ферин); протизапальні, проносні, лактогенні, антигельмінтні, сечо-
гінні, відхаркувальні властивості [331, 372]; в експерименті – анесте-
тик, сильна антиоксидантна та гепатопротекторна активність [240]; 
при захворюваннях селезінки, жовтяниці, кон'юнктивітах [419].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Можливе 

введення в культуру.
Загрози
Негативно реагує на надмірне освітлення і тривалу нестачу 

вологи, обмежена площа оселищ екологічно оптимальних для 
зростання. Основні загрози: зменшення зволоження субстрату, 
просторова ізоляція оселищ, порушення місць зростання, збирання 
як декоративної рослини. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Asplenium adiantum-nigrum занесений до Червоної книги України 

(2009) як рідкісний вид [73]. В статусі близькому до загрожуваного 
(Near Threatened) він наводиться у Червоному списку загрожуваних 
видів Данії.

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium ceterach L. (Ceterach offi cinarum Willd.) (Фото 3)
Українська назва виду
Аспленій скребничний, костянець скребничний, cкребниця 

лікарська 
Англійська назва виду 
Rustyback fern 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста кореневищна вічнозелена 

рослина заввишки до 20 см з вкороченими кореневищами. Корене вище 
товсте густо вкрите темно-коричневими вузьколанцетними лусками. 
Листова пластинка від лінійної до лінійно-ланцетної, перисторозсічена 
з округлими сегментами. З нижнього боку листки вкриті дрібними 
сріблястими лусками, з верхнього – шкірясті. Короткочерешкові 
вайї формують розетку. Соруси овально-видовжені, розміщені знизу 
сегментів листка переважно вздовж бічних жилок [16]. Спороносить 
у серпні–вересні. Розмножується спорами і вегетативно.  
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Поширення
Поширення в Україні: Гірський Крим (переважно на південному 

макросхилі та поблизу перевалу), на Керченському півострові в місцях 
виходів вапнякових відслонень (Караларський степ, г. Опук) [5, 16]. 
Зрідка в розщілинах скель у Херсонській та Миколаївській областях. 
Основний ареал охоплює країни Північної Африки, Передньої та 
Середньої Азії, майже всієї Європи [483].

Еколого-ценотична характеристика
Трапляється поодиноко чи малочисельними агрегаціями у 

розщілинах карбонатних скель, на відкритих кам'янистих місцях; вид 
невибагливий до зволоження, рослини здатні зростати при повному 
освітленні на скелястих відслоненнях і навіть відновлюватись після 
тривалого пересихання.

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Тритерпеноїди, фенолкарбонові кислоти, флавоноїди, вуглеводи, 

дубильні речовини, вищі жирні кислоти; застосовується при 
захворюваннях і пухлинах селезінки, нирок, сечового міхура, шкірних 
захворюваннях [130]. Як в'яжучий та протизапальний засіб при 
подразненні шкіри, застосовується з використанням подрібнених 
або свіжих листків [260]. Він також відомий як сечогінний та 
відхаркувальний засіб [193]. В Греції народна медицина застосовує 
при геморої, запаленнях селезінки, як пом'якшувальний та 
відхаркувальний засіб [260]. В давнину жінки використовували цю 
папороть для освітлення волосся. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Можливе 

введення в культуру.
Загрози
Обмежена площа та просторова ізоляція оселищ, екологічно 

оптимальних для зростання. Основні загрози: порушення місць 
зростання, збирання для медичних цілей. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Asplenium ceterach – ксеротермний релікт і вузький ендемік. Вид має 

обмежене поширення, слабку здатність до розселення в нові екотопи; 
існує загроза зникнення, потребує комплексних досліджень для 
встановлення статусу охорони. В статусі близькому до загрожуваного 
(Near Threatened) він наводиться для Азербайджану [230], як 
уразливий (VU – Vulnerable) в Люксембургу [73]; в Словаччині він 
вважається зниклим; перебуває під частковою охороною в Угорщині 
і не охороняється у Румунії [152]. 
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Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium cuneifolium Viv.  (Фото 4)
Українська назва виду
Аспленій клинолистий, костянець клинолистий
Англійська назва виду 
Spleenwort wedgefolium, Serpentine black

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста короткокореневищна 

літньозелена рослина заввишки до 30 см [16]. Кореневище густо 
вкрите темно-коричневими вузьколанцетними лусками. Листкова 
пластинка світло-зеленого кольору, рівна або коротша черешка, 
видовжено трикутна, переважно тричіперисторозсічена з видовжено-
трикутними чи ромбічними зігнутими вгору сегментами. З нижнього 
боку листки світліші, ніж з верхнього. Соруси овально-видовжені, 
розміщені знизу сегментів листка вздовж бічних жилок [16].                                                                                                                               
Спори дозрівають в липні і серпні. Розмножується спорами і 
вегетативно.  

Поширення
Поширення в Україні: поодинокі знахідки в Закарпатській (Ужгород, 

стіни замку) та Івано-Франківській областях [5, 16]. Основний ареал 
охоплює країни майже всієї Середньої, Східної Європи та Близького 
Сходу [151].

Еколого-ценотична характеристика
Стенотопний вид. Трапляється поодиноко чи щільними невеликими 

агрегаціями на скелях, валунах, на кам'янистих схилах пагорбів; вид 
вибагливий до зволоження. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Фітоестрогени, ліпофільні речовини; токоферол, холестерин, 

ситостерин, стигмастерин, стерини; естрогенна активність, в 
народній медицині застосовують для лікування менструальних болів 
і як протизаплідний засіб [181]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Дані про 

можливість вирощування відсутні.
Загрози
Обмежена площа оселищ, оптимальних для зростання,                   

просторова ізоляція оселищ. Основні загрози: порушення місць 
зростання. 
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид перебуває під загрозою в Центральній Європі, в списках 

зникаючих видів рослин в Німеччині, Польщі, Чехії та Словаччині 
[520], причому у Словаччині відповідає критерію критичної загрози 
(Critically Endangered (CR) і перебуває під суворою охороною [497]. 
Вид має слабку здатність до розселення; існує загроза зникнення, 
потребує комплексних досліджень для встановлення статусу охорони. 
В Україні A. cuneifolium перебуває під регіональною охороною в 
Закарпатській області [16].   

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. (Фото 5)
Українська назва виду
Аспленій джерельний, костянець джерельний  
Англійська назва виду 
Smooth rock spleenwort 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста кореневищна вічнозелена 

рослина заввишки до 20 см з вкороченими кореневищами, які 
вкриті майже чорними видовжено-трикутними, сітчастими лусками. 
Особини щільно розміщуються. Короткочерешкові вайї формують 
розетку. Листкова пластинка від лінійної до лінійно-ланцетної, 
двічіперисторозсічена з нерівнобоко перистороздільними сегментами. 
З нижнього боку листки вкриті дрібними сріблястими лусками, 
з верхнього – шкірясті. Соруси овально-видовжені, розміщені 
невеликими групами знизу сегментів листка при основі бічних жилок, 
у зрілих листках покривають майже всю нижню поверхню [16]. Спори 
дозрівають в липні–вересні. Розмножується спорами і вегетативно.  

Поширення
Поширення в Україні: поодинокі знахідки у Львівській області [5, 

16]. Субсередземноморський вид, який трапляється в Швейцарії, 
Франції, Люксембургу, Іспанії, Італії та Чехії. Він вимерлий у 
Сполученому Королівстві та Нідерландах, і, мабуть, вимерлий в 
Бельгії та Угорщині [151]. За межами Європи вид наявний в Марокко 
і в Туркестані, Узбекистані, Афганістані, Пакистані, Північній Індії та 
Непалі, але тут присутні його підвиди [130, 161]. Пов'язаний таксон 
(відомий як A. pseudofontanum Koss.) зустрічається у Центральній та 
Східній Азії, але зараз він розглядається як окремий вид [151].  

Еколого-ценотична характеристика
Asplenium fontanum трапляється агрегаціями на кам'янистих, 

вапнякових, інколи досить кислих грунтах, у розщелинах скель, 
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поміж камінням в затінених або напівзатінених місцях, різних за 
зволоженням. Іноді зростає на скелях, вологих стінах кар'єрів і 
насипів [16, 161], переважно на карбонатних породах (дуже рідко 
кремнеземистих). Частіше трапляється у відносно високих гірських 
областях у діапазоні висот 300–2400 м н.р.м.[151]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Кемпферол 3-гентіобіозид, кемпферол 3-поліглікозид, кемпферол 

3,7-глікозид [189, 262]. Інформації про використання не виявлено.
Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Дані про 

можливість вирощування невідомі.
Загрози
У майбутньому цей вид може поставити під загрозу зміна 

клімату, оскільки він чутливий до високих температур і засух [151]. 
Обмежена площа, просторова ізоляція оселищ, оптимальних для 
зростання. Основні загрози: порушення місць зростання, зміна 
клімату. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид має локальне поширення, слабку здатність до розселення 

в нові екотопи; існує загроза зникнення через антропогенну 
трансформацію оселищ, тому потребує комплексних досліджень для 
встановлення статусу охорони. Bважається зниклим в Словаччині та 
Угорщині [274]. Регіонально вимерлий в більшості регіонів Німеччини 
та Люксембургу [73]. Вид включений до Світового червоного списку 
в статусі найменшої загрози (Least Consern) [151].

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium ruta-muraria L. (Фото 6)
Українська назва виду
Аспленій муровий, костянець постінний 
Англійська назва виду 
White maidenhair, Wall-rue spleenwort

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста кореневищна вічнозелена 

рослина заввишки 3–10 (15) см з вкороченими кореневищами. Вайї 
розміщуються розеткою, черешки зелені, рівні чи довші за листкову 
пластинку. Листки двічі-тричіперисті трикутної або овальної форми 
з ромбічними сегментами. Соруси темно бурі, розміщені щільними 
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групами знизу сегментів листка [16, 486]. Спороносить з липня по 
жовтень. Розмножується спорами і вегетативно.  

Поширення
Поширення в Україні: Карпати, Крим, Степова (Причорноморська 

низовина, Придніпровська і Приазовська височини, Донецький кряж) 
і Лісостепова зони (Розточчя, Волино-Подільська височина), Полісся 
(зрідка на Житомирському Поліссі в місцях гранітних відслонень) 
[5, 16]. Вид є поширеним у Європі, Східній Азії та східній частині 
Північної Америки [486]. За межами Європи, вид наявний в Марокко 
і в Туркестані, Узбекистані, Афганістані, Пакистані, Північній Індії та 
Непалі, але тут присутні його підвиди [100, 189]. 

Еколого-ценотична характеристика
Аспленій муровий заселяє старі мури, вапнякові схили і скелясті 

ділянки, кам'янисті розсипи та гірські ліси [189]. Піднімається до висоти 
1500 м н.р.м. Трапляється поодиноко чи агрегаціями на відкритих 
ділянках, в затінених або напівзатінених місцях, різних за зволоженням. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї), кореневище з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Діючі речовини: глікозид кавової кислоти, флавоноїди, 

сахароза, диплоптен і  β-ситостерин [206]. В’яжучий, сечогінний, 
антигельмінтний, відхаркувальний засіб. Застосовують при 
респіраторних захворюваннях, жовтяниці, асциті, цинзі [100]. 
Підземну частину в Болгарії у вигляді відвару застосовують як 
в'яжучий і діуретичний; в США – як в'яжучий і антигельмінтний 
засіб. Листя в традиційній індійській медицині використовують 
при рахіті і як проносне; їх настій, відвар – як відхаркувальний 
при хворобах органів дихання. У народній медицині настій, відвар 
листя застосовують при головному болю, респіраторних інфекціях, 
жовтяниці, асциті, цинзі, інфільтраті печінки, пухлинах. У деяких 
країнах Західної Європи і в США відвар листя застосовують при 
алопеції, в США – як діуретичний засіб [100].

Ресурсна значущість
Природні ресурси Asplenium ruta-muraria в Україні відсутні для 

використання. Застосовується в озелененні затінених кам’янистих 
ділянок [486]. Можливе введення в культуру.

Загрози
Обмежена площа та просторова ізоляція оселищ, оптимальних для 

зростання. Основні загрози: порушення місць зростання. 
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Київської, 
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Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, 
Луганської, Рівненської, Херсонської та Тернопіль ської областей [70]. 
Дані щодо охоронного статусу в країнах Європи невідомі. У багатьох з 
них – це звичайний вид специфічних оселищ [189].

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium scolopendrium L. (= Phyllitis scolopendrium (L.) Newman) 
Українська назва виду
Аспленій сколопендровий, листовик сколопендровий (Фото 7)
Англійська назва виду 
Hart’s tongue fern, Tongue fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста кореневищна вічнозелена 

рослина з вкороченими кореневищами. Цілісні, шкірясті зверху, 
короткочерешкові вайї завдовжки 10–60 см і шириною 3–6 см. Соруси 
довгасті, вкриті двома індузіями, яскраво коричневі, розташовані з 
абаксиального боку листкової пластинки почергово, перпендикулярно 
рахісу. Вайї розміщуються розеткою, черешки зелені, рівні чи 
довші за листкову пластинку. Листки двічі-тричі перисті трикутної 
або овальної форми з ромбічними сегментами. Соруси темно бурі, 
розміщені щільними групами знизу сегментів листка. Спороносить з 
липня по жовтень. Розмножується спорами і вегетативно [5, 16]. 

Поширення
Поширення в Україні: Карпати, Крим, Подільська височина і 

зрідка на східних відрогах Придніпровської височини (околиці                                       
м. Біла Церква Київської області) [5, 16]. Вид є поширеним у Європі, 
включаючи Британію, до Північної Африки на півдні та на схід до 
Японії [240]. У Північній Америці папороть часто трапляється лише 
на півострові Брюс (штат Онтаріо). Ізольовані колонії зустрічаються в 
Алабамі, Нью-Йорку, Теннессі і Мічигані, де він вважається рідкісним 
[372].

Еколого-ценотична характеристика
Рослини Asplenium scolopendrium ростуть на нейтральних і 

карбонатних субстратах, в умовах достатнього зволоження та 
затінення, зрідка на відкритих ділянках, на входах в печери, порослих 
мохом повалених деревах, в лісистих вапнякових ущелинах та схилах, 
на крутих північних схилах на багатих, вологих грунтах з моховим 
покривом [16, 107, 372]. Трапляється поодиноко чи розрідженими 
агрегаціями в затінених або напівзатінених місцях. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї), кореневище з коренями. 
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Лікарські властивості та використання
Органічні кислоти, тритерпеноїди, стероїди, азотовмісні сполуки, 

ліпіди, вищі аліфатичні вуглеводні, флавоноїди, флавонолглікозиди 
[100, 345, 507]. В'яжучий, проносний, знеболювальний, ранозагою-
вальний, детоксикаційний, кровоспинний та відхаркувальний засіб 
[100, 378]. Зовнішньо використовується для виготовлення мазі при 
лікуванні опіків та ран. Настій призначають для лікування діареї, 
дизентерії, каменів сечового міхура та лікування печінки і селезінки 
[100]. Сильна антиоксидантна дія [471]. У народній медицині 
використовується при туберкульозі, безплідді, захворюваннях і 
пухлинах шлунку, печінки, селезінки. У гомеопатії застосовують у 
випадках туберкульозу легень та малярії [378].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Можливе 

введення в культуру. Аспленіум сколопендровий часто вирощується 
як декоративна рослина, виведені його сорти з різною формою 
листків [107].

Загрози
Зменшення та погіршення стану популяцій може бути пов'язане з 

обмеженими можливостями гаметофіту, який не здатний витриму-
вати конкуренцію та фізіологічний стрес, пов'язаний із зміною кліма ту 
[454]. Обмежена площа та просторова ізоляція оселищ, оптимальних 
для зростання. Основні загрози: зменшення зволоження оселищ, 
порушення місць зростання, в т. ч. вирубка лісів. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Житомирської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Терно-
піль ської, Хмельницької та Чернівецької областей [70]. Наводиться як 
рідкісний у Люксембургу в статусі найменшої загрози (Least Concern) 
[130].

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Фото 8)  
Українська назва виду
Аспленій північний, костянець північний
Англійська назва виду 
Forked spleenwort 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста дрібнокореневищна 

вічнозелена невелика рослина, заввишки до 20 см, яка утворює густі 
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скупчення, що нагадують пучки трави. Вайї вузько-трикутні, від 
чорного до темного червонувато-коричневого кольору, завдовжки 
до 13 см. Листкові пластинки шкірясті, вузькі, з паралельними 
краями, від 0,5 до 4 см завдовжки, фертильні та стерильні листки не 
відрізняються за формою та розміром. На верхівці вони часто діляться 
на перисті сегменти, різко нахилені до кінчика лопаті. Соруси лінійної 
форми, вкриті тонкими блідо-коричневими індузіями, розміщені 
паралельно до країв, два або більше на пластинці [16]. Спороносить 
липень–серпень. Розмножується спорами і вегетативно.

Поширення
Поширення в Україні: Карпати, Крим, Степова (Придніпровcька 

і Приазовська височини, Донецький кряж) і Лісостепова зони 
(Волинська і Придніпровcька височини), Полісся (зрідка на 
Волинському і Житомирському Поліссі в місцях гранітних відслонень) 
[5, 16, 69]. Основний ареал охоплює країни Європи, Західну Азію, 
колишній СРСР, північну Індію, частини західного та центрального 
Китаю (Сіньцзян, Тибет і Шеньсі) та Тайвань [240]. Відомі також 
диз’юнкції в Північній Америці [345]. 

Еколого-ценотична характеристика
Asplenium septentrionale – петрофільний вид, трапляється на різних 

субстратах, включаючи гранітні породи та вапняки, незалежно від їх 
зволоження та затінення. Формує щільні невеличкі куртини навколо 
валунів і на скелях. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Органічні кислоти, азотовмісні сполуки, терпеноїди, флавоноїди 

(кемпферол, кверцетин) [345], спирти, жирні кислоти, сесквітерпенові 
вуглеводні та оксигерований дитерпенофітол [110]. В’яжучий, 
відхаркувальний засіб; при захворюваннях печінки та дихальної 
системи [100, 419]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Наявний 

досвід інтродукції [408].
Загрози
Зменшення та погіршення стану популяцій може бути пов'язане з 

тривалою засухою, порушенням місць зростання, фрагментацією та 
просторовою ізоляцією популяцій. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Asplenium septentrionale включений до «Переліку рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на 
території Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, 
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Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Рівненської та 
Чернігівської областей [70]. Вид перебуває під охороною у Каліфорнії. 
Дані про охорону  A. septentrionale у країнах Європи невідомі.

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium trichomanes L. (Фото 9)  
Українська назва виду
Аспленій волосоподібний, костянець волосоподібний
Англійська назва виду 
Dwarf spleenwort 

Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста короткокореневищна 

вічнозелена невелика рослина, заввишки 10–35 см. Вайї 
перисторозсічені з короткими черешками. Сегменти листка сидячі, 
розміщені почергово; оберненояйцевидно-округлі з городчастими 
краями, біля основи клиновидні. Соруси вкриті тонкими індузіями, 
розміщені вздовж бічних жилок листкових пластинок з нижнього 
боку, інколи зливаються в суцільну форму [5, 16]. Спороносить у 
липні–серпні.

Поширення
Поширення в Україні: по всій території країни, за винятком 

Причорноморської низовини, Середньоросійської височини і 
Лівобережного Полісся [5, 16, 69]. Його ареал охоплює велику частину 
Європи та більшу частину Азії на південь до Туреччини, Ірану та 
Гімалаїв. Зростає у північній, південній та частині східної Африки, 
а також у східній Індонезії, південно-східній Австралії, Тасманії, 
Новій Зеландії та Гавайях. Він знайдений у Північній і Центральній 
Америці та на Кубі, а також в північних та західних регіонах Південної 
Америки (наприклад в Чилі) [160, 240, 317].

Еколого-ценотична характеристика
Петрофільний вид, зростає на скелястих субстратах з достатнім 

зволоженням. Надає перевагу напівзатіненим оселищам, таким 
як: скелі, стінки кар’єрів та шахт, кам’янисті осипи тощо, до                                      
3000 м н.р.м. у Північній Америці, на Британських островах вид 
досягає 870 м н.р.м. [240]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Тритерпеноїди, азотовмісні сполуки, флавоноїди (кемпферол, 

кверцетин) [212, 419]. Полікетидні та ароматичні сполуки, 
ізопреноїдні похідні [263]. Проносний, антигельмінтний, сечогінний, 
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відхаркувальний, седативний засіб; естрогенна активність при 
нерегулярних менструаціях; при захворюваннях молочної залози, 
респіраторних інфекціях, депресії, жовтяниці, асциті [100, 181, 
424]. Листя в індійській медицині використовують при бронхіті, як 
проносне, антигельмінтне; в Болгарії – як діуретичний, седативний, 
в'яжучий засіб [100]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. 

Використовується в декоративному садівництві, а також вирощується 
як кімнатна рослина.

Загрози
Негативно реагує на надмірне освітлення і тривалу нестачу вологи, 

обмежена площа оселищ екологічно оптимальних для зростання. 
Основні загрози: зменшення зволоження субстрату, порушення місць 
зростання, фрагментація популяцій та просторова ізоляція оселищ, 
збирання як декоративної та лікарської рослини. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Донецької, 
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, 
Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Черкаської областей [70]. 
Підвиди Asplenium trichomanes перебувають під охороною у різних 
країнах Європи, Азії та Америки, однак він відсутній у Європейському 
Червоному списку.  

Родина Aspleniaceae 
Латинська назва виду 
Asplenium viride Huds. (Фото 10)  
Українська назва виду
Аспленій зелений, костянець зелений
Англійська назва виду 
Green spleenwort 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста короткокореневищна 

невелика вічнозелена рослина, заввишки 10–20 см. Вайї 
перисторозсічені світло-зелені з короткими черешками, пластинка 
не шкіряста. Сегменти листка численні овально-ромбічні, в основі 
клиновидні, з городчастими чи зарубчастими краями. Соруси 
маленькі еліптично-видовжені, розміщені вздовж бічних жилок 
посередині пластинок з нижнього боку [16]. Індузії плівчасті 
білуваті, неповністю прикривають соруси. Розмножується спорами 
і вегетативно[447].
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Поширення
Поширення в Україні: Розточчя (зрідка), Карпати, Гірський Крим [5, 

16]. Циркумполярний бореально-монтанний елемент з диз'юнктивним 
розподілом. У Північній Америці до Гренландії, вся Європа; на сході 
до Японії [240].

Еколого-ценотична характеристика
Петрофільний вид, зростає на скелястих карбонатних субстратах з 

достатнім зволоженням. Надає перевагу помірно затіненим ділянкам 
[447]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Флавоноїди: кемпферол, кверцетин [100, 275, 274]. Порошок з 

листя рослини застосовується зовні для травм і ран. Як чай – при 
виразковій хворобі і гастриті [112, 113]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання у зв’язку 

з локальним поширенням. Використовується в декоративному 
садівництві, а також вирощується як кімнатна рослина [16].

Загрози
Основні загрози: зменшення зволоження субстрату, порушення 

місць зростання, фрагментація популяцій та просторова ізоляція 
оселищ, збирання як декоративної та лікарської рослини. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Львівської 
області [70]. Популяції Asplenium viride скорочуються у більшості 
регіонів, тому в багатьох країнах вид розглядається як регіонально 
рідкісний, наприклад: у Люксембургу, Англії, Ірландії, Нідерландах, 
Литві та ін. [447]. 

Родина Athyriaceae
Латинська назва виду 
Athyrium fi lix-femina (L.) Roth (Фото 11)  
Українська назва виду
Безщитник жіночий, жіноча папороть 
Англійська назва виду 
Lady fern, Female fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна велика короткокореневищна літньо-

зелена рослина 30–150 см заввишки. Вайї довгочерешкові з широко-
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ланцетною двічі-тричіперисторозсіченою пластинкою світло-зеленого 
кольору. Сегменти першого порядку короткочерешкові, лінійно-
ланцетні, загострені; другого – сидячі із зубчастими краями. Соруси 
довгасті або овальні, прикріплені по краю бічних жилок сегментів 
другого порядку, прикриті ниркоподібним або зігнуто-серпоподібним 
індузієм. Розмножується спорами і вегетативно [16]. 

Поширення
Поширення в Україні: по всій території України [5, 16]. Athyrium 

fi lix-femina – циркумполярний вид, характерний для лісової зони 
Євразії, Північної та Центральної Америки (від Аляски на півночі до 
Каліфорнії, Техасу та Флориди на півдні) [379]. 

Еколого-ценотична характеристика
Athyrium fi lix-femina спорадично трапляється у вологих світлих і 

тінистих мішаних та хвойних лісах і чагарниках; виходить на болотисті 
галявини, просіки, післялісові луки, у рівнинних і гірських районах 
до верхньої межі лісу, але краще росте в умовах значного затінення. 
Може виступати у ролі домінанта чи співдомінанта трав’яного ярусу 
сирих та свіжих ялицевих, букових, ялинових, соснових, вільхових, 
вербових, березових та мішаних лісів. Її розріджені агрегації іноді 
мають протяжність в кілька кілометрів вздовж лісових боліт на Поліссі.

Сировина
Кореневища. 
Лікарські властивості та використання
Тритерпеноїди та поліфеноли, каротиноїди, вищі жирні кислоти, 

стероїди, дубильні речовини, вітамін С [132]. Цитотоксична, 
антигельмінтна, антиоксидантна та антимікробна активність [471]. 
Знеболюючий, в’яжучий, відхаркувальний, слабкий сечогінний засіб. 
Використовують у лікуванні вагітних жінок з метою запобігання 
передчасному відходу вод, при болях в грудях породіль та в лікуванні 
чоловіків з венеричними захворюваннями;  висушене кореневище 
застосовують зовнішньо для лікування виразок [379]. У традиційній 
медицині застосовують для лікування ентероколітів, дизентерії, 
нефритів, метрорагії, геморою, головного болю та ревматизму [240].

Ресурсна значущість
Природні ресурси A. fi lix-femina в Україні достатні для регульованого 

використання на Поліссі та в Карпатах. Суцільних високопродук тивних 
масивів не формує, частіше зростає розсіяно на значній площі (1–2 га) 
чи трапляються невеликі агрегації з проективним покриттям до 10 %.

Загрози
Зменшення та погіршення стану популяцій A. fi lix-femina 

може бути пов'язане з тривалим осушенням на Поліссі, змінами 
клімату, порушенням місць зростання, використанням рослин для 
ландшафтного дизайну. 
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають                

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської та 
Харківської областей [70]. На більшій частині ареалу вид не потребує 
охорони.  

Родина Azollaceae 
Латинська назва виду 
Azolla fi liculoides Lam. (Фото 12)  
Українська назва виду
Азола папоротеподібна 
Англійська назва виду 
Large mosquito fern, Water fern

Морфологічний опис 
Гідрофіт. Гетероспорова однодомна однорічна плаваюча 

папороть завбільшки до 2,5 (10) см. Спорофіти складаються з 
дворядно розміщених дрібних дволопатевих вайїв, які знаходяться 
на поверхні води, або при надмірному розвитку підіймаються над 
нею. Нижчі сегменти листкових пластинок зазвичай більші, ніж 
верхні, оскільки вони пристосовані для плавання. Рослини від 
темно-зеленого до червонуватого забарвлення; плавають окремо 
на поверхні води, або в агрегаціях, які можу сягати товщини до 
1–5 см [485]. Рослини A. fi liculoides в умовах надмірного сонячного 
освітлення набувають червоного забарвлення. У затіненні вони 
завжди залишаються зеленими. Відомо три різні фенотипи                           
A. fi liculoides за різних умов існування та клімату [279]. Для роду 
азола характерні симбіотичні зв'язки з особинами синьо-зеленої 
азотфіксуючої водорості Anabaena azollae. Розмножується спорами 
і вегетативно.

Поширення
Поширення в Україні: затоки рукавів, лимани і озера Кілійського 

гирла Дунаю [5, 16]. У Північній Америці іноді стає інвазивним. У 
багатьох країнах Південної і Західної Європи, Південної Африки, 
тропічної Азії, Австралії трапляється локально, інколи аклімати-
зується (Нова Зеландія) [240, 279].

Еколого-ценотична характеристика
Особини оптимально розвиваються в умовах часткового 

затінення [130, 259]. A. fi liculoides трапляється в ставках, канавах, 
водосховищах, зрошувальних каналах, рукавах річок. Надає 
перевагу слабопроточним водоймам. Успішно розмножується при 
температурі 20–25 °С. Особини перезимовують у вигляді зимуючих 
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бруньок, тому витримують температуру повітря понад 20 °С [280, 
485]. Оптимальний діапазон рН для росту Azolla становить 5–7, хоча 
особини трапляються у водоймах з рН середовища 7–10 [259]. У 
симбіозі з ціанобактеріями (синьо-зелені водорості), Azolla здатна до 
фіксації  атмосферного азоту. Види цього роду у Південно-Східній 
Азії культивують як органічне добриво. Іноді A. fi liculoides утворює 
щільні мати. Ці килими плаваючих особин рослин можуть впливати на 
гідрохімічні характеристики води, блокувати фотосинтез занурених 
рослин та зумовлювати дефіцит розчиненого кисню. Це негативно 
впливає на тваринний світ водойм [310]. 

Сировина
Свіжі або висушені рослини. 
Лікарські властивості та використання
Флавоноїди (антоціанідини, лютеолінідин, апігенін); cуміш ліпідів, 

ненасичених ліпідів, полісахаридів, поліфенолів (О-дігідроксифеноли, 
фенолів з вільними ОН-групами та дубильні речовини) та алкалоїди; 
гепатопротекторна та антиоксидантна активність [100]. Азола має харчову 
цінність завдяки високому вмісту білку [310]. Використовується також для 
очищення стічних вод і як добриво на рисових полях [259, 280]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси A. fi liculoides в Україні недостатні для 

використання. У дунайському регіоні зелену масу використовують як 
корм для домашньої птиці.

Загрози
Основні загрози: зміна клімату, меліорація водно-болотних угідь. 
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Azolla fi liculoides охороняється на території Дунайського біосфер-

ного заповідника НАН України та регіонального ландшафтного парку 
«Ізмаїльські острови», а також у мережі заказників державного та 
місцевого значення. Вид  розглядається як рідкісний у Люксембургу, 
Данії та Швеції [130, 259]. 

Родина Azollaceae 
Латинська назва виду 
Azolla сaroliniana Willd. (Фото 13)    
Українська назва виду
Азола каролінська
Англійська назва виду 
Carolinian mosquito fern 
Морфологічний опис 
Гідрофіт. Гетероспорова однодомна однорічна плаваюча папо-

роть завбільшки до 2 см. Спорофіти складаються з дихотомічно 



27

розгалужених дрібних вайїв, які злегка підіймаються над поверхнею 
води. За будовою подібна до A. fi liculoides. Рослини від темно-
зеленого до червонуватого забарвлення і плавають окремо на 
поверхні води, або в агрегаціях [240]. Рослини в умовах надмірного 
сонячного освітлення набувають червоного забарвлення. У затіненні 
вони завжди залишаються зеленими. Для роду азола характерні 
симбіотичні зв'язки з особинами синьо-зеленої азотфіксуючої 
водорості Ana bae na azollae. Розмножується спорами і вегетативно 
[16].  

Поширення
Поширення в Україні: затоки рукавів, лимани і озера 

Кілійського гирла Дунаю [5, 16]. Європа: Бельгія, Болгарія, Чехія, 
Словакія, Німеччина, Франція, Голландія, Італія, Румунія, Іспанія. 
Північна Америка: штат Делавар, Флорида, Джорджія, Кентуккі, 
Маріланд, Масачусетс, Небраска, Нью-Йорк, Північна Кароліна, 
Тенесі, Техас, Вірджінія. Південна Америка: Антільські острови, 
Аргентина, Бразилія, Куба, Гвіана, Мексика, Уругвай, Венесуела. 
Інтродукований у Північній Африці [240]. У Канаді обмежено 
поширений лише до Британської Колумбії [174, 428]. Поширюється 
переважно з водою.

Еколого-ценотична характеристика
Водно-болотний вид внутрішніх водойм. Трапляється в ставках, 

канавах, водосховищах, каналах і болотах. Надає перевагу слабо-
проточним водоймам, де утворює угруповання [428]. Оптимальний 
діапазон рН для росту Azolla становить 5–7, хоча особини трапляються 
у водоймах з рН середовища 7–10 [251]. 

Сировина
Свіжі або висушені рослини. 
Лікарські властивості та використання
Azolla сaroliniana мало досліджена як лікарська рослина, хоча 

встановлено, що вона містить флавоноїди (антоціанідини) [251]. Азола 
має харчову цінність завдяки високому вмісту білка [174].  

Ресурсна значущість
Природні ресурси A. caroliniana в Україні недостатні для 

використання. У дунайському регіоні зелену масу використовують як 
корм для домашньої птиці.

Загрози
Основні загрози: зміна клімату, осушувальна меліорація. 
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид не охороняється в Україні; перебуває під охороною в Канаді, 

занесений до Європейського Червоного списку у статусі найменшої 
загрози (LC) [174, 428]. 
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Родина Blechnaceae 
Латинська назва виду 
Struthiopteris spicant (L.) Weiss [218, 240] (Blechnum spicant (L.) Roth) 
Українська назва виду
Струтіоптерис колосистий, блехнум колосистий (Фото 14)  
Англійська назва виду 
Hard fern, Deer fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста короткокореневищна 

вічнозелена рослина, заввишки 20–50 см. Вайї перистороздільні 
з короткими черешками, утворюють розетку. Вайї двох типів: 
асиміляційні стерильні, темно-зелені, шкірясті, глянцеві, вічнозелені 
з почергово розміщеними гребінчастими нерівнозубчастими 
сегментами; спороносні – літньозелені, перисторозсічені, розміщені 
по центру розетки з серповидно зігнутими вгору сегментами. Соруси 
розміщені лінійно вздовж центральної жилки листкових сегментів 
з нижнього боку, вкриті тонкими індузіями, прикріпленими 
до зовнішнього краю сегментів [16]. Розмножується спорами і 
вегетативно.

Поширення
Поширення в Україні: Карпати, західні лісостепові райони, Крим 

[5, 16]. Struthiopteris spicant спорадично представлений у більшості 
країн Європи, Росії, Туреччині, Лівані, Ірані; Північній Америці; на 
півночі Африки, Кавказі, Китаї, Японії і на Азорських островах [240].

Еколого-ценотична характеристика
Вологі і тінисті заплавні ліси й кам'янисті схили на кислих багатих 

ґрунтах [446]. За умов достатнього зволоження виходить на галявини, 
узлісся, рідколісся. Зростає поодиноко, зрідка утворює невеликі за 
площею розріджені агрегації.

Сировина
Листки (вайї) та кореневища. 
Лікарські властивості та використання
Сировина S. spicant містить тритерпеноїди, флавоноїди, стероїди, 

вищі аліфатичні спирти; при пухлинах селезінки; для загоєння 
ран [100, 419].  Листки в народній медицині застосовують в 
лікуванні внутрішніх ракових захворювань та проблем зі шлунком.                     
Зовнішньо – як ліки при виразках шкіри. Відвар кореня – при 
лікуванні діареї [419].  

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні недостатні для використання. Можливе 

вирощування для медичних цілей.
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Загрози
Struthiopteris spicant чутливий до тривалої нестачі вологи. Можлива 

інсуляризація та фрагментація його популяцій внаслідок зміни 
клімату. Основні загрози: осушення лісів, лісогосподарські заходи, 
збирання для декоративних цілей. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид охороняється в Україні на регіональному рівні: у Львівській, 

Хмельницькій та Чернівецькій областях [16]; перебуває під 
регіональним захистом у Франції та Польщі, розглядається як 
вразливий вид у Люксембургу [130, 446]. 

Родина Ophioglossaceae
Латинська назва виду 
Botrychium lunaria (L.) Sw. (Фото 15)  
Українська назва виду
Гронянка півмісяцева, ключ-трава 
Англійська назва виду 
Common moonwort, Moon-fern 

Морфологічний опис 
Геофіт. Трав’яниста короткокореневищна літньозелена невелика 

рослина, заввишки 3–20 см. Вся рослина, за винятком яскраво-
зеленої глянсуватої листкової пластинки, блідо-зелена, біля основи 
майже безбарвна. Вайї представлені пагоном зi стерильною 
листковою пластинкою і віялоподібним  спороносом; листкова 
пластинка довгаста, відходить приблизно від середини надземного 
пагона, розчленована на кілька (до восьми) пар однакових широких, 
півмісяцевих або ниркоподібних лопатей, які злегка налягають 
одна на одну [16, 92]. Краї лопатей цілісні або тупо-зубчасті. Вище 
відгалуження листкової пластинки пагін галузиться, утворюючи 
подовжену, майже гроновидну жовтувату двічі-тричіперисту китицю 
з численними спорангіями. Вайї з'являються навесні, відмирають в 
другій половині літа [16]. Розмножується переважно спорами.

Поширення
Поширення в Україні: спорадично – Карпати, Полісся, Лісостеп, 

Гірський Крим [1, 16, 33]. Росте практично по всій земній кулі, 
виключаючи пустельні райони [240]. Вид поширений в лісових 
областях помірного поясу, на півночі ареалу заходить в межі Арктики. 
Зустрічається також в південній півкулі – на півдні Південної 
Америки, в Новій Зеландії і на південному сході Австралії [155, 240].

Еколого-ценотична характеристика
Росте на вогкуватих, зазвичай мохових луках, галявинах 

хвойних лісів, узліссях, по схилах річкових долин і ярів, іноді на 
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виходах крейди і вапняку, частіше поодиноко чи невеликими 
групами в діапазоні рН грунту від 5,8 до 7,2 [16, 33]. У північній 
частині ареалу росте по трав'янистих схилах тундрових пагорбів 
і гряд, частіше на суглинистих ґрунтах. Зустрічається також 
в чагарниках з моховим килимом, по узліссях лісотундрових 
перелісків [92]. Залежно від гідрологічного режиму, може тривалий 
час існувати на одному і тому ж місці або повністю зникати з 
покриву протягом двох-трьох років [100]. Спори зберігаються в 
ґрунті протягом декількох років і можуть відтворювати популяцію 
після несприятливих років [155].  

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Флавоноїди: кверцетин, кемпферол; вуглеводні: трегалоза [100]. 

Має виражені антибактеріальні та протигрибкові властивості і навіть 
противірусні [437]. Він може використовуватися для лікування різних 
видів травм, інфекцій, нервових болей, укусів комах, подразнення 
шкіри; також використовується при лікуванні гриж і дизентерії             
[100]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під державною охороною. Відомості про культивування 
відсутні.

Загрози
Негативно реагує на надмірне освітлення і тривалу нестачу 

вологи, обмежена площа оселищ, екологічно оптимальних для 
зростання. Основні загрози: осушення, порушення місць зростання, 
сукцесії лісової рослинності, фрагментація популяцій, застосування 
гербіцидів, збирання як декоративної та лікарської рослини.                                                    
B. lunaria розвивається в симбіозі з певними грибами, тому ймовірно, 
з'являється або зникає, відповідно до наявності мікоризи цих грибів 
у субстраті [155].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Хоча B. lunaria – широко поширений вид у глобальному 

масштабі, він у багатьох регіонах належить до рідкісних або 
локально рідкісних. Він знаходиться під загрозою в Німеччині та 
Люксембургу (Endangered (EN), вважається близьким до загрози 
(Near Threatened (NT) в Норвегії, Фінляндії та Угорщині. У Швейцарії 
та Великобританії виявлено мінімальну загрозу його зникнення. У 
європейському Червоному Списку він має статус найменшої загрози 
(Least Concern (LC) [155]. Занесений до Червоної книги України в 
статусі «вразливий» [1]. 
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Родина Ophioglossaceae
Латинська назва виду 
Botrychium matricariifolium (Renz.) A.Braun ex W.D.J.Koch (Фото 16)  
Українська назва виду
Гронянка ромашколиста 
Англійська назва виду 
Daisy-leaved moonwort, Сhamomile grape-fern

Морфологічний опис
Геофіт. Багаторічна трав'яниста рослина заввишки 10–14 см з 

коротким соковитим кореневищем, що несе одну вайю, розчленовану 
на нижню – стерильну, яка має вигляд справжнього листка, і верхню – 
спороносну частини. Стерильна частина вайї зазвичай на дуже короткому 
черешочку, прикріплена значно вище середини, довгасто-еліптична, двічі 
пери сторозсічена, частки першого порядку (три–п'ять пар) нерівномірно 
перисто роздільні, довгасті, тупі, віддалені одна від одної. Частки 2-го 
порядку круглясті або довгасті, на верхівці часто зарубчасті. Спороносна 
частина волотиста (зазвичай двічі-тричі периста), прямостояча, кінцеві 
частки з двома рядами вільних спорангіїв. Розвивається в травні, 
спороносить в липні–серпні [16, 24, 144]. 

Поширення
Поширення в Україні: на Закарпатті (на Притисянській низовині); 

у Карпатах (лісовий пояс Чорногори, Свидівця й Чивчин); на північно-
західному Поділлі (Колтівська улоговина); на Середньому Придніпров’ї 
[16, 24, 100]. Вид поширений в лісових областях Скандинавії, 
Атлантичній, Середній і Східній Європі, країнах Середземномор’я, 
Північній Америці, з окремими ексклавами в Азії та Південній 
Америці, де може бути представлений підвидами [240].

Еколого-ценотична характеристика
Росте на вогкуватих мохових луках, галявинах буково-ялицевих лісів, 

частіше поодиноко чи невеликими групами як на кислих, так і нейтральних 
ґрунтах [16, 24, 33]. Може тривалий час існувати на одному і тому ж місці 
або повністю зникати з покриву протягом двох-трьох років. Протягом 
декількох років розвивається під землею за рахунок мікоризи [144]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Даних про біологічно активні речовини B. matricariifolium не 

виявлено. Листя використовують як ранозагоювальний засіб [100].  
Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Відомо 

лише кілька місцезнаходжень [28]. Вид перебуває під державною 
охороною. Відомості про культивування відсутні.
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Загрози
Botrychium matricariifolium негативно реагує на тривалу нестачу 

вологи, ценотичну конкуренцію та надмірне затінення [309]. Основні 
загрози: осушення, порушення місць зростання, сукцесії рослинності, 
фрагментація популяцій, обмежена площа оселищ, екологічно 
оптимальних для зростання.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до Червоної книги України в статусі «зникаючий» 

[24]. Гронянка ромашколиста охороняється у багатьох Європейських 
країнах. Цей вид має статус регіонально вимерлого таксону в Респуб-
ліці Хорватія, хоча недавно тут виявлені його нові локалітети [144], як 
і в Угорщині [309]. У Литві – Near Threatened (NT), у Словаччині – Critically 
Endangered (CR), Італії – EN, Endangered); наводиться в Бернській 
конвенції [49, 403, 464]. У Європейському Червоному Списку він має 
статус близького до загрожуваного (NT) [140]. 

Родина Ophioglossaceae
Латинська назва виду 
Botrychium multifi dum (S.G. Gmel.) Rupr. (Фото 17)  
Українська назва виду
Гронянка багатороздільна 
Англійська назва виду 
Leathery grapefern, Leathery moonwort 

Морфологічний опис 
Геофіт. Трав’яниста короткокореневищна рослина з пучком 

потовщених коренів (діаметром від 2 до 4 мм). Відносно більшості інших 
видів роду, B. multifi dum є великою рослиною, оскільки спорофіл може 
бути до 35 см заввишки, хоча тіньові форми дрібні [120]. Вайї (стерильні 
трофофіли) зимуючі, шкірясті, зелені або червонуваті, широко трикутні, 
три-чотири розсічені, 6–30 см завдовжки і шириною від 3,5 до 20 см 
[16]. Гаметофіти виду двостатеві ахлорофілові, їх біологія складна і 
мало досліджена, але відомо, що вони цілком залежать від мікоризних 
грибів для отримання води та поживних речовин [120]. Спорофіл 
відходить від основи черешка трофофіла, 2–7 см завдовжки і 1–4 см 
завширшки, утворює тричі пірчастороздільну волоть. Спороносить у 
липні–серпні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 33].

Поширення
Поширення в Україні: у Карпатах, на Поліссі та в Лісостепу [6, 16, 

33]. Бореальний лісовий вид з циркумполярним ареалом, спорадично 
представлений у Європі, Західній Азії, Гімалаях, Північній та 
Південній Америці, Австралії. У Європі B. multifi dum поширений від 
Франції до Румунії і Чехії, досягаючи північної межі в Субарктиці 
Швеції та Фінляндії [120, 240].
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Еколого-ценотична характеристика
Росте на сезонно вологих мохових луках, узліссях хвойних лісів, 

поблизу озер, іноді на схилах, частіше поодиноко чи невеликими 
групами на кислих, часто піщаних ґрунтах. У північній частині ареалу 
росте по трав'янистих схилах як на мулистих і торф’янистих, так і 
на кам’янистих чи вапнякових ґрунтах [120]. Він характеризується 
слабкою конкурентоспроможністю, тому надає перевагу оселищам 
зі слабко розвиненим рослинним покривом. Обов’язковою умовою 
забезпечення повноцінного життєвого циклу є наявність мікоризи 
[329, 498]. Популяції виду в Україні нечисленні, сучасний стан багатьох 
з них невідомий, оскільки чисельність різко змінюється по роках [83].

Сировина,
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Листя гронянки багатороздільної використовують як ранозагою-

вальний засіб [100]. Дані про біохімічний склад невідомі.
Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під державною охороною. Відомостей про розмноження та 
розведення у спеціально створених умовах немає.

Загрози
Основними загрозами є: будівництво, експлуатація доріг та стежок, 

рекреація, інвазії чужорідних видів, випас худоби, вирубки деревини, 
глобальні зміни клімату та забруднення [120]. Популяції краще 
розвиваються в умовах слабкого задерніння, оскільки вид чутливий 
до ценотичної конкуренції. Тому, для зменшення ценотичного впливу 
рекомендується  дозоване антропогенне навантаження, зокрема – 
пасовищне у місцях зростання B. multifi dum [498].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до Червоної книги України в статусі «рідкісний» [83]. 

Bид занесено до Додатку І Бернської конвенції [49], він наводиться 
у Європейському червоному списку (статус DD – дефіцит даних) [49, 
140]. Під охороною у Данії, Польщі, Італії, Угорщині, Словаччині, 
Норвегії, Фінляндії та ін. [182, 329, 382, 448, 497, 498]. 

Родина Рteridaceae 
Латинська назва виду 
Cheilanthes acrosticha (Balb.) Tod. (Фото 18)  
Українська назва виду
Листозгортка орлякова, краєкучник верхівковий
Англійська назва виду 
Fragrant cheilanthes
Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Трав’яниста наскельна або наземна вічнозелена 

короткокореневищна рослина, утворює дернину. Кореневище 
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компактне, висхідне або горизонтальне, лускате. Вайї світло-
зелені, розміщені розеткою, верхівки листка не закручуються. 
Рахіс листка темно-коричневий блискучий. Листкова пластинка 
2–4-розсічена. Кінцеві сегменти округлі до довгасто-яйцеподібних, 
при спороношенні загнуті донизу. Спорангії скупчуються ближче 
до краю сегментів листка, захищені плівчастим індузієм [16, 33, 
53].

Поширення
В Україні Ch. acrosticha виявлений лише з одного місцезнаходження 

на південно-західному схилі г. Аю-Даг [53]. Основний ареал охоплює 
країни Середземномор’я: Іспанію, Грецію, Марокко, Алжир, Лівію, 
Туніс, Катар; Кавказ / Закавказзя, Афганістан, Іран, Пакистан та Індію             
[240].

Еколого-ценотична характеристика
Стенотопний вид з вузькою екологічною амплітудою, особливо за 

вологістю субстрату [53]. Росте на різних відкладах (андезит, вапняк, 
серпентиніт), скелях в затінених тріщинах переважно на північних 
схилах [240]. У горах Малої Азії підіймається до 1400 м н.р.м. [404]. 
В Україні популяція виду нечисленна, сучасний стан свідчить про 
швидке зменшення кількості дернин [53]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Вуглеводи, флавоноїди [100].  Використовують при зубному болю 

[230].  
Ресурсна значущість
Природні ресурси Ch. acrosticha в Україні відсутні для використання. 

Вид перебуває під державною охороною. Відомостей про розмножен-
ня та розведення у спеціально створених умовах немає.

Загрози
Глобальне потепління, несприятливі умови в період спороношення 

(тривала засуха у весняно–літній період) [53], вузька екологічна 
амплітуда, просторова ізоляція та обмеженість оселищ, оптимальних 
для зростання. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до Червоної книги України в статусі «зникаючий» 

[53]. Статус охорони Ch. acrosticha у різних країнах потребує 
уточнення, оскільки вид мало досліджений. В деякий країнах 
Середземномор’я виявлена загроза зникнення [215], однак вид досить 
добре почувається на півдні Греції [474].  
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Родина Athyriaceae
Латинська назва виду 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (Фото 19)  
Українська назва виду
Пухирник ломкий, міхурниця ламка
Англійська назва виду 
Brittle bladder-fern, Common fragile fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Поліморфний вид, для особин якого притаманні 

морфологічно та екологічно відмінні варіанти [214]. Трав’яниста 
короткокореневищна рослина заввишки 6–30 см з потовщеним 
кореневищем і багатьма додатковими коренями. Вайї тонкі, ланцетні                 
або довгасті за формою, розташовуються пучками, майже всі містять 
соруси. Листкова пластинка двічіперисторозсічена з 7–16 парами 
яйцевидних або ланцетних довгастих сегментів з клиноподібною 
основою. Черешки (рахіс) дуже ламкі, тонкі, як правило, коротші, ніж 
пластинка. Сегменти листка звичайно голі, ланцетні за обрисами. Соруси 
розташовуються по обидва боки середньої жилки однорядно; індузії 
овально-ланцетні, блідо-зеленого або коричневого кольору. Спороносить 
у липні–серпні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 33, 70].

Поширення
Cystopteris fragilis – космополітний стенотопний вид [214, 

377]. Поширення в Україні: майже по всій території в оселищах з 
відповідними екологічними умовами [16, 33, 70]. Підіймається у 
високогір’я. У світі: Європа, Азія, Африка, Північна (включаючи 
Гренландію), Центральна і Південна Америка, Австралія [240]. 

Еколого-ценотична характеристика
Мезофіт, сциофіт, мезотроф, кальцієфіл. Віддає перевагу тіньовим 

умовам зростання, хоча рослини можуть переносити до 4 годин 
прямого сонячного світла в день [377]. Зростає на вологих легких 
(піщаних), середніх (суглинистих) та важких (глинистих) ґрунтах, але 
віддає перевагу добре дренованим ґрунтам, у вологих тінистих лісах, 
ущелинах вапнякових скель, біля джерел і потоків [16, 182, 377]. 

Сировина
Свіжі або сушені листки, кореневища з коренями. 
Лікарські властивості та використання
У рослині виявлено ксантони, білки, вуглеводи, фенольні сполуки, 

терпеноїди; в підземній частині – феноли і їх похідні [100, 419]. У Криму 
міхурниця ламка застосовується при кишкових захворюваннях, 
в США – як тонізуючий, пом'якшувальний, відхаркувальний, 
жарознижувальний, при хворобах органів грудної клітини [100]. 
Кореневища в індійській медицині, в Південній Африці і в індіанців 
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США у вигляді відвару використовують як антигельмінтне [377]. 
Водний екстракт кореневищ і листя проявляє антисептичні 
властивості. У Брянській області листя палять при бронхіальній астмі; 
на Уралі листя застосовують при фізичному перенапруженні [100]. У 
народній медицині України як антигельмінтний, жарознижувальний 
та відхаркувальний засіб [16].

У ветеринарії свіже листя C. fragilis використовують для місцевих 
припарок, а відвар (всередину) при вивиху плечового суглоба у коней. 
Спиртовий екстракт листя проявляє бактеріостатичну активність 
[377]. Дані про наявність у сировині C. fragilis синильної кислоти [16] 
не підтверджені.

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під регіональною охороною. Відомостей про розмноження 
та розведення у спеціально створених умовах немає.

Загрози
Основними лімітуючими чинниками для C. fragilis є вирубка лісів, 

низька конкурентна спроможність та слабкі адаптивні властивості, 
просторова ізоляція популяцій, обмеженість оселищ, оптимальних 
для зростання.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, 
Херсонської та Харківської областей [70].   

Незважаючи на значне поширення, C. fragilis внесений у Червоний 
список Англії, Ірландії, Данії, Люксембургу, деяких регіонів Польщі та 
інших країн Європи [130, 182, 277, 399, 443]. 

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (Фото 20)  
Українська назва виду
Щитник шартрський 
Англійська назва виду 
Narrow buckler-fern, Spinulose wood fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова наземна трав'яниста 

рослина до 80 см заввишки з потовщеним (4–12 мм) і коротким 
косим чорно-бурим кореневищем [16, 33]. Це літньо- чи вічнозелений 
(в умовах м'якої зими) вид з великими двічі-, тричіперистими світло-
зеленими чи сіро-зеленими листками. Пластинка листка знизу гола 
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чи по рахісу зі світло-бурими лусками. Форма пластинки варіює від 
довгастої до трикутно-яйцевидної, до основи трохи звужена. Кінцеві 
зубчики листка закінчуються шиловидним вістрям.

Спорангії розташовані в два ряди на нижній частині листка. 
Соруси округлі; індузії округло-ниркоподібні, невеликі, голі, майже 
цілокраї, не повністю прикривають соруси. Спороносить у липні–
серпні. Розмножується спорами і вегетативно [33].

Поширення
Циркумбореальний лісовий вид, у Євразії поширений на південь 

до Піренеїв, Малої Азії та Гімалаїв; типовий для більшості регіонів 
Північної Америки до Південної Кароліни та Арканзасу на півдні [207, 
407].   Поширення в Україні: майже по всій території в оселищах з 
відповідними екологічними умовами  [16, 33]. У Карпатах підіймається 
майже до верхньої межі лісу. 

Еколого-ценотична характеристика
Напівтіньовий вид [194].Спорадично зростає у вологих хвойних 

та мішаних лісах, лісових та чагарникових болотах на кислих 
алювіальних ґрунтах з високим рівнем води; біля струмків, джерел 
та водопадів. Переважно зростає на бідних піщаних, глинистих або 
суглинистих мінеральних ґрунтах чи як епіфіт на гниючих стовбурах 
і пнях. У країнах Скандинавії росте на оліготрофних і мезотрофних 
мінеральних ґрунтах у низинах, у тріщинах скель та гірських порід, 
а також на кам'яних стінах. У Татрах D. carthusiana росте на ґрунтах 
з високим вмістом гумусу, низьким вмістом магнію та калію і дуже 
низьким вмістом фосфору [407].

Сировина
Кореневища з коренями, листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
У Dryopteris carthusiana виявлено парааспідин [100]. Корені 

містять філіцин, речовину, яка паралізує стрічкових глистів 
та інших внутрішніх паразитів і використовується як один з 
найбільш ефективних методів лікування гельмінтозів [377]. 
Водні та спиртові екстракти кореневищ, водний екстракт листя 
показують бактеріостатичну активність [100]. У Білорусі кореневища 
використовуються для лікування дерматомікозу [238]. Кореневища з 
коренями токсичні і дозування є критичним [377].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Великих 

за площею агрегацій не виявлено. Частіше трапляється поодиноко чи 
малочисельними групами. Вид перебуває під регіональною охороною.

Загрози
Основними лімітуючими чинниками є зміна клімату, чутливість 

рослин до тривалої нестачі вологи, спеки влітку, порушення умов 



38

зростання при рубках лісів, слабкі адаптивні властивості, обмеженість 
оселищ, оптимальних для зростання. У скандинавських країнах 
рясність D. carthusiana суттєво знизилася протягом останніх сто 
років через осушення водно-болотних угідь, рубку лісу та поліпшення 
сільського господарства [407].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської та 
Харківської областей [70].   

Дані про охоронний статус в різних країнах невідомі.

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris caucasica (A. Braun) Fraser-Jenk.& Corley (Фото 21)  
Українська назва виду
Щитник кавказький 
Англійська назва виду 
Caucasian buckler-fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова наземна трав'яниста 

рослина до 120 см заввишки з висхідним чи повзучим бурим 
кореневищем [16]. Це літньозелений вид з великими двічі-перистими 
яскраво-зеленими листками. Пластинка листка знизу гола, 
зверху іноді шкіряста. Форма пластинки варіює від довгастої до 
яйцевидної, до основи трохи звужена. Спорангії розташовані вздовж 
жилки сегментів другого порядку. Соруси округлі; індузії округло-
ниркоподібні, розміщені по одному вздовж середньої жилки сегментів. 
При дозріванні спор лійкоподібно згортаються. Спороносить у липні–
серпні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 204].

Поширення
Загальне поширення: Південно-Західна Азія, північно-західний 

Іран, Україна, Молдавія, узбережжя Чорного моря в Туреччині та 
гори Кавказу [16, 80, 240]. В Україні відомий з Прут-Дністровського 
межиріччя (Чернівецька область) та Криму [16, 80]. 

Еколого-ценотична характеристика
Напівтіньовий вид [80].Спорадично зростає у вологих хвойних та 

мішаних лісах [204].
Сировина
Кореневища з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Кореневища D. caucasica містять флороглюцини: велику кількість 

філіксової кислоти та парааспідину, значну кількість дезаспідину та 
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сліди флаваспідинової кислоти, трисдезапідину та аспідинолу [238], 
тобто точно такі ж сполуки, як знайдені у D. villarii ssp. villarii, що 
може свідчити про близькість цих видів [491].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Великих за 

площею агрегацій не виявлено. Трапляється поодиноко. 
Загрози
Основними лімітуючими чинниками для D. caucasica є зміна 

клімату, чутливість рослин до тривалої нестачі вологи, повного 
освітлення, порушення умов зростання при рубках лісів, обмеженість 
оселищ, оптимальних для зростання, просторова ізоляція популяцій. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Дані про охоронний статус D. caucasica в різних країнах 

невідомі, хоча M. Eskandari та ін. (2011) вказують, що цей вид 
належить до загрожуваних у статусі найменшої загрози (Least 
Concern) [201]. 

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris cristata (L.) A. Gray (Фото 22)  
Українська назва виду
Щитник гребінчастий
Англійська назва виду 
Crested buckler-fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова наземна вічнозелена 

трав'яни ста рослина до 75 см заввишки з коротким кореневищем [16]. 
Вайї двох типів: зимовозелені – стерильні, літньозелені – фертильні, 
довжиною від 35 до 60 см і шириною 8–12 см, темно-зелені, двічі 
перисторозсічені, ланцетні або довгасті. Спороносні листки з довгими 
черешками, майже рівними по довжині пластинці, подовжено-
ланцетні, шкірясті, блискучі, довші стерильних; вегетативні листки 
коротші, довгасті. Нижній сегмент листка яйцевидно- або ланцетно-
трикутний, розсічений на п'ять–шість пар виразних часток.                                                                                
Сегменти першого порядку на вегетативних листках зближені, а 
на спороносних – розставлені. Соруси округлі розміщені ближче 
до основи кінцевих сегментів; індузії майже білі, при дозріванні 
спор лійкоподібно згортаються. Спороносить у липні–серпні. 
Розмножується спорами і вегетативно [16, 130].

Поширення
Dryopteris cristata поширений в північній і середній частинах 

Європи, Західному Сибіру; в східній і центральній частинах Північної 
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Америки [16, 238, 240]. В Україні трапляється майже по всій території 
за винятком Криму [16], найчастіше у лісовій зоні, у Степу зрідка в 
заплавних лісах. 

Еколого-ценотична характеристика
Росте на мохових і трав'яних болотах, у заболочених переважно 

вільхових та вербових лісах і чагарниках; найчастіше на купині або 
пристовбурних підвищеннях на торф’янистих ґрунтах [443]. Досягає 
в горах висоти 1200 м н.р.м. [301].

Сировина
Кореневища з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Кореневища містять парааспідин BB, PB, дезаспідин BP та 

флавоаспідинову кислоту PB, PP [238]; антигельмінтний; відхарку-
вальний та бактеріостатичний засоби [100].

Ресурсна значущість
Природні ресурси D. cristata в Україні обмежені для використання, 

оскільки більшість площ торфовищ на Поліссі осушена. Формує 
невеликі за площею агрегації з проективним покриттям до 10 % у 
яких переважає клональне розмноження. 

Загрози
Основними лімітуючими чинниками є: осушення, фрагментація і 

обмежені площі оселищ, оптимальних для зростання. 
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Волинської, 
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Кіровоградської, 
Львівської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Херсонської та Чернігівської областей [70].  

У Південно-Західній і Центральній Європі D. cristata набуває статусу 
рідкісного [301]. Для виду наявна загроза вимирання у Франції; це 
локально рідкісна папороть в Швейцарії, регіонально зниклий вид у 
Люксембургу [130, 301], занесений в Червоний список Англії в статусі 
«зникаючий» [443 ]. 

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray (Фото 23)  
Українська назва виду
Щитник розширений
Англійська назва виду 
Вroad buckler-fern
Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста рослина до 100 см 

(150) см заввишки з потовщеним і коротким вертикальним, іноді 
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розгалуженим, кореневищем. Вайї темно-зелені, широко-трикутні 
з крилатим рахісом на довгих черешках. Крайні сегменти загнуті 
всередину. Соруси округлі, приблизно 1 мм в діаметрі, розміщені 
при основі бокових жилок, а індузій зазвичай має жовті залозки на 
краю [16]. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами і 
вегетативно [33]. 

Поширення 
Ареал D. dilatata охоплює Західну та Центральну Європу, Сибір, 

Далекий Схід. У Південній Європі зустрічається переважно у гірських 
районах. Зростає також в Туреччині, на Кавказі, в Ірані; на схід – до 
Японії [240]. В Україні зрідка трапляється в гірських районах Карпат, 
на Поліссі та в Лісостепу [16, 33]. 

Еколого-ценотична характеристика 
Напівтіньовий вид, спорадично зростає у хвойних, листяних 

(вільхових, березових) та мішаних лісах, на досить вологих і сухих, 
помірно родючих ґрунтах. Він уникає занадто сирих та мокрих 
ґрунтів, але зустрічається на узліссях вологих лісів, в затінених 
місцях уздовж струмків та просік. В горах трапляється до висоти 
2000 м н.р.м. [33, 240]. Частіше зростає поодиноко чи невеликими 
агрегаціями на вологих середньобагатих грунтах у гірських                    
лісах [33].

Сировина
Листки, кореневища з коренями. 
Лікарські властивості та використання
В D. dilatata виявлено астрагалін, ізокверцитрин, хлорогенову 

кислоту та кемпферол-3-O-β-D-глюкозидо-7-О-α-L-рамнозид [477]; 
а також: полікетидні та ароматичні сполуки, ізопреноїдні похідні 
[212], дезаспідин BP, флавоаспідинову кислоту BB [238]. Листки 
містять сліди сапонінів, дубильні речовини конденсованого ряду, 
багато флавоноїдів [100]. Кореневища містять "філіцин", речовину, 
яка паралізує стрічкових глистів та інші внутрішні паразити і 
використовується як глистогінний засіб. Спори містять олію, до 
складу якої входить до 20 % тритерпеноїдів.

Це один з найефективніших методів лікування відомих                           
стрічкових глистів [100]. Настій листків використовується 
для полоскання волосся і лікування лупи. Кореневища здавна 
використовують у народній медицині європейських країн як засіб 
проти глистів. Аналогічно застосовуються вони і в китайській 
медицині [212].

Ресурсна значущість
Природні ресурси D. dilatata в Україні недостатні для використання. 

Великих за площею агрегацій не виявлено. Частіше трапляється 
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поодиноко чи малочисельними групами. Вид перебуває під 
регіональною охороною.

Загрози
Основними загрозами для даного виду є: осушення та вирубка лісів, 

зміна клімату, пожежі [33]; фрагментація оселищ та інсуляризація 
популяцій.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Житомирської, Рівненської, Сумської, Полтавської та Чернігівської 
областей [70]. Вид немає статусу загрози в більшості його ареалу, хоча 
на Балканах в окремих районах він є регіонально рідкісним [477].  

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy (Dryopteris 

assimilis S. Walker) (Фото 24)          
Українська назва виду
Щитник розпростертий, щитник приближений
Англійська назва виду 
Spreading wood fern, Spiny wood fern, Аlpine buckler fern, Northern 

buckler-fern 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова літньозелена трав'яниста 

рослина до 100 см заввишки з потовщеним і коротким чорно-
бурим кореневищем [16]. Вайї тричіперисторозсічені з крилатим 
рахісом на довгих черешках. Листкові пластинки дельтовидні або 
трикутно-овальні. Черешки коротші або рівні листковій пластинці, 
з ланцетними або довгасто-ланцетними загостреними, бурими, в 
середині з поздовжньою темної смужкою плівчастими лусочками. 
Сегменти першого порядку ланцетні. Сегменти другого порядку 
зазвичай перисторозсічені, часто знизу з численними плівками і 
залозками; сегменти третього порядку тупі, на верхівці розчепірено-
зубчасті; зубці довгі, переходять у м'яку довгу голочку. Соруси округлі, 
розміщені по 2–6 при основі кінцевих сегментів. Індузії ниркоподібні, 
цілокраї, прикріплюються по радіусу. Спороносить у липні–серпні. 
Розмножується спорами і вегетативно [21]. Трапляються гібриди з 
ознаками Dryopteris expansa (D. assimilis) та D. dilatata, де ці види 
зростають поруч у Великобританії [176].

Поширення 
Ареал D. expansa охоплює помірні та субарктичні райони Північної 

півкулі. У Європі – на південь до Іспанії (на великих висотах в горах) 
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та Греції [176]. В Азії на півдні до Кавказу, на сході – до Кореї і 
Японії включно. У Північній Америці є досить поширеним у більшості 
штатів США, Канаді, Гренландії [240]. В Україні зрідка трапляється в 
гірських районах Карпат [16, 33]. 

Еколого-ценотична характеристика
Напівтіньовий вид, спорадично зростає у вологих хвойних та 

мішаних лісах, на скелястих пагорбах та альпійських схилах, іноді на 
гниючих колодах і пнях дерев. 

Dryopteris expansa уникає відкритих ділянок, де панують сильні 
вітри [170]. Частіше трапляється поодиноко чи невеликими агрега-
ціями на вологих багатих карбонатних грунтах у гірських лісах [33].

Сировина
Кореневища з коренями. 
Лікарські властивості та використання
Кореневища D. expansa містять філіцин, до складу якого входять 

похідні флороглюцину і масляної кислоти [21], він використовується 
як глистогінний засіб. В Бурятії його використовують у якості 
знеболювального [104].

Ресурсна значущість
Природні ресурси щитника розпростертого в Україні недостатні 

для використання. Великих за площею агрегацій не виявлено. Частіше 
трапляється поодиноко чи малочисельними групами. Вид перебуває 
під регіональною охороною.

Загрози
Загрозою є будь-яка діяльність людини, яка спричиняє втрату 

середовища проживання, зниження якості середовища проживання 
або фрагментацію, включаючи вирубку дерев та дорожнє будівництво, 
зниження рівня ґрунтових вод [170].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Dryopteris expansa занесений до «Переліку рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на 
території Львівської та Закарпатської областей [70].   

Вид немає статусу загрози в більшості його ареалу. 

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott (Фото 25)  
Українська назва виду
Щитник чоловічий, папороть чоловіча, дріоптерис чоловічий
Англійська назва виду 
Мale fern
Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова наземна трав'яниста 

рослина 50–100 см заввишки з потовщеним (4–12 мм) і коротким 
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горизонтальним або косим чорно-бурим кореневищем, на якому 
щільно розміщені залишки черешків, суцільно вкриті бурими 
плівчастими лусками [16, 33]. Це літньо-, чи вічнозелений (в 
умовах м'якої зими) вид з великими двічіперисторозсіченими 
світло-зеленими листками. Форма пластинки варіює від 
довгастої до овально-ланцетної, до основи трохи звужена. 
Кінцеві зубчики листка заокруглені. Молоді вайї равликоподібно 
скручені. Спорангії розташовані густо в два ряди біля основи 
сегментів другого порядку. Соруси округлі; індузії плівчасті, 
повністю прикривають соруси, при дозріванні спор лійкоподібно 
згортаються. Спороносить у липні–серпні. Розмножується спорами 
і вегетативно [33]. 

Поширення
Вид має диз'юнктивний голарктичний тип ареалу, що складається 

з основного масиву і численних його фрагментів. Поширений 
фрагментарно в межах Північної півкулі: Західна і Східна Європа, 
Кавказ, Закавказзя, Крим, Сибір (до Байкалу), Мала Азія, Північна 
Африка, Пакистан, Іран, Індія (Кашмір, Уттаракханд) [240]. У 
Північній Америці D. fi lix-mas поширений у Скелястих горах від Нью-
Мексико на північ до Британської Колумбії, іноді в районі Великих 
озер, до Гренландії та Ісландії [169]. Наявні диз’юнкції в горах Сан-
Бернардіно на півдні Каліфорнії [240]. В Україні по всій території, 
особливо часто трапляється у лісовій зоні [240].

Еколого-ценотична характеристика
Щитник чоловічий – мезофільна лісова рослина. Росте у свіжих 

та вологих хвойних, мішаних і широколистяних лісах; в горах підні-
мається до альпійського поясу, де росте серед скель. В оптимальних 
еколого-ценотичних умовах формує розріджені агрегації на значній 
площі.

Сировина
Кореневища з коренями, листя.
Лікарські властивості та використання
В сировині D. fi lix-mas виявлено різні біологічно активні речовини, 

подібні до інших видів роду Dryopteris: астрагалін, ізокверцитрин 
та хлорогенова кислота, рутин та кемпферол-3-О-рутинозид; 
парааспідин, флавоаспідинова кислота РВ, філіксова кислота 
BB [238, 477]. Основні сполуки флороглюцинів мають широкий 
спектр фармакологічної активності, наприклад, антигельмінтні 
та протиревматичні ефекти [477]. Екстракт D. fi lix-mas проявляє 
високі антиоксидантні властивості, що може бути зумовлене 
високим вмістом поліфенолів [432]. В експерименті біологічно 
активні речовини з листя показали хорошу антимікробну активність. 
Кореневища використовуються в народній медицині багатьох країн 
як засіб проти стрічкових глистів. У Росії як антигельмінтний засіб 
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використовувався препарат "Філіксан" (Filixanum) з кореневища                
D. fi lix-mas [100]. Листя також внутрішньо вживається при лікуванні 
внутрішньої кровотечі, маткових кровотеч, паротиту та гарячки 
[432]. Кореневище токсичне і дозування є критичним [377].  

Ресурсна значущість
Природні ресурси щитника чоловічого в Україні достатні для 

регульованого використання. У сирих і свіжих заплавних лісах на 
Поліссі D. fi lix-mas формує розріджені масиви на площі в кілька 
гектарів. Щільність запасу сировини варіює переважно у межах                        
50 кг/га. В останні десятиліття виявлено стійку тенденцію зменшення 
рясності ценопопуляцій D. fi lix-mas по всьому ареалу, що зумовлене 
незворотними змінами екологічних умов його оселищ. 

Загрози
Основними лімітуючими чинниками є зміна клімату, чутливість 

рослин до тривалої нестачі вологи, спеки влітку, порушення умов 
зростання при рубках лісів, обмеженість площі оселищ, оптимальних 
для зростання. Особливості біології: пригнічене спорове і недостатнє 
вегетативне відновлення [169]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
На даний час вид не потребує охорони на території України. Майже 

по всьому ареалу охоронний статус Dryopteris fi lix-mas відсутній.

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. (Фото 26)  
Українська назва виду
Щитник Віллара
Англійська назва виду 
Rigid buckler-fern 

Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна розеткова наземна трав'яниста рослина 

30–40 см заввишки з потовщеним коротким вертикальним чорно-
бурим кореневищем, на якому щільно розміщені залишки черешків, 
суцільно вкриті бурими плівчастими лусками [16, 383]. Це літньо-
зелений вид з невеликими двічіперисторозсіченими стерильними і 
фертильними темно-зеленими листками. Форма пластинки варіює від 
довгастої до ланцетної, до основи не звужена. Кінцеві зубчики листка 
на верхівці заокруглені з зубчастими краями. Спорангії розташовані 
густо в два ряди біля основи сегментів другого порядку. Соруси 
округлі великі; індузії плівчасті, повністю прикривають соруси, при 
дозріванні спор лійкоподібно згортаються. Спороносить з червня по 
вересень. Розмножується спорами і вегетативно [16]. 



46

Поширення
Вид поширений фрагментарно в горах Центральної та 

Південної Європи (включаючи Альпи, Піренеї, Карпати, Апенніни, 
центральну та східну частини Балканського півострова) [240, 470].                                                      
У Польщі наводиться лише одне місцезнаходження у Татрах на висоті 
1360 м н.р.м. [383]. В Україні вид виявлений в Гірському Криму.

Еколого-ценотична характеристика
Dryopteris villarii росте переважно у вологих відкритих альпійських 

місцевостях між валунами і в тріщинах скель. Інколи в щілинах крутих 
гірських стін, що складаються з багатих вапняками кристалічних 
сланців і мармуру (переважно понад 1000 м н.р.м.). Місцезростання 
D. villarii пов'язані з карстифікованими вапняками та доломітовими 
гірськими породами [470].

Окремі особини або групи рослин знаходяться на великих відстанях 
один від одного і біотичні відносини між ними дуже ускладнені. 
Комбінація рослин у конкретному оселищі є випадковою і залежить 
лише від екологічних умов [375].

Сировина
Кореневища з коренями, листя. 
Лікарські властивості та використання
Сировина D. villarii містить флороглюцини: альбаспідин AP, 

АВ, РР, РВ, ВВ, апігенін 7-O-глікозид-4'-ацетат [100, 238]. В D. villarii 
виявлені десять флавоноїдів (сім флавонольних глікозидів на 
основі кемпферолу та кверцетину, включаючи нову речовину, 
ідентифіковану як кемпферол 3-O-(ацетилтурінозид) та три 
флавоноїдних аглікони (апігенін, кемпферол і кверцетин) [100, 
238, 264]. Виявлено ряд нових флавоноїдів: кверцетин 3-O-(X"-
ацетил-X"-циннамоїл-глікозид), кверцетин 3-O-(глікозид-рамнозид), 
кемпферол 3-О-(каффеїлламонозид), апігенін 4'-О-(каффеїлглікозид) і 
4'-О-(ферулоїлглікозид) [261, 265]. Дані про використання не виявлені. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання у зв’язку з 

обмеженим поширенням. Вид потребує охорони. 
Загрози
Основними лімітуючими чинниками є зміна клімату, фрагментація 

популяцій і просторова ізоляція оселищ, оптимальних для зростання  
[383]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
В Україні охоронний статус D. villarii не визначений. На даний час 

вид потребує охорони у багатьох країнах, особливо на Балканах [375, 
470]. З різним статусом він перебуває у переліку червонокнижних 
видів більшості європейських країн. Так, у Польщі він вважається 
зниклим з природного середовища [383].
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Родина Cystopteridaceae
Латинська назва виду 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman (Фото 27)  
Українська назва виду
Голокучник дубовий
Англійська назва виду 
Common oak fern 

Морфологічний опис
Геофіт. Трав’яниста довгокореневищна літньозелена рослина 

30–50 см заввишки з поодинокими вайями. Листки світло-зелені, 
в контурі трикутні або широкотрикутні; сегменти їх на черешках, 
двічіперисторозсічені; сегменти другого порядку яйцевидні 
або ланцетні, перистороздільні, зазвичай з тупими округлими 
суцільнокраїми кінцевими сегментами. Соруси без індузіїв, віддалені 
один від одного, розмішені ближче до краю сегментів другого порядку. 
Папороть з повзучим, довгим розгалуженим кореневищем сильно 
розростається і формує щільні агрегації. Спороносить у липні–серпні. 
Розмножується спорами і вегетативно [16, 33].

Поширення
Поширення в Україні: у Карпатах, Поліссі та Лісостепу; рідко в 

Криму [16, 33]. Бореальний лісовий вид з циркумполярним ареалом, 
спорадично представлений в більшості країн Північної Америки (до 
Гренландії) та Євразії (включаючи Китай, Пакистан, Індію, Корею та 
Японію) [240].

Еколого-ценотична характеристика
Дубова папороть росте у тінистих мішаних та хвойних лісах 

переважно в горах до субальпійських висот, але також трапляється 
у рівнинних тінистих листяних лісах (букових, дубових, грабових та 
мішаних) [16]. Надає перевагу добре дренованим вологим ґрунтам 
з рівнем рН від 4,5 до 6,4 на помірно крутих схилах північно-
східної, північної та західної експозиції [430]. Тривалий час 
переносить повне освітлення на вирубках гірських лісів. Популяції 
виду характеризуються слабкою конкурентоспроможністю, тому 
він надає перевагу оселищам зі слабко розвиненим рослинним 
покривом. 

Сировина
Свіжі або сушені листки (вайї), кореневища. 
Лікарські властивості та використання
Gymnocarpium dryopteris містить вуглеводи, білки, вільні аміно-

кис лоти,  сапоніни,  фенольні сполуки, дубильні речовини, ефірні 
олії, терпеноїди [419]. Маючи протизапальні, антигельмінтні, 
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анальгетичні, антисептичні та інші корисні властивості, 
використовується в народній медицині багатьох країн Європи та 
Азії [100, 419]. Флавонолглікозид астрагалін має протизапальну, 
антиалергенну та антимікробну дію. Він разом з іншими 
флавоноїдами використовується для лікування ревматоїдного 
артриту та остеоартриту [283]. Настоянка листя, а також відвар з 
листя, використовують як анальгетичний і протизапальний засіб для 
зняття ревматичних болів, артралгії, артриту та артрозу. З відвару 
листя роблять лосьйони для лікування ран, виразок, маститу, 
синяків. Водний відвар кореневищ папороті має антигельмінтний 
ефект. Використовується при захворюваннях селезінки, деяких 
захворюваннях травного тракту та екскреторної системи (нефрит, 
цистит) [100].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні обмежені для використання. Вид 

перебуває під регіональною охороною у рівнинних областях. В 
Карпатах виявлено невеликі (до 0,5 га) масиви з проективним 
покриттям у межах 20 %. Відомостей про розмноження та розведення 
у спеціально створених умовах немає.

Загрози
Основними загрозами є: вирубування лісів, пожежі, рекреація, 

інвазії чужорідних видів, осушення, глобальні зміни клімату та 
забруднення. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Волинської, 
Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Полтавської, 
Черкаської та Чернігівської областей [70]. Дані про охоронний статус 
в різних країнах невідомі.

Родина Marsileaceae
Латинська назва виду 
Marsilea quadrifolia L. (Фото 28)  
Українська назва виду
Марсилея чотирилиста
Англійська назва виду 
Water shamrock, Common water clover

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав'яниста водна рослина заввишки 10–

20 (70) см, з коротким повзучим, ниткоподібним, поверхневим 
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кореневищем, що несе стерильні листки (вайї) на довгих черешках (до 
20 см), їх пластинка має чотири клиноподібно-оберненояйцеподібні 
листочки (сегменти) до 3 см в діаметрі. В умовах постійного рівня води 
пластинки листків виносяться на її поверхню, змінного – виступають 
вертикально. Поверхня листка зелена або синювато-зелена. Рослина 
гетероспорова (різноспорова), утворює мікро- та макроспори, з 
яких розвиваються чоловічі і жіночі гаметофіти. Спороносні пагони 
(спорокарпії) по 2–3 на спільній ніжці, яка відходить від базальної 
частини черешка, темно-коричневі, овальної форми. Спороносить 
липень–вересень. Розмножується спорами і вегетативно [16, 29]. 

Поширення
Голарктично-палеотропічний вид з основним ареалом: 

Середземномор’я, Середня та Південно-Східна Європа, Кавказ, 
Західний Сибір, Іран, Китай, Японія, Північна Америка, Австралія, 
Африка. У межах Європи вид поширений в багатьох долинах великих 
і середніх річок – Луари, По, Дунаю. Трапляється у екотопах водно-
болотних угідь Центральної та Південної Європи [233, 240]. Поширення 
в Україні: локалітети трапляються у водоймах басейнів річок Дунай, 
Дністер, Південний Буг [29]. Ізольовані  місцезнаходження виявлені 
в басейні р. Латориці, у районі Шацьких озер та в заплаві р. Козинка 
біля Дніпра [90].  

Еколого-ценотична характеристика
Гідрофіт-гігрофіт. Основні оселища виду пов'язані з мезо- та 

евтрофними неглибокими прісноводними водоймами з періодичним 
коливанням рівня води і мулисто-піщаними донними відкладами 
[16, 29, 223]. Може тривалий час існувати на одному і тому ж 
місці. При пересиханні водойм кілька років здатна зберігатися у 
пригніченому стані, а при відновленні водойми, знову активно 
розвиватися. 

Сировина
Свіжі або висушені листки (вайї) та спорокарпії. 
Лікарські властивості та використання
Рослина містить вуглеводи, алкалоїди, стероїди, дубильні речовини, 

терпени, білки, флавоноїди та антрахінони [100]. Біологічно активні 
речовини з M. quadrifolia характеризуються антибактеріальною, 
цитотоксичною, антиоксидантною та протипухлинною активністю 
[402, 467]. Сік, зроблений з листя, використовують як сечогінний і 
жарознижуючий засіб; також застосовується для лікування укусів 
змій, абсцесів; окрім того, при кашлі, бронхіті, діабеті, захворюваннях 
очей, діареї та шкірних захворюваннях [467, 472]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Відомо 

лише кілька місцезнаходжень [29, 90]. Вид перебуває під державною 
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охороною. Марсилея може вирощуватись у горщиках, як декоративна 
рослина, чи штучних водоймах, у т.ч. акваріумах [472].

Загрози
Основні загрози: осушення, забруднення водойм, просторова 

ізоляція популяцій, обмежена площа оселищ, екологічно оптимальних 
для зростання, рекреація, природні сукцесії рослинності [29, 33, 50, 
233, 288, 403]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до Червоної книги України в статусі «вразливий» 

[29]. M. quadrifolia охороняється у багатьох європейських країнах.             
Цей вид має статус регіонально вимерлого таксону в Польщі [288], в 
Італії – під загрозою зникнення (EN) [403]. У Європейському Червоному 
Списку він має статус найменшої загрози (LC) на глобальному рівні і 
близький до загрози зникнення (NT) за регіональними оцінками [233]. 
Вид наводиться в Бернській конвенції [33]; зберігається на території 
об’єктів Смарагдової мережі в Україні [90]. 

Родина Onocleaceae
Латинська назва виду 
Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm. (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)
Українська назва виду
Страусове перо звичайне (Фото 29)  
Англійська назва виду 
Ostrich fern 

Морфологічний опис
Гемікриптофіт (хамефіт). Багаторічна трав'яниста літньозелена 

рослина заввишки 60–70 (150) см з повзучим товстим поверхневим 
кореневищем, яке формує довгі підземні галузисті столони до 2 м 
завдовжки [16, 33]. Вайї двох типів. Весною розвиваються розетки 
яскраво-зелених стерильних великих двічіперисторозсічених листків, 
розміщених лійкоподібно. Молоді листки равликоподібно скручені. 
У другій половині літа у центрі розеток формуються фертильні 
вайї спочатку зеленого, а пізніше – буруватого кольору, вдвічі 
коротші за стерильні. Вони розміщуються вертикально, соруси 
густо вкривають абаксиальну поверхню сегментів другого порядку. 
Соруси спочатку округлі, вкриті дуже тонким індузієм, розірваним 
по краю; розташовані на потовщеннях жилок. Восени стерильні 
листки відмирають, а спороносні залишаються зимувати. Їх темно-
коричневі верхівки іноді можна бачити над сніговою поверхнею. 
Навесні спори вивільняються, краї листків при цьому розгортаються. 
Розмножується спорами і вегетативно [16, 33]. 
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Поширення
Циркумбореальний голарктичний вид, поширений в лісовій зоні 

і гірсько-лісовому поясі помірних регіонів північної півкулі [16, 
288]. У Північній Америці вид поширений в основному на сході, від 
Ньюфаундленду на півночі до озера Ері на півдні. На заході материка, 
на півдні Аляски відзначені лише поодинокі місцезнаходження 
[240]. В Європі зростає від Скандинавії на півночі до Хорватії і 
північної Італії на півдні і від Бельгії на заході до Прибалтики. В Азії 
зустрічається в Закавказзі, на півночі Ірану, в північно-східному 
Китаї, на Корейському півострові та в Японії [240, 288]. Поширення 
в Україні: спорадично трапляється в лісових районах Карпат, на 
Поліссі та в Лісостепу [16, 240]. 

Еколого-ценотична характеристика
Зростає в заплавних лісах, листяних та мішаних лісах аж до 

високогір'я у Карпатах. На рівнині O. struthiopteris надає перевагу 
сирим і свіжим мішаним лісам на середньобагатих супіщаних ґрунтах; 
іноді у вологих чагарниках та вільшняках, по ярах [16, 33, 240]. 
Папороть чутлива до рекреаційного навантаження, хоча активно 
вегетативно розмножується і може пригнічувати розвиток інших 
видів. При повному освітленні на зрубах рослини дещо пригнічені, 
але при підростанні деревостану добре відновлюються. Морозостійка 
рослина.

Сировина
Кореневища та листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Onoclea struthiopteris містить похідні кавової кислоти, флавоноїди, 

стероїди, вітаміни, вуглеводи, стильбени та фенольні компоненти: 
дезметоксиматеуцинол, матеуцинол, маттеорен, пінозилвін та піно-
зилвін 3-O-β-глікопіранозид, 5-β-глікосилокси-3-гідроксил-транс-
стилбен-2-карбонова кислота [100, 105, 311, 314, 502–504, 511]. 
Кореневище та вайї використовуються у традиційній китайській 
медицині для лікування грипу, дизентерії, лихоманки та гінекологічних 
кровотеч [100, 327]. Фармакологічна активність рослин включає 
спазмолітину, седативну, послаблюючу, в’яжучу, протикашлеву, 
антигіпоксичну, антивірусну, антипаразитну та бактерицидну дію 
[100, 311, 502–504]. Щільно згорнуті вайї вважаються делікатесом 
[14, 100]. Одна з найпопулярніших папоротей, що використовуються 
в озелененні.

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні недостатні для використання. У 

більшості областей вид перебуває під регіональною охороною [70]. 
Страусове перо звичайне може вирощуватись як декоративна та 
лікарська рослина.
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Загрози
Основні загрози: осушення та вирубка лісів, просторова ізоляція 

популяцій, обмежена площа оселищ, екологічно оптимальних для 
зростання, рекреація [327]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Дніпро-
петровської, Житомирської, Луганської, Львівської, Рівненської, 
Сумської, Хмельницької, Полтавської, Хмельницької та Херсонської 
областей [70]. У Європейському Червоному Списку він має статус 
найменшої загрози (LC) за регіональними оцінками [327, 465]. У 
Польщі O. struthiopteris частково захищена законом з 1946 року 
(згідно з положеннями з науковою назвою Matteucia struthiopteris) 
[288]. У Німеччині трапляється рідко, в деяких федеральних землях 
цей вид вважається під загрозою зникнення, тому він є одним з 
найбільш захищених видів [327]. У Австрії він трапляється розсіяно; 
але вважається регіонально зниклим у Люксембугу, а також в 
Ліхтенштейні [130, 465].

Родина Ophioglossaceae (incl. Botrychiaceae)
Латинська назва виду 
Ophioglossum vulgatum L. (Фото 30)  
Українська назва виду
Вужачка звичайна
Англійська назва виду 
Adder’s fern 

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав'яниста літньозелена рівноспорова 

рослина, заввишки 5–20 (30) см з коротким косим нерозгалуженим 
кореневищем з якого формуються підземні столони і мичкуваті корені. 
З кореневища виростає один на рік надземний пагін, утворений 
листковою стерильною пластинкою та спороносним колоском. 
Стерильна частина листка цілісна, гола, овально-довгаста або 
ланцетна, цілокрая, світло-зелена, м'ясиста і гладка, без серединної 
жилки, пронизана сіточкою вторинних тонких жилок; досягає                                                               
10 см завдовжки та 4 см завширшки. Спороносна частина                                                                                                                             
довша за стерильну, подібна до стробіла, складається зі зближених 
між собою спорангіїв, розташованих в два ряди по 12–40 в кожному. 
Спорангії розкриваються поперечною щілиною. Спори численні 
округлі, сітчасто-горбкуваті. Гаметофіти підземні, циліндричні, 
двостатеві, до 6 см завдовжки, сапрофітні, розвиваються дуже 
повільно (1–20 років), взаємодіють з мікоризними грибами [168]. 
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Спороносить в червні–серпні. Розмножується спорами і вегетативно 
[16, 33]. 

Поширення
Ophioglossum vulgatum зростає на рівнині та у горах більшості країн 

північної півкулі [33, 240]. Цей вид є поширеним в Євразії, включаючи 
Китай, Індію, Японію, Корею, Шрі-Ланку; Північній Америці, 
Аргентині, Північній і Південній Африці [192, 462]. Поширення в 
Україні: спорадично трапляється по всій території; частіше в лісових 
районах Карпат, на Поліссі та в Лісостепу [16, 33]. 

Еколого-ценотична характеристика
Основні місцезростання O. vulgatum пов'язані з бідними чи 

середньобагатими, часто вапняковими ґрунтами у діапазоні вологості: 
від сирих до свіжих [33, 249]. Росте переважно на суходільних, злегка 
заболочених вододільних луках, в чагарниках, у вологих листяних та 
мішаних лісах, до висоти 3000 м н.р.м. [249, 453]. Трапляється як на 
відкритій місцевості, так і при майже повному затіненні. 

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
В O. vulgatum виявлено флавоноїди (кверцетин, кемпферол 

та їх похідні) [100, 168]. Традиційно використовують у вигляді 
мазей при лікуванні ран і опіків. Ліки, приготовані з O. vulgatum, 
використовуються для загоювання ран у людей і тварин в країнах 
Південно-Східної Азії та в Європі [167, 249]. Мазь з O. vulgatum 
запропоновано як можливий новий препарат в галузі репарації та 
регенеративної медицини [168, 462]. Виявлено, що водний екстракт 
O. vulgatum при низькій концентрації ефективний проти вірусної 
діареї [167]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні недостатні для використання. У 

більшості областей вид перебуває під регіональною охороною [70]. 
Відомостей про розмноження та розведення у спеціально створених 
умовах немає.

Загрози
Основні загрози: осушення та вирубка лісів, просторова ізоляція 

популяцій, обмежена площа оселищ, екологічно оптимальних для 
зростання, рекреація. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, 
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Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернівецької, 
Черкаської та Чернігівської областей [70]. У більшості європейських 
країн цей вид рідко зустрічається. Він є у Червоному списку рослин 
і грибів Польщі [288]. У Німеччині трапляється рідко, в деяких 
федеральних землях цей вид вважається під загрозою зникнення. 
O. vulgatum є рідкісним в багатьох французьких регіонах, а також 
охороняється в Швейцарії, де, хоча і присутній в багатьох районах, 
але перебуває під загрозою по всій території [192].

Родина Thelypteridaceae
Латинська назва виду 
Oreopteris limbosperma (Bellardi & All.) Holub (Фото 31)   
Українська назва виду
Ореоптеріс краєсім'яний 
Англійська назва виду 
Lemon-scented fern 

Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста літньозелена рослина, 

заввишки до 100 см з коротким товстим висхідним нерозгалуженим 
кореневищем з якого формуються лійкоподібні розетки вайїв [16, 
189, 374]. Листкові пластинки з коротким черешком, двічіперисті 
з віддалено розміщеними сегментами першого порядку; жовто-
зелені, зрідка з жовтими залозками на рахісі і волосками, мають 
тонкий лимонний запах. Соруси округлі бурі або чорні, розташовані 
дворядно по краях сегментів другого порядку. Індузії тонкі нечітко 
закріплені по краю і рано відпадають. Спороносить в липні–серпні. 
Розмножується спорами і вегетативно [16, 33]. 

Поширення
Oreopteris limbosperma має циркумполярний ареал; поширений 

в океанічних районах в Європі, Східній Азії та західній частині 
Північної Америки [240] . Частіше вид трапляється в гірських районах,                         
але зростає й на рівнині [357]. В Альпах трапляється до більш, ніж 
2000 м н.р.м. [189]. Поширення в Україні: спорадично трапляється в 
лісових районах Карпат, на Поліссі та в Лісостепу; у Степу рідко [33]. 

Еколого-ценотична характеристика
Основні місцезростання пов’язані з вологими, кислими піщаними 

ґрунтами у тіні або напівтіні. O. limbosperma зростає переважно у 
гірських тінистих мішаних лісах (буково-ялицевих та ялинових), 
а також рівнинних тінистих широколистяних лісах (вільхових та 
дубових). Трапляється на вологих рідколісних схилах, вздовж лісових 
доріг та в депресіях [357, 374]. Звичайно формує невеликі агрегації до 



55

100 особин, хоча в гірських тінистих лісах і на відкритих місцевостях 
у північних регіонах формує невеликі масиви з проективним 
покриттям до 50 % [189].   

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
В листках O. limbosperma досліджено терпенові сполуки, у т. ч.:                          

(Е)-неролідол, альфа-терпінеол, бета-каріофіллен, ліналол, пінен, 
лімонен та гамма-терпінен-7-аль) та похідні каротиноїдного типу [211]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси O. limbosperma в Україні достатні для обмеженого 

використання. Відомостей про розмноження та розведення у 
спеціально створених умовах немає.

Загрози
Основні загрози: осушення та вирубка лісів, зміна клімату, 

обмежена площа оселищ, екологічно оптимальних для зростання. 
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид перебуває під регіональною охороною у Львівській області [70]. 

У більшості європейських країн цей вид є звичайним, хоча у деяких 
країнах має статус охорони на державному рівні [130, 374]. 

Родина Marsileaceae
Латинська назва виду 
Pilularia globulifera L. (Фото 32)  
Українська назва виду
Пілюльниця куленосна, кульківник куленосний
Англійська назва виду 
Pillwort 

Морфологічний опис 
Геофіт. Трав’яниста водна гетероспорова невелика рослина, 

заввишки 3–15 см з повзучим ниткоподібним кореневищем, 
яке укорінюється у вузлах. Кожен вузол несе від одного до п'яти 
прямолінійних листків від світлого до темно-зеленого кольору, 
скручених спірально на ранній стадії розвитку. Спорокарпії 
знаходяться при основі листків; вони сферичні діаметром близько 3 
мм і розміщені на базальній частині черешка. Спороносить у червні–
вересні. Розмножується вегетативно і спорами [16, 30, 33, 163]. 

Поширення
Pilularia globulifera є ендемічною для Європи, де вона переважно 

зростає у західних регіонах: на півдні Скандинавії, Великобританії та 
Ірландії; у Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Польщі, через Францію на 
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захід від Піренейського півострова та на південь через Альпи до Італії та 
Хорватії [163, 240]. Поширення в Україні: дельта Дунаю [16, 30]. 

Еколого-ценотична характеристика
Гідрофіт. Основними оселищами є відкриті мезо-, евтрофні 

мілководні (30–50 см) проточні або замкнуті водойми на ділянках з 
розрідженим рослинним покривом та піщаним чи мулистими дном, 
де коливання рівнів води пригнічує конкуренцію високих рослин. 
Він живе зазвичай зануреним, але формує спори лише там, де 
рівень води знижується влітку [163]. Спори зберігаються в ґрунті 
протягом декількох років і можуть відтворювати популяцію після 
несприятливих років.  

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Вид мало досліджений як лікарська рослина, хоча в вайях 

ідентифіковано флавоноїди (кверцетин 3-О-рамнозид, кемпферол) 
[100, 261]. 

Ресурсна значущість
Вид на території України вважається зниклим. Добре вирощується 

у акваріумах і ставках з мулистим дном.
Загрози
Основними загрозами для P. globulifera є стабілізація рівнів води 

та осушення тимчасових водно-болотних угідь. Можливо, що навіть 
евтрофікація низького рівня може становити загрозу для цього 
виду, оскільки це дає змогу захоплювати місця проживання більш 
агресивними рослинами. Інвазивні макрофіти, такі як Crassula 
helmsii (Kirk) Cockayne, становлять ще одну серйозну загрозу для цієї 
рослини [163]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Незважаючи на те, що P. globulifera широко поширений вид 

у глобальному масштабі і трапляється у достатній кількості у 
відповідних середовищах існування, в Європі він у багатьох регіонах 
перебуває у різному статусі охорони: у Хорватії: дефіцит даних (Data 
Defi cient), Чехії: критичної загрози (Critically Endangered), Фінляндії: 
вразливий (Vulnerable), Німеччині: критичної загрози (Critically 
Endangered), Норвегії: під загрозою зникнення (Endangered), Іспанії: 
під загрозою зникнення (Endangered), Швеції: вразливий (Vulnerable), 
Швейцарії: критично під загрозою зникнення (Critically Endangered), 
Великобританії: близький до загрози зникнення (Near Threatened), 
Англії: вразливий (Vulnerable) [163]. Вид захищений на національному 
рівні у Франції. P. globulifera занесений до Червоної книги України в 
статусі «зникаючий» [30].
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Попри тенденцію до зменшення популяцій і зменшення площі та 
якості оселищ, цей рідкісний вид оцінюється у європейському Червоному 
Списку як найменшої загрози (Least Concern (LC) [163], оскільки він 
має велику площу поширення, є стійким і спори можуть залишатися в 
ґрунті протягом багатьох десятиліть. Потрібні подальші дослідження та 
моніторинг існуючих субпопуляцій та їх середовищ існування. 

Родина Polypodiaceae 
Латинська назва виду 
Polypodium vulgare L. (Фото 33)  
Українська назва виду
Багатоніжка звичайна 
Англійська назва виду 
Common polypody, Golden Maidenhair fern, Wall fern [377].

Морфологічний опис
Геофіт. Багаторічна трав'яниста зимовозелена папороть, заввишки 

10–30 см з тонким галузистим чорно-бурим кореневищем з якого 
формуються поодинокі вайї [16, 100]. Листкова пластинка з коротким 
черешком, перисторозсічена, шкіряста; яскраво зеленого кольору. 
Соруси на коротких ніжках (трофоспорофілах), округлі, коричнево-
жовті або іржасто-коричневі в двох рядах на нижньому боці сегментів 
вздовж центральної жилки. Індузії відсутні. Спороносить у серпні–
вересні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 33].

Останні дослідження P. vulgare встановили, що цей вид у широкому 
розумінні включає близько десяти диплоїдів, шість алотетраплоїдів і один 
алогексаплоїдний вид, а також численні стерильні гібриди у всьому світі 
[422]. Вони різняться між собою за морфологічними особливостями (розмір 
і форма кореневищ, розмір, форма і колір лусок на кореневищах; розмір і 
форма вайїв та сегментів; форма листкової пластинки; кількість вторинних 
жилок; розмір, форма і колір сорусів), у т. ч. мікроморфологічними 
особливостями, поширенням, фенологією тощо [226].  

Поширення
Polypodium vulgare s.l. поширена в помірній частині Північної півкулі 

(лісова, гірcько-лісова, субальпійська, гірсько-тундрова зони), у т. ч. уся 
Європа, Кавказ, Казахстан, Турція, Іран, Східний Сибір, Китай, Південна 
Корея та Південна Африка [240]. Поширення в Україні: спорадично 
трапляється по всій території, хоча частіше – в Карпатах [16, 33]. 

Еколого-ценотична характеристика
Основні місцезростання пов’язані з вологими, кислими піщаними 

ґрунтами, зростає у тіні або напівтіні, часто як епіфіт на порослих 
мохом стовбурах старих дерев. По відношенню до світлового фактору 
спорофіти P. vulgare демонструють широку екологічну амплітуду, 
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краще розвиваючись при затіненні, але заселяючи і відкриті місця. 
В екологічно несприятливих оселищах багатоніжка використовує 
тактику уникнення несприятливих впливів зовнішнього середовища: 
обирає однотипні відкриті місця на схилах південної експозиції; 
трансформує габітус, що веде до мініатюризації; занурюється в 
тріщини, щілини, моховий покрив; синхронізує ритми сезонного 
розвитку; переходить на вегетативний спосіб самопідтримки; 
прискорено розвивається за рахунок випадання одного або 
декількох онтогенетичних станів, або тривалий час перебуває в 
пререпродуктивному стані [82]. Зона оптимуму для виду визначена 
в тінистих лісах різного типу, з високою атмосферною вологістю і 
з потужними моховими синузіями. В Україні зростає переважно у 
гірських тінистих мішаних лісах (буково-ялицевих та ялинових), на 
затінених скелях, лесових та піщаних відслоненнях [16, 33]. Звичайно 
формує невеликі агрегації з проективним покриттям до 20 %.  

Сировина
Листки (вайї) та кореневища. 
Лікарські властивості та використання
Рослина містить тритерпеноїди, стероїди, вуглеводи, органічні 

кислоти, сапоніни, феноли та їх похідні, ефірну олію (сесквітерпени 
(39,6 %), жирну олію, катехіни [82, 100, 110]. Кореневище поліподію 
містить екдистероїди, флороглюцинові похідні та дубильні речовини 
[148]. У кореневищах також виявлено сапоніни, гліциризин, манітол, 
білок, крохмаль та малеат кальцію [100]. Даних клінічної фармакології 
немає, але антибактеріальний ефект досліджено [431].

Використання P. vulgare як лікарської рослини відоме ще з часів 
Діоскорида [129]. Традиційне застосування кореневищ багатоніжки 
було задокументовано в ряді довідників та в науковій літературі 
як ліки від захворювань верхніх дихальних шляхів, простуди, 
аденоїдів, жовтяниці та ревматизму. Кореневище багатоніжки 
використовується в європейських, американських та аюрведичних 
традиційних медичних системах [100, 129]. Вона застосовується як 
відхаркувальний засіб при кашлі, простуді, а також як послаблюючий 
засіб при запорах. Її біологічно активні сполуки стимулюють секрецію 
жовчі і діють як легке проносне. У європейській фітотерапії P. vulgare 
традиційно застосовується як ліки від гепатиту та жовтяниці, а 
також як засіб при порушенні травлення та втраті апетиту [100, 377]. 
Багатоніжку не слід використовувати зовнішньо, оскільки це може 
викликати алергічний висип на шкірі [110]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси P. vulgare в Україні недостатні для використання. 

У більшості областей вид перебуває під регіональною охороною [70]. В 
умовах інтродукції вибагливий до зволоження [226].  



59

Загрози
Основні загрози: зміна клімату, осушення та вирубка лісів, 

просторова ізоляція популяцій, обмежена площа оселищ, екологічно 
оптимальних для зростання, рекреація. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Вінницької, 
Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, 
Луганської, Полтавської, Хмельницької, Чернівецької та Черкаської 
областей [70]. У більшості європейських країн цей вид є звичайним і 
не перебуває під загрозою зникнення. 

Родина Dryopteridaceae 
Латинська назва виду 
Polystichum aculeatum (L.) Roth (Фото 34)  
Українська назва виду
Багаторядник шипуватий 
Англійська назва виду 
Нard shield fern

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста зимовозелена папороть, 

заввишки 30–90 см, з товстим косим кореневищем [16, 130]. Вайї 
двічіперисторозсічені, формують розетку. Листкова пластинка 
шкіряста, з коротким черешком, густо вкритим бурими лусками. 
Сегменти другого порядку трохи вигнуті вперед. Характерним є 
найнижчий сегмент, значно більший від інших. Соруси великі, 
округлі, густо розміщуються з нижнього боку сегментів. Індузії 
білуваті, спочатку повністю охоплюють соруси, з часом темніють і 
лійкоподібно згортаються. Розмножується спорами і вегетативно 
[16, 33]. Спори розвиваються з травня по липень у залежності від 
кліматичних умов попереднього року [302].   

Поширення
Існує думка, що багаторядник шипуватий – найпоширеніший вид 

папоротей середньоєвропейського щита [381], хоча у багатьох країнах 
є рідкісним [130, 189, 210, 288, 381]. Він трапляється у горах майже 
по всій Європі, а також у Туреччині, Алжиру, Марокко, Лівані, Ірані, 
на Кавказі та Закавказзі, в Китаї [240, 302]. У Альпах піднімається 
до 2750 м н.р.м. [189]. В Україні зрідка трапляється у Карпатах, 
Гірському Криму та Лісостепу [16, 33, 70].

Еколого-ценотична характеристика
Росте переважно на кам'янистих, кислих, частіше багатих 

гумусом чи вапнякових грунтах; на лесових схилах північно-західної, 
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північної та північно-східної експозиції. Характерний для вологих 
тінистих букових, липових та кленових лісів на крутих схилах, у ярах 
або на стінах у районах з м'якою сніжною зимою і вологим кліматом 
[381]. P. aculeatum звичайно формує невеликі агрегації від кількох до 
декількох десятків особин, які охоплюють невеликі площі [302, 381].

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Рослина містить тритерпеноїди, серцеві глікозиди, поліфеноли, 

антрахінони, антоціанін; дія антигельмінтна, антибактеріальна, силь-
на антиоксидантна активність [100, 132, 453, 432]. В експерименті 
виявлено сильну антибактеріальну активність проти Escherichia coli 
та Staphylococcus aureus [132].    

Ресурсна значущість
Природні ресурси P. aculeatum в Україні недостатні для 

використання. У більшості областей, де вид виявлений, він перебуває 
під регіональною охороною [70]. В умовах інтродукції вибагливий до 
зволоження повітря і субстрату [381].      

Загрози
Основними загрозами популяціям P. aculeatum у Європі є: тривалі 

зміни мікроклімату, умов освітлення, температури та вологості; осушення 
та вирубка лісів, водна ерозія лесових ґрунтів; забруднення хімічними 
речовинами, заростання оселищ агресивними видами рослин (Solidago 
gigantea, Robinia pseudoacacia, Acer negundo і Urtica dioica) [381].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території  
Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, 
Рівненської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей [70]. 
У багатьох європейських країнах цей вид перебуває у різному статусі 
охорони (Польща, Франція, Італія, Люксембург) [130, 189, 210, 288, 381]. 

Родина Dryopteridaceae
Латинська назва виду 
Polystichum lonchitis (L.) Roth (Фото 35)  
Українська назва виду
Багаторядник списовидний
Англійська назва виду 
Alpine rouch fern, Holly fern 

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста зимовозелена папороть, 

заввишки 30 (60) см з товстим коротким, косим кореневищем [16]. 
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Столони відсутні. Вайї яйцевидно-ланцетні, поступово звужуються до 
верхівки, блідо-зеленого кольору, висотою близько 40 см, шириною             
6 см, зберігаються протягом наступного літа, мономорфні, формують 
лійкоподібну розетку. Молоде листя значно світліше. Розміщені 
переважно вертикально. Черешок вкритий коричневими лусочками. 
Листкова пластинка зверху шкіряста, перисторозсічена; сегменти              
від 25 до 35 пар, довгасто-ланцетні, довжиною до 3 або 4 см, зігнуті 
до верхівки листка [351]. Сегменти мають зубчасті і часто колючі 
краї. Соруси великі, округлі, густо розміщуються переважно у верхній 
третині пластинки в один-два ряди з нижнього боку сегментів. Індузії 
сірувато-білуваті, плівчасті, не повністю охоплюють соруси, з часом 
темніють і лійкоподібно згортаються. Спороносить у липні–серпні. 
Розмножується спорами і вегетативно [16, 33].   

Поширення
Ареал виду охоплює помірні області північної півкулі з Північної 

Америки до Євразії та уздовж західного американського узбережжя 
до Каліфорнії (США, Канада, Гренландія, Європа, Кавказ, Марокко, 
Туреччина, Сибір, Сахалін, Камчатка, Середня Азія, Китай, Японія, 
Джамму і Кашмір, Пакистан), переважно в гірських районах [240].                
У Центральній Європі це досить поширений вид у вапнякових 
регіонах Альп і передгір'ї Альп, де він піднімається до 2700 м н.р.м. 
[189]. В Україні зрідка трапляється у Карпатах та Гірському Криму 
[16, 33, 70].

Еколого-ценотична характеристика
Факультативний пізньосукцесійний вид високогір'я [189, 351]. 

Населяє бореальні і субальпійські хвойні тінисті ліси, ущелини, осипи 
і яри, кам'янисті, особливо вапнякові вологі місця переважно в горах 
[16, 33]. 

P. lonchitis може формувати невеликі за площею агрегації в 
щілинах між скель та валунів, на осипах з лужною реакцією субстрату                      
(рН> 7,2) [351].

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
У сировині P. lonchitis виявлено ліпіди (спори), флавоноли, антоціани 

та жирні кислоти  [453]. Дія: жовчогінна, ранозагоювальна, має 
також сечогінні властивості; використовується при захворюваннях 
селезінки, висипаннях на шкірі [100, 104].    

Ресурсна значущість
Природні ресурси P. lonchitis в Україні недостатні для використання.  

Майже у всіх регіонах, де вид виявлений, він перебуває під 
регіональною охороною [70]. Використовується у декоративному 
садівництві [16].
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Загрози
Основними загрозами популяціям P. lonchitis є: зміна клімату, 

порушення екологічного і ценотичного балансу оселищ, умов 
освітлення, температури та вологості [351].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Івано-
Франківської, Чернівецької та Черкаської областей [70]. Незважаючи 
на значне поширення, у багатьох європейських країнах вид потребує 
заходів охорони. Наприклад, у Чехії, Болгарії, Норвегії, Люксембургу 
він є рідкісним і виявлена тенденція до скорочення чисельності та 
площі популяцій [130, 228, 442].

Родина Dennstaedtiaceae 
Латинська назва виду 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (incl. Pteridium tauricum Krecz. ex Grossh.) 
Українська назва виду
Орляк звичайний (Фото 36)  
Англійська назва виду 
Common bracken

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста літньозелена папороть, 

заввишки 30–180 (250) см з широкою, багаторазово розгалуженою, 
підземною кореневищною системою [16, 335]. Вайї поодинокі, 
мономорфні, з прямостоячим довгим черешком і злегка нахиленою 
тричі-, чотириперисторозсіченoю пластинкою. Пластинка світло-
зелена, жорстко шкіряста, по жилках та рахісу з дрібними білими 
членистими трихомами. Соруси дрібні, округлі, густо розміщуються 
з нижнього боку по краю сегментів, загорнутих краєм донизу. Індузії 
плівчасті, часто мало помітні [16, 333]. Спори коричневі і дуже дрібні, 
чотиригранно-кулясті. Спороносить у липні–вересні. Розмножується 
спорами і вегетативно [16, 33]. 

Поширення
Pteridium aquilinum є одним з найбільш поширених поліморфних 

видів судинних рослин. Він зростає на всіх континентах, крім 
Антарктиди, за винятком пустинних регіонів, високих гір і деяких 
районів тропіків [333]. З різним складом підвидів він найбільше 
представлений в Північній Америці, Європі/Азії та Південній 
Африці [240, 457]. У зв'язку з тим, що більшість біохімічних та 
фармакогностичних досліджень P. aquilinum розглядають його як 
один вид, ми не наводимо даних щодо його систематичного статусу. 
У Європі P. aquilinum має значне поширення за винятком високогір’їв 
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та крайньої півночі Скандинавії, Ісландії, Шпіцбергену, Гренландії, 
Фарерських островів та деяких частин південної Європи, наприклад 
частин східної Іспанії та центральних Балкан [240]. Вважається, 
що цей вид у древні часи був складовою частини відкритих лісових 
угруповань задовго до приходу людини, але його діапазон помітно 
розширився внаслідок діяльності людини [333, 457]. В Україні                           
P. aquilinum має значне поширення на Поліссі, у Лісостепу, Гірському 
Криму та Карпатах. В Степу основні його місцезростання пов’язані з 
байрачними лісами і чагарниковими схилами вздовж річок.

Еколого-ценотична характеристика
Pteridium aquilinum може зростати в широкому діапазоні 

умов навколишнього середовища і має багато класичних ознак 
конкурентоспроможного виду завдяки активній життєвій стратегії, 
у т. ч. здатності швидко захоплювати території з порушеним 
рослинним покривом, тривало утримувати позиції домінанта та 
витримувати несприятливі умови за рахунок накопичених ресурсів в 
кореневищах, а також високій продуктивності у сприятливих умовах. 
Він невибагливий до складу та зволоження ґрунтів, хоча уникає 
засолених і заболочених ґрунтів. Зростає на ґрунтах з рН в межах                                                          
від 2,8 до 8,6, хоча частіше зустрічається на помірно кислих                                                                                   
ґрунтах [333]. На рівнині краще розвивається при частковому 
затіненні, а в горах – на відкритих ділянках, більш-менш захищених 
від вітру. На Поліссі може зберігатись і домінувати на супіщаних 
грунтах з періодично високим рівнем води, однак не витримує 
тривалого підтоплення. 

В оптимальних умовах формує щільні монодомінантні цепопуляції, 
площа яких може перевищувати кілька гектарів. 

Сировина
Листки (вайї), кореневища. 
Лікарські властивості та використання
Pteridium aquilinum є одним з найбільш вивчених видів папоротей з 

точки зору біологічно активних речовин. В рослині виявлено органічні 
кислоти, каротиноїди, сесквітерпени та норсесквітерпени, стероїди, 
флавоноїди, фенольні сполуки, крохмаль, дубильні речовини, ліпіди 
[100, 158]. Комплекс цих біологічно активних сполук проявляє 
антидіабетичні, сечогінні, в’яжучі, жарознижуючі, протизапальні, 
антигельмінтні, антиоксидантні та бактеріостатичні властивості 
[100, 158, 433, 501].   

У китайській медицині орляк застосовується як сечогінний, 
жарознижуючий засіб; в індійській – при враженні селезінки. У 
народній медицині європейських країн – проносний, тонізуючий, 
ранозагоювальний; при захворюваннях органів дихання, шлунку, 
міалгії, діареї, ожирінні [100].    
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Використання його кореневищ і вайїв як продуктів харчування, 
широко відоме у світі. Молоді листки – вайї використовуються як 
харчовий продукт у вареному, смаженому, маринованому стані 
переважно в країнах Східної Азії та Південної Африки. Молоді 
вайї споживаються свіжими, консервованими, сушеними або 
маринованими, і в багатьох країнах вони вживаються як делікатеси. 
Проте, останнім часом виявлено побічну дію біологічно активних 
речовин P. aquilinum, що проявляється у розвитку пухлин та кишкових 
карцином у великої рогатої худоби та інших сільськогосподарських 
тварин [335, 473].

Епідеміологічні дослідження продемонстрували тісний зв'язок 
між споживанням вайїв та виникненням деяких видів раку. Було 
доведено, що нестійкий глікозид, названий птахілозидом, має сильну 
канцерогенність [473]. Токсична дія на кістковий мозок викликає 
симптоми дуже схожі на ті, які проявляються під впливом іонізуючого 
випромінювання [398]. Кілька сполук, включаючи птерозиноїди та 
флавоноїди, були пов'язані з їх наявністю у активних фракціях як 
надземних пагонів, так і кореневищ. 

Оскільки орляк є продуктом харчування в Японії, досліджують 
його канцерогенність відносно людини [368]. Його компоненти: 
шікімінова кислота, кверцетин та дубильні речовини виявляючи 
канцерогенність щодо щурів, продукують пухлини у мишей [158]. 
Хоча це питання дискусійне і вчені не прийшли до спільної думки 
щодо токсичності діючих речовин P. aquilinum, однак використання 
в їжу пагонів орляка останнім часом суттєво зменшилось.

Вчені висловлюють припущення, що найімовірніше механізми 
цілющого і канцерогенного процесів є різні і діючі речовини 
(кверцетин) можуть бути канцерогенними при низьких концентраціях, 
а неканцерогенними при більш високій концентрації [368].                                                                                                                      
Очевидно, що Pteridium aquilinum містить декілька компонентів, 
що мають виражену фізіологічну активність і все ще не були 
ідентифіковані [158].    

Ресурсна значущість
Оскільки популяції P. aquilinum характеризуються широкою 

еколого-ценотичною амплітудою, високою сировинною продуктив-
ністю, конкурентоспроможністю та толерантністю до зміни 
умов середовища (освітлення, зволоження), здатністю швидко 
відновлюватися після стресу, він є перспективним сировинним 
видом лікарських рослин і має в Україні великі ресурси, достатні для 
використання у промислових масштабах. В оптимальних умовах у 
рівнинних ценопопуляціях щільність запасу сировини вайїв варіює 
у межах 0,9–1,5 кг/м2, кореневищ – 2–5 кг/м2. Ресурсні показники 
найвищі у розріджених (0,4–0,6) дубово-соснових лісах 40–50-річного 
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віку, на просіках, зрубах (на 3-й–4-й рік) та галявинах. Показники 
продуктивності одних і тих ценопопуляцій суттєво змінюються у різні 
роки, що визначається, головним чином, вологістю ґрунту. У Карпатах 
встановлені найвищі показники щільності запасу сировини (вайїв 
0,6–1,2 кг/м2, кореневищ – 1,3–2,6 кг/м2) на галявинах, просіках та 
полонинах у діапазоні висот 700–1400 м н.р.м.

Загрози
Загрози популяціям P. aquilinum не встановлені. На Поліссі 

спостерігаються його інвазії на покинутих сільськогосподарських 
угіддях, P. aquilinum може також пригнічувати розвиток лісових 
культур на перших стадіях розвитку. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид не потребує охорони майже по всьому ареалу. 

Родина Salviniaceae 
Латинська назва виду 
Salvinia nаtans (L.) All. (Фото 37, 38)  
Українська назва виду
Сальвінія плаваюча
Англійська назва виду 
Floating moss, Floating watermoss 

Морфологічний опис 
Однорічна водна гетероспорова папороть з ниткоподібним, 

розгалуженим, горизонтальним стеблом до 2–10 см завдовжки. Листки 
формуються у вузлах. Кожен вузол складається з трьох листків, двох 
дорсальних плаваючих асимілюючих листків та одного вентрального, 
який сильно розгалужений на тонкі коренеподібні частки і при 
основі якого розвиваються кулеподібні мікро- та мегаспорофіли 
(спорокарпи) зі спорами [16, 521]. Плаваючі листки овально-еліптичні 
тупі, на верхньому боці з щетинистими білими трихомами, на 
нижньому – з бурими. Спорокарпи формуються наприкінці літа. З 
настанням низьких температур особини відмирають, а спорокарпи 
залишаються плаваючими на поверхні води, або опускаються на 
дно. Проростання мікро- та мегаспор проходить на мулистому дні, як 
правило, наприкінці зими – на початку весни [521]. За сприятливого 
температурного режиму особини масово розвиваються в кінці травня–
червні. Впродовж літа рослини активно розмножуються вегетативно.  

Поширення
Ареал виду охоплює Центральну та Східну Європу та Азію: від 

Кавказу до Китаю, північних районів Індії, південно-східної Азії, 
Японії та Тайваню [240]. У Європі S. nаtans поширена від Рейнської 
долини (Німеччина) до Росії включно, а на південь – від північної 
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Італії до Чорного моря та північної частини території Греції [33, 
117, 240]. В Україні трапляється у водоймах долин річок Дніпра, 
Десни, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, 
Латориці, Боржави, гирлових областях річок, штучних водосховищах 
Дніпровського каскаду, ставках Лісостепу і Степу. На Українському 
Поліссі, зокрема Правобережному виявлено лише окремі локалітети 
[31, 33].

Еколого-ценотична характеристика
Мезо-евтрофний вид замкнутих чи слабопротічних неглибоких 

водойм з мулистим дном [31, 228, 354]. Населяє канави, канали, 
ставки, стариці, які добре прогріваються сонцем при рН води                              
між 4,6–8,0 [521]. Краще розвивається при частковому затіненні.                 
S. nаtans може формувати великі за площею агрегації в прибережній 
зоні річок, куди скидаються стічні води [416]. У мілких мулистих 
водоймах, де вода багата на поживні речовини, сальвінія утворює 
товсті килими (мати), що може спричинювати нестачу  розчиненого 
кисню і загибель мальків риби та комах. Висока життєздатність спор 
у поєднанні зі швидким вегетативним розмноженням іноді складають 
загрозу рибному господарству у південних районах [521]. У північних 
районах масовий розвиток сальвінії часто лімітується коротким 
вегетаційним періодом.

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
З листя S. natans були виділені основні класи сполук: глікозиди, 

вуглеводи, білки, дубильні речовини, терпеноїди, флавоноїди, 
фосфоліпіди, жирні кислоти. Виявлено виражені антиоксидантні 
властивості [127, 354, 419, 436]. У традиційній китайській медицині 
застосовується як жарознижувальний, анальгетик, протиотруйний 
засіб, збільшує інтенсивність кровообігу. Активно досліджуються 
властивості біоаккумуляції сальвінією забруднювачів водойм [252, 
253, 416].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні недостатні для використання. Вид 

перебуває під державною охороною [31]. Сальвінія використовується 
як декоративна рослина в басейнах та ставках [521].

Загрози
Основними загрозами популяціям S. natans в Україні є: зміна 

клімату, антропогенні порушення екологічного балансу оселищ 
(осушення, евтрофування, засолення водойм та забруднення води, 
руйнування прибережних ділянок) та природні (заростання водойм) 
чинники [31, 521].
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Salvinia natans занесена до Червоної книги України [31]. Незважаю-

чи на значне поширення, цей вид включений до Європейського 
Червоного списку у статусі найменшої загрози (Least Concern), 
оскільки виявлено його стабільне зменшення у більшій частині 
свого європейського ареалу з деяким локальним вимиранням [117]. 
Вид представлений у Додатку II до Європейської директиви щодо 
середовищ існування. Він класифікується як "вимерлий" у Нідерлан-
дах та Швейцарії, критичної загрози в Німеччині, знаходиться під 
загрозою зникнення в Чехії та має статус близького до загрози в 
Хорватії та Білорусі; S. natans захищена, але не класифікується як 
загроза зникнення в Угорщині і охороняється по всій Франції та 
Греції [117, 226, 419].

Родина Thelypteridaceae 
Латинська назва виду 
Thelypteris palustris (Salib.) Schott (Фото 39, 40)  
Українська назва виду
Теліптеріс болотяний 
Англійська назва виду 
Marsh fern 

Морфологічний опис
Геофіт. Багаторічна трав'яниста літньозелена папороть, заввишки 

50–100 см з тонким повзучим кореневищем, до 50 см завдовжки. Вайї 
двох типів: спочатку розвиваються блідо-зелені стерильні, а через 
кілька тижнів – спороносні; розміщені поодиноко. Листкова пластинка 
двічіперисторозсічена. Сегменти першого порядку перистороздільні, 
на коротких черешках; другого – сидячі з хвилястими краями 
дещо загорнутими донизу. Соруси дуже дрібні, округлі, з тонкими 
нерівномірно зубчастими індузіями, дворядно розміщуються ближче 
до середини півпластинки кінцевих сегментів. Індузії білуваті, не 
повністю охоплюють соруси, прикріплені в центрі. Спороносить у 
липні–вересні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 33, 70].  

Поширення
Thelypteris palustris має голарктичний тип ареалу: він зустрічається 

в Європі, Північній Америці, а також у центрі та на сході Азії [240]. 
У Середземному басейні він зростає в Албанії, Туреччині, Болгарії, 
Корсиці, Франції, Греції, Іспанії, Ізраїлі, Палестині, Йорданії, Італії, 
колишній Югославії, Сирії, Португалії, Марокко та Алжирі. В гірських 
районах до 1400 м н.р.м. [287]. В Україні спорадично трапляється у 
лісовій зоні та Лісостепу; в Степу і Криму – рідко [16, 33]. 

Еколого-ценотична характеристика
Основними місцезростаннями Thelypteris palustris є водно-болотні 

угіддя, береги замкнутих водойм, заплавні ліси з Alnus glutinosa; у 
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горах – торф’янисті улоговини оточені сосновими, буково-ялицевими 
чи ялиновими лісами [33, 287]. На рівнині надає перевагу частково 
затіненим умовам, у північних широтах та горах – відкритому 
простору [228]. На торф'яних болотах і водно-болотних угіддях іноді 
формує невеликі щільні агрегації з проективним покриттям до 50 %, 
хоча частіше зростає невеликими скупченнями поміж злаків та осок. 

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
Флавоноїдні сполуки; антоціанін, амінокислоти, невизначені 

флавоноїди [350, 433]. Використовується в гінекології та як 
антигельмінтний засіб [104].    

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні недостатні для використання через 

осушення великих площ водно-болотних угідь на Поліссі. Майже 
у всіх регіонах, де вид виявлений, він перебуває під регіональною 
охороною [70]. 

Загрози
Основними загрозами популяціям Thelypteris palustris є: зміна 

клімату, осушувальна меліорація, забруднення води. Популяції 
зменшуються переважно внаслідок загальної тенденції знищення та 
деградації водно-болотних угідь. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид занесений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 
Львівської, Луганської, Хмельницької та Херсонської областей [70]. 
Незважаючи на тенденцію до зменшення популяцій і зменшення 
площі та якості оселищ, цей рідкісний вид оцінюється у Європейському  
Червоному Списку як найменшої загрози (Least Concern (LC) [287] за 
регіональною оцінкою країн Європи та Середземномор'я. Теліптеріс 
болотяний фіксується в списку загрожуваних видів рослин Чеської 
Республіки, у статусі критичної загрози у Люксембургу [130, 228, 287].

Родина Woodsiaceae
Латинська назва виду 
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. (Фото 41)  
Українська назва виду
Вудсія ельбська
Англійська назва виду 
Oblong woodsia 
Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яниста літньозелена рослина, 

заввишки 5–25 см з коротким багатовершинним чорно-бурим 
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кореневищем з якого формуються розетки вайїв [16, 157]. Листкові 
пластинки з коротким черешком, двічіперисті з віддалено розміщеними 
сегментами першого порядку. Соруси округлі, бурі, густо безсистемно 
розташовані по краях сегментів другого порядку. Індузії нечіткі, 
розділені на волосоподібні частки навколо сорусів. Спороносить у 
липні–вересні. Розмножується спорами і вегетативно [16, 27]. 

Поширення
Woodsia ilvensis поширена в холодних та помірних регіонах 

північної півкулі, де зростає переважно в гірських районах. Її ареал 
охоплює Північну та Центральну Європу; вона поширена від Альп і 
Центральних гір до Карпат, Кавказу, Сибіру, Центральної Азії, Японії, 
Північної Америки та Гренландії [240]. В Україні відомі лиш окремі 
локалітети в Карпатах та Центральному Поліссі [16, 27, 33].

Еколого-ценотична характеристика
Стенотопний вид. Вудсія віддає перевагу скелястим силікатним 

субстратам при повному освітленні або в напівтіні, зростає на скелях 
(у тріщинах) та скелястих схилах [16, 27, 33, 288]. Трапляється 
поодиноко, зрідка утворює мікроагрегації з декількох особин. 

Сировина
Листки (вайї). 
Лікарські властивості та використання
У W. ilvensis досліджено ефірні олії: монотерпени, дитерпени, 

сесквітерпени; спирти, альдегіди, кислоти та дубильні речовини [33, 
110]. Дія жарознижувальна, ранозагоююча; використовують також 
при захворюваннях нирок [33, 130]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вважається, 

що вид придатний для культивування на кам’яних субстратах [16].
Загрози
Основні загрози: фрагментація популяцій та просторова ізоляція 

оселищ, збирання як декоративної рослини, обмежена площа оселищ, 
оптимальних для зростання.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид перебуває під державною охороною у статусі «зникаючий» [27]. 

У багатьох європейських країнах цей вид є рідкісним і має статус 
охорони на державному рівні: у Польщі та Люксембургу – у статусі 
критичної загрози; у небезпеці вимирання у Франції, занесений до 
Червоної книги Великобританії [130, 157, 288]. 
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Серед вищих рослин, які населяють нашу планету, однією із древніх 
груп рослин є представники Lycopodiophyta. На відміну від насінних 
рослин, у плауноподібних статеве та безстатеве розмноження 
відокремлені; важливою умовою статевого розмноження є наявність 
вологи у субстраті; для більшості з них розвиток статевого покоління 
довготривалий (до 15 років); як гаметофіт, так і спорофіт можуть бути 
пов'язані з мікоризою грибів [257]. Загальною ознакою популяцій цієї 
групи видів рослин є досягнення оптимального розвитку в умовах 
стабільного навколишнього середовища, порушення екологічного 
балансу якого призводить до деструктивних змін у популяціях 
через слабкі їхні адаптивні властивості. Тому всі види цієї групи 
характеризуються низькою ресурсною значущістю і більшість з них 
потребують охорони.

Згідно класичних уявлень відділ Lycopodiophyta включає чотири 
родини: моноспорові Lycopodiaceae (8 видів), Huperziacaeae (1) 
та гетероспорові Selaginellaceae (2) та Isoëtaceae (1) [36, 68, 347]. 
Однак, згідно сучасних філогенетичних досліджень, так звана група 
лікофітів [289, 387, 388, 389] налічує лише 1 % сучасного видового 
різноманіття судинних рослин, та представляє «мікрофільну» лінію 
еволюції. Згідно з запропонованою новою прагматичною схемою [63], 
відділ Lycopodiophyta включає: 

Клас Lycopodiopsida Bartl. 
Порядок Lycopodiales Dumort. 
Родина Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirbel 
Роди: Lycopodium L. (2 види), Lycopodiella Holub (1 вид, L. inundata 

(L.) Holub), Diphasiastrum Holub (5 видів, включаючи 2 гібридогенні; 
ця група філогенетично близька до Lycopodium, або й філогенетично 
похідна від нього [492, 493]). 

Родина Huperziaceae Rothm. 
Рід: Huperzia Bernh. ex Schrank & Mart. (1 вид, H. selago Bernh. 

ex Schrank & С.Mart., в Україні, ймовірно, представлений двома 
підвидами). 

Клас Isoëtopsida J.H. Schaffn. s.l. (incl. Selaginellopsida) 
[+ Клас Isoëtopsida s. str.] 
Порядок Isoëtales Prantl 
Родина Isoëtaceae Rchb. 
Рід: Isoëtes L. (1 вид, I. lacustris L.) 
[+ Клас Selaginellopsida A.B. Frank] 
Порядок Selaginellales Prantl 
Родина Selaginellaceae Willk.
Роди: Selaginella P.Beauv. s.l. (2 види, S. selaginoides (L.) C. Mart. та 

S. helvetica (L.) Spring (synonym – Lycopodioides helvetica (L.) Spring).
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У своїй роботі ми притримуємося класичних уявлень щодо 
номенклатури, однак у фітохімічних та фармакогностичних дослідженнях 
певних лікарських рослин іноді в пріоритетну назву виносяться синоніми, 
що нами враховано при аналізі лікарських птеридофітів України. 

Усі сучасні представники Lycopodiophyta є багаторічними вічно-
зеленими трав’яними рослинами [68]. Поширені переважно у хвойних 
та мішаних лісах. Майже всі види цієї групи мають обмежене 
поширення в Україні, тому більшість з них занесені до Червоної книги 
України [101]. 

Для 12 видів плауноподібних України наявні дані щодо їх 
біологічно активних речових та/чи використання у медичних цілях. 
В якості сировини використовуються трава (надземна частина 
рослин) та спори. Основними діючими речовинами є алкалоїди 
(лікоподін, гуперцин А тощо) та їх похідні, флавоноїди; хімічний склад 
плауноподібних є подібним і відрізняється співвідношенням тих, чи 
інших речовин [61]. 

В якості лікарських використовуються: Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub, D. complanatum (L.) Holub, D. issleri (Rouy) Holub, D. tristachyum 
(Pursh) Holub, D. zeilleri (Rouy) Holub, Lycopodiella inundata, Lycopodium 
annotinum L., L. clavatum L., Huperzia selago, Selaginella helvetica, 
Selaginella selaginoides, Isoëtes lacustris L.

В умовах швидкої зміни клімату, антропогенної трансформації оселищ 
плауноподібні перебувають під впливом комплексу загроз, оскільки їх 
розвиток повноцінно здійснюється лише в умовах стабільного середовища 
у т.ч. зволоження; ріст та досягнення статевої зрілості гаметофітів 
довготривалі (від 6 до 15 років); фрагментація оселищ та інсуляризація 
популяцій видів рослин у яких переважає клональне розмноження 
призводять до генетичного збіднення і зниження їх адаптивної 
властивості. Довговічність клонових рослин досліджуваних видів робить 
популяції дорослих генет нечутливими до короткострокових змін в 
навколишньому середовищі, але зменшення генеративного поновлення 
робить їх уразливими до тривалих і різких змін середовища проживання. 
Тому важливим є моніторинг популяцій цих видів, дослідження 
можливості репатріації та вжиття заходів зі збереження.

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду 
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Фото 42)  
Українська назва виду 
Дифазіаструм альпійський
Англійська назва виду
Alpine сlubmoss
Синоніми: Diphasiastrum complanatum ssp. alpinum (L.) 

Jermy; Diphasiastrum alpinum (L.) Rothm.; Lycopodium alpinum L.;               
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Diphasiastrum alpinum (L.) Holub; D. alpinum var. planiramulosum 
(Takeda) Li & J. Z.Wang; Diphasium alpinum (L.) Rothm.; Lepidotis 
alpina (L.) P. Beauv.; Lycopodium alpinum var. planiramulosum Takeda; 
Stachygynandrum alpinum (L.) C. Presl [153].

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина. Горизон-

тальне стебло повзуче над поверхнею землі, 30–70 см. Прямостояче 
стебло – світле, кілька разів дихотомічно галузисте, до 8 см заввишки, 
дещо сплюснуте. Бічні гілки 6–10 см заввишки, дихотомічно 
розгалужені з добре диференційованим подальшим бічним галуженням, 
дорзовентральні. Стерильні гілки несплюснуті, циліндричні, 1,5–2,5 мм 
завтовшки. Листки жовтуваті або сіруваті, на дуже коротких черешках 
(до 0,1–0,2 мм), розміщені в 4 ряди, спірально впорядковані, парно-
супротивні; бічні листки відігнуті, ланцетоподібні; край листка трохи 
закручений, цілий, верхівка загострена. Стробіли 2, термінальні на 
короткій ніжці, блідо-жовті, майже-циліндричні, 1,1–2,5 см. Спорофіли 
широко-яйцеподібні, черепи цеподібно-налягаючі; краї перетинчасті, з 
нерівними зуб чиками, вершина гостра, з хвостоподібним придатком. 
Спороносить у липні–вересні [68, 101]. Вегетативне розмноження 
переважає над статевим у зв’язку з вибагливістю гаметофітів до 
специфічних умов зволоження. Ахлорофільні гаметофіти D. alpinum 
4–6 мм довжиною та 3–4 мм діаметром, розвиваються на глибині 
1–9 см, зазвичай з приєднаними молодими спорофітами, які можуть 
бути прикріплені до гаметофітів впродовж кількох років. Гаметофіти 
розвиваються в симбіозі з ендофітними грибами через ризоїди, хоча 
на даний час нема єдиної думки щодо грибо-гаметофітних відносин 
D. alpinum. Недавні дослідження виду підтверджують гіпотезу про те, 
що гаметофіти – мікотрофні голопаразити. В спорофітів не виявлено 
такого симбіозу [257].  

Поширення
Арктико-альпійський циркумполярний вид з диз’юнкцією в 

Америці. Ареал D. alpinum охоплює тундрову зону та високогір’я 
Європи, Кавказу, Сибіру, Далекого Сходу, Японії, Кореї, Монголії, 
Шрі-Ланки та Північної Америки [278, 429, 512, 525]. В Україні вид 
спорадично трапляється майже  у всіх гірських районах Карпат 
(Боржава, Свидовець, Чорногора, Мармароські Альпи, Чивчини, 
Ґорґани, Бескиди, Низькі полонини) [101, 102]. Адміністративні 
регіони – Івано-Франківська та Закарпатська область [101].

Еколого-ценотична характеристика
Diphasiastrum alpinum росте на вологих, добре дренованих, торф'я-

них ґрунтах, іноді безпосередньо на скелях. Спорадично трапляється 
в місцезростаннях на альпійських та субальпійських кислих луках зі 
слабо розвиненим трав’яним покривом; в угрупованнях зі значною 
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участю видів роду Vaccinium, Calluna vulgaris, Nardus stricta [103]; 
у лісах на великих висотах (1700–2400 м н.р.м.), на скелях, вологих 
кам’янистих осипах, під наметами чагарників, у мішаних лісах [89, 
525]. Особини рослин трапляються як поодиноко, так і невеликими 
агрегаціями, кількість локалітетів значна [101, 102].

Сировина
Надземна частина (трава), спори [61, 102].
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: алкалоїди: лікоподін, лікоклавін, квало-

нонін, компланадін Е, ліконадін Д та Е, лікодолін та ангідролікодолін; 
флавоноїди; рідкісні флавони: хризоерол, селагін, трицин, тритерпе-
ноїди, аннотін, гуперцин А, фоцетидин [179, 235, 268, 286, 359, 
367, 451, 463, 480, 481]. Має знеболюючу дію, використовується 
при гідрофобії [61]. Деякі алкалоїди виду виявилися ефективними 
інгібіторами ацетилхолінестерази та здатні потенційно полегшити 
симптоми хвороби Альцгеймера [235, 367]. 

Спори використовують як присипку у фармацевтичній 
промисловості [102].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під державною охороною.
Загрози
Вид потребує специфічних умов для розвитку, які формуються 

у стабільному середовищі високогір’я. Чутливий до порушення 
екологічного балансу оселищ, тривалого затінення, антропогенного 
навантаження (особливо випалювання пасовищ). Основними 
загрозами вважаються: ценотична конкуренція, випас, витоптування, 
рекреація [101, 102].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Diphasiastrum alpinum занесений до Червоної книги України 

як рідкісний вид [101, 102]. Він наводиться у Червоному списку 
судинних рослин Карпат у статусі «близький до загрожуваного» (Near 
Threatened (NT) [464]. Вид рекомендують включити до Регіонального 
Червоного списку Українських Карпат у статусі NT [102]. 

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Фото 43)  
Українська назва виду
Дифазіаструм сплюснутий
Англійська назва виду
Ground-cedar
Синоніми: Lycopodium complanatum L., Diphasiastrum complanatum 

var. anceps Ascherson; D. wilceae Ivanenko; Diphasium anceps Á. Löve & 
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D. Löve; D. complanatum (L.) Rothm.; Lepidotis complanata (L.) P. Beauv.; 
Lycopodium anceps Wallroth (1840), not C. Presl (1825); L. wilceae                      
X. C. Zhang; Stachygynandrum complanatum (L.) C. Presl.

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина. Горизон-

тальне стебло широко-повзуче, біля поверхні землі, вкорінюється 
у вузлах. Прямостояче стебло багатогалузисте, білувато-зелене, до 
35 см заввишки, помітно сплюснуте. Стерильні гілки 1,7–2,7 мм 
завширшки, зі дорзальної сторони слабко випуклі, блискучі, темно-
зелені, з вентральної – дуже сплюснуті, навіть вдавлені, матові, 
світло-зелені. Бічні гілки припідняті, висотою до 15 см, дихотомічно 
розгалужені з добре диференційованими латеральними гілками. 
Гілки зібрані розчленованим віялом. Листки сидячі, дорзовентральні, 
розташовані в 4 ряди, щільні, трикутні, основа притиснута до гілок, 
краї трохи закручені, вершина гостра, цілокраї; крайні листки від 
ланцетних до шилоподібних. Стробіли (1) 3–5 (6), верхівкові на ніжці 
(10–20 см), блідо-жовті, майже-циліндричні, 1,5–3 см. Спорофіли 
широко-яйцевидні, черепицеподібно-налягаючі; краї перетинчасті 
з нерівними зубчиками, вершина гостра. Спороносить у липні–
вересні. Розмножується переважно клонально, хоча статеве 
розмноження відіграє істотну роль у створенні та підтримці 
популяцій [328, 512]. 

Поширення
Голарктичний вид, поширений в Індії, Японії, Кореї, Монголії, Росії 

(Сибір), Шрі-Ланці, Європі, Північній Америці [278, 320]. В Україні 
поширений у Карпатах, на Поліссі (зрідка) та Західному Поділлі 
[18, 33, 68, 101]. Адміністративні регіони: Волинська, Рівненська, 
Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області; 
є окремі збори з Харківської й Полтавської областей (переважно в 
соснових лісах) [61].

Еколого-ценотична характеристика
Здебільшого росте на піщаних ґрунтах у соснових та дубово-

соснових лісах, а також на мохових подушках у букових, ялицево-
букових і смерекових лісах, іноді на пустищних луках з домінуванням 
Nardus stricta та Festuca tenuifolia [101, 401], а також з Vaccinium 
myrtillus чи на скелях [18, 320]. Вважається, що в сухих соснових               
лісах D. complanatum продукує більшу кількість стробілів, ніж у 
вологих ялинових [296], що може бути прикладом специфічної реалі-
зації репродуктивних зусиль рослин в екстремальних умовах. 
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Сировина 
Надземна частина (трава), спори [61].
Лікарські властивості
Основні діючі речовини: тритерпеноїди (полігідроксиратанові), 

рідкісні флавони: хризоерол, селагін, трицин, каротиноїди, стероїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди (переважно лікоподін та його похідні;             
0,3 % компланатину, обскурін), ліпіди; спори – жирна олія (50 % жирної 
олії, що складається з гліцеридів олеїнової, арохінової, стеаринової, 
діоксистеаринової, пальмітинової, міристинової, лікоподієвої, 
танацетової, гідрокавової та інших кислот), ситостерин, протеїн [3, 4, 
17, 37, 86, 88, 179, 180, 209, 239, 268, 278, 320, 359, 463, 480, 481]. 
Має знеболюючу, діуретичну та седативну дію [61]. Використовується 
при лікуванні тахікардії, грипу, мігрені, фурункульозу, захворювань 
печінки, діареї, безпліддя, порушення обміну речовин, зовнішньо 
застосовують при алопеції, облисінні, дерматомікозах; інсектицид 
(ветеринарія) [61, 76]. Мікробіологічні тести показали антимікробну 
активність L. complanatum проти бактерій і грибів, як Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, Candida albicans та C. parapsilosis завдяки їх фенольному 
вмісту: дигідрокавової, ванілінової, р-гідроксибензойної, сірчаної, 
р-кумарової і ферулової кислот, які відомі своїми бактерицидними 
властивостями [364]. 

Лікувальне застосування спор плаунів (усіх видів) базується на його 
фізичних властивостях: спори не змочуються водою та не набухають, 
тому не подразнюють шкіру і застосовуються як підсушувальний та 
адсорбуючий засіб в якості дитячої присипки та при пролежнях [3, 
4, 37, 39, 86]. 

У фармації спори плаунів використовують для обсипки пігулок [4, 
19, 39]. 

У народній медицині настій трави дифазіаструма сплюснутого 
використовується як абортивний, сечогінний та знеболювальний 
засіб, при грипі; а зовнішньо – при цинзі, грибкових захворюваннях 
шкіри [20, 94, 106]. Відвар рослин застосовують при порушеннях 
серцебиття та головних болях [20, 106].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання.
Загрози
Вразливість Diphasiastrum complanatum до зміни мікроклімату 

лісових угруповань (вологості, інсоляції і температури) може              
призвести до зникнення деяких популяцій [224]. Повзучий пагін                        
D. complanatum розташований в лісовій підстилці або моховій 
подушці, тому після лісових пожеж він гине.Основні загрози: суцільні 
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рубки лісів, збирання рослин для культових обрядів; у високогір’ї – 
надмірне пасовищне навантаження [4, 101].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Популяції Diphasiastrum complanatum зменшуються у більшості 

регіонів внаслідок вибагливості до специфічних умов середовища, 
довготривалого онтогенезу і слабких адаптивних властивостей. 
Однак даних щодо охоронного статусу у різних країнах обмаль [224, 
296]. Вид занесений до Червоної книги України як рідкісний [101].

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub (Фото 44)  
Українська назва виду
Дифазіаструм Ісслера, п’ядич Іслера
Англійська назва виду
Issleri’s clubmoss
Синоніми: Diphasium issleri (Rouy) Holub, Lycopodium complanatum 

ssp. issleri (Rouy) Domin, Lycopodium alpinum L. ssp. issleri Rouy, L. 
complanatum L. ssp. issleri (Rouy) Domin

Diphasiastrum issleri – гомоплоїдний гібрид [108, 254, 383], є проміж-
ним між батьківськими видами таксонів [52]. У Європі вважається, що 
даний вид є результатом схрещення між D. alpinum та D. complanatum 
[108, 441, 484]. Однак, Вільц (1965) зауважує, що D. issleri, з США, є 
результатом схрещення між D. alpinum та D. tristachyum [456], що не 
узгоджується з європейською літературою [383], але саме такої думки 
притримуються українські ботаніки [33, 101]. 

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена кущикоподібна рослина з над-

земним або розташованим у верхньому шарі ґрунту повзучим 
головним пагоном до 1 м завдовжки. Гілки прямі, розташовані негусто 
10–20 см заввишки, стерильні майже рівні за довжиною, сплющені 
або більш-менш тригранні, 2–3 мм завширшки, дорзальна сторона 
виразно опукла. Листки численні, спірально розташовані, редуковані, 
лусковидні. Бокові листки (мікрофіли) у верхній половині вільні; 
вентральні – сидячі, збігаючі, ланцетні, трохи менші від дорзальних, 
верхівкою досягають основи наступного листка. Стробіли поодинокі 
або по 2–3, розвиваються у великій кількості, 1,5–2 см завдовжки, 
сидячі або на коротких (до 2 см) ніжках, спорофіли яйцеподібні 
або ланцетні, поступово звужені до верхівки, у 1,5–3 рази довші за 
спорангії, що знаходяться в пазухах спорофілів. Спороносить у липні–
вересні. 
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Поширення
Diphasiastrum issleri трапляється у Атлантичній Європі 

(Великобританія), Скандинавії, на Кавказі (Аджарія). У Північній 
Америці дуже рідкісний (відомо лише про один локалітет) [52, 278, 
489, 522]. В Україні зростає у Карпатах (гора Яйко, Попадя, Ґорґани), 
хоча трапляється тут дуже рідко [33, 68, 101]. Адміністративні регіони: 
Івано-Франківська та Закарпатська області [101].

Еколого-ценотична характеристика
Diphasiastrum issleri зростає у хвойних лісах та лісотундрі [52, 

68] на бідних і кислих ґрунтах, по краях торфовищ [494], або на 
кам’янистих слабко розвинених ґрунтах [33]. Стан популяцій виду в 
Україні вивчений недостатньо [101]. 

Сировина
Надземна частина (трава) та спори.
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: лікоподін (C16H25NO) [456], лізин-похідні 

алкалоїди [451], однак шляхи використання у медицині невизначені.
Спори використовуються для присипок [33].
Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання.
Загрози
Ймовірно, основною загрозою є антропогенний фактор – збір 

рослин, рекреація, рубки [33].
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Diphasiastrum issleri занесений до Червоної книги України як 

вразливий вид [101]. Під державною охороною він також перебуває у 
Чехії та Польщі [383, 524]. 

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub (Фото 45)  
Українська назва виду 
Дифазіаструм триколосковий, п’ядич триколосковий
Англійська назва виду 
Blue ground-cedar
Синоніми: Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., D. chamaecyparissus 

(A. Braun) A. et D. Löve, Lycopodium tristachyum Pursh, L. chamaecyparissus 
A. Braun, L. complanatum ssp. tristachyum (Pursh) Dost., L. complanatum 
ssp. chamaecyparissus (A. Braun) Hartman, L. eucomplanatum var. 
tristachyum (Pursh) Domin.

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена чагарничкоподібна кореневи-

щна рослина. Горизонтальні пагони занурені у ґрунт (5–12 см), 1,5–
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3,2 мм завширшки. Синьо-зелені листки чотирирядні, численні; від 
лопатоподібних до обернено-яйцеподібних, 1,8–3,5 х 1,1–1,5; верхівка 
від злегка виїмчастої до лопатевої. Листки мономорфні, притиснуті, 
шиловидні, 1,9–3,4 х 0,6–1 мм, вершина гостра. Прямостоячі стебла 
зібрані у дуже щільні, віялоподібні пучки, 17–36 см заввишки. 
Стерильні гілки вузькі, 1,1–1,5 (1,7) мм, злегка сплющені, темно-
зелені або сизі, однокольорові з обох сторін. Стробіли розташовані 
як на головній осі, так і на бокових досить довгих ніжках; (2) 3–4 (7), 
10–28 х 2–3 мм; верхівка заокруглена. Спороносить у липні–вересні. 
Спори проростають в симбіозі з грибами.

Поширення
Diphasiastrum tristachyum поширений в передгір'ях та горах бореаль-

них областей північної півкулі у діапазоні висот 400–1300 м н.р.м. [468]. 
Цей вид зустрічається в Європі від Скандинавії до Північної Італії 
і румунських Карпат. Відомі ізольовані локалітети в Тюменській та 
Курганській областях (Росія) [56], окремі місцезнаходження в Китаї; 
вид широко представлений у Північній Америці [52, 221, 222, 349, 
380, 383, 460, 489]. В Україні D. tristachyum виявлений на Поліссі 
(дуже рідко). Адміністративні регіони: Волинська та Житомирська 
області [52, 61, 68, 101]. 

Еколого-ценотична характеристика
Diphasiastrum tristachyum – геліофіт, зростає як на сухих, так і 

свіжих бідних кислих ґрунтах, різних за механічним складом [52, 
101, 468]. У Швейцарії він надає перевагу чистим лісам з хвойних 
порід, але трапляється і на відкритих місцях субальпійського поясу на 
ділянках з розрідженим трав’яним покривом, іноді з Calluna vulgaris 
та різними видами роду Vaccinium. Це характерний вид угруповань 
класу Calluno-Ulicetalia [336]. Відомі його анклави в дубових або 
каштанових лісах, головним чином Phyteumo вetonicifoliae-Quercetum 
castanetosum [285, 468].

Сировина
Надземна частина (трава), спори.
У Румунії D. tristachyum у якості сировини використовують рослини, 

спори та гілки [222].
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: каротиноїди, алкалоїди (основний – 

лікоподін, L 13–15) [332, 495], невелика кількість нікотину [332], 
рідкісні флавони: хризоерол, селагін та трицин, тритерпеноїди [239]. 
Спори використовуються як дитяча присипка та при лікуванні 
пролежнів; у фармації – для обсипки пігулок [2]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання.
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Загрози
Наявність кореневищ у D. tristachyum дозволяє йому переживати 

лісові пожежі, але тривала засуха негативно позначається на 
статевому розмноженні та уповільнює вегетативне розмноження. 
Негативно реагує на суцільні вирубки лісів, зміну корінних порід 
інтродуцентів, збирання рослин на вінки [33, 101].

Охоронний статус в Україні на міжнародному рівні
Diphasiastrum tristachyum занесений до Червоної книги України як 

зникаючий вид [101], а також до Червоної книги Польщі (2014) із 
статусом  «EN» (під загрозою зникнення) [383].

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду 
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub (Фото 46)  
Українська назва виду
Дифазіаструм Цайллера
Англійська назва виду 
Zeiller’s clubmoss
Синоніми: Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ssp. zeilleri (Rouy) 

Kukkonen, Diphasium zeilleri (Rouy) Damboldt, Lycopodium zeilleri 
(Rouy) Greuter et Burdet.

Diphasiastrum zeilleri – мабуть є найпоширенішим гібридним 
таксоном, який утворився у результаті схрещення D. complanatum та 
D. tristachyum [108, 137, 239, 254, 255, 256, 426, 447]; проміжний 
між батьківськими видами таксон, який трапляється частіше, ніж 
вони [4, 19]. Спочатку цей таксон був описаний G. Rouy (1913) у 
ранзі раси Lycopodium complanatum L. race zeilleri Rouy за зразками 
з Вогеза (гірського масиву північно-східної Франції) [406]; згодом для 
нього були запропоновані комбінації у родах Lycopodium, Diphasium 
та Diphasiastrum; комбінація у ранзі виду у роді Diphasiastrum 
оприлюднена J. Holub (1975) [254]. Відомо близько 230 популяцій 
цього гібриду [137].

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна довгокореневищна чагарничкоподібна 

вічнозелена рослина [38, 64, 65]. Чагарничкоподібні плауни не є 
трав’янистими рослинами, оскільки їх видовжені ортотропні пагони 
не відмирають по завершенню першого вегетаційного періоду [81]. 
Водночас чагарничкоподібні плауни не є деревними рослинами, але 
подібні чагарничкам, оскільки мають невисокі багаторічні надземні 
скелетні осі [38]. Занурене у ґрунт (зазвичай пісок) світло-жовте 
гіпогеогенне кореневище місцями виходить на поверхню землі і 
потім зеленіє; кореневище несе додаткові корені та галузиться, 
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внаслідок чого утворюються бічні гілки кореневища та надземні 
системи фотосинтезуючих і несучих стробіли пагонів; у результаті 
галуження кореневищ і відмирання їх старих частин формуються 
клони, вік яких може сягати декількох сотень років [295]. Надземні 
пагони зібрані у більш-менш густі, але нещільні віялоподібні пучки, 
7–20 (35) см заввишки. Стерильні гілки дещо ширші (до 1,8 мм 
завширшки), дуже випуклі з дорзальної сторони, а з вентральної – 
сплющені. Дорзальні листки вужчі бічних, опуклі, вузько-ланцетні. 
Вентральні трохи опуклі, вузькі, дещо коротші за дорзальні. Бічні 
листки випуклі, прилягають. Гілки розгалужені під кутом 35–60°. 
Стробілів 2–10, 18–24 см завдовжки, розташовані як на бічних, так 
і на головній осі. Спорофіли дрібні, 1,6–1,9 см завдовжки, широко-
яйцеподібні, на верхівці з довгим кінчиком. Спороносить у червні–
липні [68, 101]. 

Поширення
Голарктичний вид, поширений на території Північної Америки, 

особливо у північно-центральних та східних регіонах Міннесоти [52, 
489], в Скандинавії, Атлантичній, Середній та Східній Європі [52]. В 
Україні трапляється дуже рідко на Поліссі. Адміністративні регіони: 
Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та 
Сумська області [68, 101]. 

Еколого-ценотична характеристика
Популяції виду іноді утворюють «відьмині кола», у яких рослини 

ростуть досить щільно [68, 101]. Зростає у розріджених, переважно 
соснових сухих світлих лісах та на галявинах [52, 68, 101, 489]. 

Сировина
Надземна частина (трава), спори.
Лікарські властивості
Діючі речовини: лікодин, лікоподін, індольні алкалоїди клавін, 

гуперцин А [239]. Фармакологічні властивості – протигрибкові, 
антибактеріальні, антивірусні, сечогінні, спазмо літичні, проти-
запальні, естрогенні [239].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання через 

локальне поширення.
Загрози 
Негативно реагує на вирубування лісів, витоптування, збирання 

пагонів для оформлення букетів та вінків [15].
Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Diphasiastrum zeilleri занесений до Червоної книги України як 

зникаючий вид [51, 101]; він включений до Червоного списку рослин 
та грибів Польщі з статусом VU – вразливий [510] та до Червоної 
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книги Курганської області із статусом – III (рідкісний, поширений на 
обмеженій території) [54].

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду
Lycopodiella inundata (L.) Holub (Фото 47)  
Українська назва виду 
Плаунок заплавний
Англійська назва виду 
Northern bog club-moss, marsh club-moss
Синоніми: Lycopodium inundatum L.

Морфологічний опис
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста рослина. Стебло повзуче, 

до 10–15 см завдовжки, густо покрите листям. Стебла як стерильні, 
так і спороносні. Стерильні стебла галузяться у горизонтальній 
площині, 5–25 см завдовжки та 0,5–1 см завширшки, включаючи 
листки; листки невеликі, голкоподібні, розташовані спірально або 
почергово, 3–8 мм завдовжки. Спороносних стебел, зазвичай, 1–2, які 
прямостоячі, нерозгалужені, 4–9 см завдовжки, 3–4 мм завширшки, 
включаючи листки. Усі листки мономорфні, висхідні, край рідко 
зубчастий. Численні спорофіли густо розташовані, розширені біля 
основи, м’які. Спори численні, світло-жовті. Спороносить у липні–
вересні. Проростання спор короткотривале.

Цей вид відрізняється від плаунів роду Lycopodium стробілами, 
які утворені зеленими спорофілами, що мало відрізняються від 
вегетативних листків. Крім того, у плаунка є істотні відмінності в 
життєвому циклі: спори плаунка проростають дуже швидко, прямо 
на поверхні ґрунту, і дають початок наземному гаметофіту, що має 
здатність до фотосинтезу. Весь цикл розвитку також проходить 
набагато швидше, ніж у плаунів – гаметофіт зазвичай дозріває 
протягом одного сезону і після запліднення гине. 

Поширення
Голарктичний вид, поширений у Північній Америці, Євразії [8, 278, 

489]; в Україні розсіяно трапляється на Поліссі, Лісостепу, в Карпатах, 
рідко заходить в Степ [58, 68, 101]. Адміністративні регіони: Волинська, 
Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Закарпатська, 
Хмельницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, 
Луганська, Миколаївська, Херсонська області [68, 101]. 

Еколого-ценотична характеристика
Lycopodiella inundata зростає на бідних піщаних ґрунтах, по краях 

торф’янистих боліт чи озер на ділянках, які восени і взимку можуть 
затоплюватися, але влітку підсихають. В кінці вегетаційного сезону 
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у плаунка відмирає майже вся рослина, за винятком потовщених 
верхівок пагонів. В цілому він надає перевагу ділянкам з розрідженим 
трав’яним покривом, оскільки характеризується слабкою 
конкурентоспроможністю. Трапляється невеликими групами також 
на торфових болотах, заболочених луках, на вологих аренах, поблизу 
озер [58, 101, 489]. В горах – зрідка на луках з Nardus stricta.

Сировина
Надземна частина (трава), спори [59, 139, 525].
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: жирна олія, до складу якої входять гліце-

риди вищих жирних кислот – пальмітинової, стеаринової, арохінової, 
діоксистеаринової, олеїнової, лінолевої та міристинової; полімерний 
терпен споронін, фітостерин, гліцерин, протеїни, клітковина, цукри 
та мінеральні речовини [59], тритерпеноїди [239, 250, 463]. У траві 
рослини є до 0,12 % алкалоїдів, у тому числі лікоподин, клаватин, 
клаватоксин і лікодин [59, 139].

Спори використовують як присипку для немовлят, для лікування 
екзем, пролежнів, ран, опіків та обморожень; при шкірних 
захворюваннях – корості, псоріазі висипах, гнійниках, фурункулах; 
для місцевих ванн при судомах. Спори мають протизапальну, 
знеболюючу та сечогінну дію. У гомеопатії спори застосовують при 
хворобах шлунково-кишкового тракту, печінки, дихальних шляхів; у 
фармації – для обсипання пігулок [59, 525].

У традиційній китайській медицині використовують надземну 
частину рослини, яка містить алкалоїди, для лікування хвороб пам’яті 
та Альцгеймера [139]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси L. inundata в Україні відсутні для використання. 

Вид охороняється на державному рівні.
Загрози
Незважаючи на широке поширення, популяції L. inundata 

зменшуються у більшій частині ареалу переважно внаслідок втрати 
та деградації середовищ існування [303]. Висока ймовірність впливу 
комплексу загроз на молоді рослини. Обмежена площа оселищ, 
оптимальних для зростання є серйозним лімітуючим чинником для 
популяцій L. inundata. Негативно реагує на надмірно спекотне та 
сухе літо, інтенсивне заростання локалітетів деревами і травами, що 
є причиною дигресії популяцій в останні роки [58]. Основні загрози: 
осушення боліт, освоєння річкових терас, зміна гідрологічного режиму 
[101]. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Lycopodiella inundata занесена до Червоної книги України як 

рідкісний зникаючий вид [101]. У статусі V (під загрозою зникнення) 
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він наводиться у Червоному списку судинних рослин Польщі [291, 
344], у статусі VU (вразливий) – у Новому Червоному списку водно-
болотної флори Польщі [291]. Один з рідкісних видів Болгарії, 
оцінюється як «Critically Endangered at national level» [271–273].                                                               
L. inundata вважається критично загрожуваним у Хорватії, зна-
ходиться під загрозою зникнення у Великій Британії, вразливий в 
Естонії та Швейцарії, а також має статус близький до вразливого в 
Швеції [303]. 

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду 
Lycopodium annotinum L. (Фото 48)  
Українська назва виду 
Плаун річний, п. колючий
Англійська назва виду
Stiff clubmoss, Bristly clubmoss
Синоніми: – Lycopodium annotinum ssp. alpestre (Hartm.) Á. Löve & 

D. Löve, Lycopodium annotinum var. annotinum, Lycopodium annotinum 
ssp. dubium Kallio, Laine & Makinen 

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина, 10–30 см 

заввишки. Горизонтальне стебло повзуче, у вузлах негусто укорі-
нюється. Прямостоячі пагони згруповані, переважно нерозгалужені, 
інколи розгалужені в основі, 1,2–1,6 см у діаметрі. Бічні гілки 
нечисленні, схожі на вертикальні пагони. Листки завернуті, темно-
зелені, лінійно-ланцетні, (2,5) 5–8 х 0,6–1,2 мм, краї неглибоко зубчасті, 
верхівка загострена. Стробіли поодинокі, сидячі на пагонах, 15–30 х 
3,5–4,5 мм. Спорофіли (1,5) 3,5 х 0,7 (2) мм, звужені, розвиваються 
на верхівках пагонів з ранньої весни до пізньої осені у залежності від 
погодних умов. Спороносить у липні–вересні. Гаметофіти двостатеві 
підземні. Період, який триває з моменту утворення спор до появи 
спорофіта може зайняти близько 15 років. Статеве розмноження 
плауна колючого надзвичайно неефективне, оскільки проростання 
спор до завершення формування антеридіїв і архегоніїв може зайняти 
5–7 років [257]. 

Поширення
Циркумбореальний вид, поширений у Північній Америці, Європі, 

Кавказі, Західному та Східному Сибіру, Далекому Сході [2, 101, 278, 
489]. В Україні спорадично зростає в Карпатах, Розточчі, Волинській 
височині, Поліссі, Лісостепу (зрідка). Адміністративні регіони: Волин-
ська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, 
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Черні-
вецька, Хмельницька, Черкаська, Полтавська області [61, 68, 101]. 
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Еколого-ценотична характеристика
Lycopodium annotinum – тіньовитривала рослина вологих та сирих 

місцезростань. Поширена по болотистих та вологих хвойних рівнин-
них та гірських лісах, на відкритих трав’янистих та кам’янистих 
ділянках у горах. В Україні найчастіше трапляється у вологих 
соснових, ялинових та мішаних лісах [68, 101, 489]. Відмічено 
найтісніший ценотичний зв'язок L. annotinum з Deshampsia 
fl exuosa, менше корелює з Vaccinium myrtillus та V. vitis-idaea L. В 
умовах порушення мікроклімату оселищ може уповільнювати ріст і 
розвиток, особливо в умовах збільшення освітлення, що негативно 
позначається на спороношенні [427]. Дорослі спорофіти мало чутливі 
до короткотривалої посухи, на відміну від гаметофітів та молодих 
спорофітів, загибель яких внаслідок нестачі вологи може складати за 
сім років понад 50 % [401]. В сприятливих умовах здатний формувати 
великі густі куртини; популяції численні. 

Сировина
Надземна частина (трава), спори [61].
Лікарські властивості та використання
Спори плауна колючого мають близький до спор плауна 

булавовидного хімічний склад, але відрізняються дещо іншим вмістом 
і співвідношенням компонентів, що його складають [59]. Основні 
діючі речовини L. annotinum: алкалоїди (лікодін, аннотінін, аннофолін, 
лікофолін, a- та β-лофолін, акріфолін, обскурін, нікотин), каротиноїди, 
тритерпеноїди, флавоноїди; рідкісні флавони: хризоерол, селагін, 
трицин [59, 61, 88, 121, 122, 181, 209, 239, 243, 324, 359, 376, 383, 
401, 427, 463, 480, 481]. Має гемостатичну, послаблюючу, діуретичну, 
контрацептивну, протисудомну, знеболюючу при гастралгії та 
радикуліті, протизапальну, в’яжучу, інсектицидну (ветеринарія) 
дію; застосовують при захворюваннях шлунка, печінки, алкоголізмі, 
астенії; зовнішньо – при фурункульозі, екземі та облисінні [2, 59, 61]. 
З 17-го ст. у китайській фітотерапії використовують при лікуванні 
шкірних захворювань та як тонізуючий засіб [376]. Комплементарна 
медицина Індії рекомендує використовувати L. annotinum для 
лікування нирок і кісток, залежності від алкоголю та сигарет [299]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання у зв’язку з 

обмеженим поширенням та стійкою дигресією популяцій.
Загрози
Зменшення популяцій L. annotinum, зниження його життєздатності 

по всьому ареалу зумовлене як біологічними властивостями виду, 
так і антропогенною трансформацією навколишнього середовища. 
Для L. annotinum властивий тривалий цикл розвитку, залежність 
від мікоризних грибів на початковій стадії розвитку, висока 
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смертність молодих спорофітів, потреба стабільного зволоження 
та затінення, слабка конкурентоспроможність [401, 427]. Тому у 
змінному середовищі для його популяцій наявний комплекс загроз, 
що призводить до деструктивних явищ у популяціях і можливого 
зникнення з природного середовища. Наявність або відсутність 
ендомікоризних партнерів також може впливати на розвиток 
популяцій п. колючого [401]. Безпосередніми загрозами є вирубка лісів 
з наступною оранкою та збирання рослин для декоративних цілей. 
Зміна умов мікроклімату після вирубки дерев, особливо збільшення 
інсоляції та пересихання ґрунту, призводить до зменшення площ 
ценопопуляцій, кількості вегетативних та спороносних пагонів [143].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Lycopodium annotinum занесений до Червоної книги України із 

природоохоронним статусом – вразливий вид на межі ареалу [101].               
L. annotinum класифікується як надзвичайно рідкісний у Люксембургу 
(R); близький до загрожуваного (NT) – у Польщі; перебуває під охороною 
в Чехії, Угорщині, Сербії, Словакії та кількох штатах США [130, 383].

Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду 
Lycopodium clavatum L. (Фото 49, 50)  
Українська назва виду
Плаун булавовидний
Англійська назва виду
Common clubmoss
Синоніми: Lycopodium clavatum var. subremotum Victorin

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина, заввишки 

30–50 см. Горизонтальні стебла повзучі. Прямостоячі пагони скупчені, 
спочатку прості, а потім дихотомічно галузяться. Листки спрямовані 
косо вгору, майже цілокраї, загострені в довгу білу щетинку; молоді 
висхідні гілочки продовжуються в довгу пряму ніжку, вкриту 
тісно прилеглими жовтуватими лінійно-ланцетними листочками, з 
2 або 4–5 (зрідка), або поодинокими стробілами на кінці. Стробіли 
циліндричні, 20–40 мм завдовжки, з тісно сидячими яйцевидними 
довго-загостреними листками, у пазухах яких містяться ниркоподібні 
мішечки – спорангії, наповнені спорами. Спорофіли 1,5–2,5 мм. 
Спороносить у липні–серпні. Двостатеві гаметофіти розвиваються 
повільно і досягають зрілості від п'яти до десяти років. Вони існують 
в симбіозі з мікоризою різних видів грибів. Молоді спорофіти можуть 
розвиватись кілька років, прикріпленими до гаметофітів [401]. 
Розмноження переважно вегетативне, але спори можуть колонізувати 
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нові ділянки, особливо на порушених ґрунтах та кар'єрах, де за 
сприятливих умов можуть розвиватись нові спорофіти.

Поширення
Широко поширений вид у світі – Східна Індія, США, Європа, 

Азія, Африка, Тихоокеанські острови [450, 463]. В Україні численні 
місцезростання відомі у Карпатах, на Поліссі; рідше в Лісостепу, у 
Степу – дуже рідко [59, 61, 62, 68]. 

Еколого-ценотична характеристика
Lycopodium clavatum на рівнині приурочений переважно до 

соснових та мішаних лісів з Vaccinium myrtillus. Трапляється по 
окраїнах сфагнових боліт; у горах виходить на відкриті ділянки з 
домінуванням Calluna vulgaris та Nardus stricta вище 500–700 м н.р.м.; 
зрідка на болотах, пришляхових схилах, альпійських луках [59, 61, 
489]. Коренева система слабко розвинена і розміщена поверхнево, 
тому для повноцінного розвитку і активного вегетативного 
розмноження рослин необхідні умови стабільного зволоження. В 
оптимальних умовах рослина постійно галузиться щоб збільшити 
ймовірність використання поживних речовин і води та, можливо, 
уникати інтенсивного впливу конкурентоспроможних видів рослин. 
Як і у Lycopodium annotinum для популяцій L. clavatum притаманні 
слабкі адаптивні властивості при зміні мікроклімату оселищ, що 
посилює ризик загрози зникнення у змінному середовищі.

Сировина
Надземна частина (трава), спори [59, 61, 60, 66, 98].
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: жирна олія (спори), фенолкарбонові 

кислоти і їх похідні (спори); хінолізидинові алкалоїди, каротиноїди, 
кумарини, ферулова кислота, гуперцин А, лікоподін, a-оноцерин, 
спорополенін, апігенін, клаватоксин, дигідрокофеїн та тритерпени, 
флавоноїди, цукри, мінеральні речовини [59, 61, 131, 166, 180, 209, 
217, 286, 320]; рідкісні флавони: хризоерол, селагін, трицин [480, 
481]; тритерпеноїди [463]. Спори містять до 50 % жирної олії, яка 
складається з гліцеридів олеїнової, стеаринової та діоксистеаринової 
кислот, гідрокавової кислоти та протеїнів [60]. Дія – протипухлинна, 
седативна, спазмолітична, сечогінна, контрацептивна, протиревма-
тична, адсорбуюча, нормалізує менструацію і роботу шлунково-
кишкового тракту. Застосовується при лікуванні обміну речовин, 
подагри, печінки, дихальних шляхів, ревматичних захворювань, 
хвороби Альцгеймера, хронічних хвороб нирок, психічних захворю-
вань (тривоги, забудькуватості); у гомеопатії – при лікуванні 
аневризмів, запорів, лихоманки, бронхіальних розладів [59, 60, 61, 
133, 135, 239, 320, 352, 359, 393, 401, 450, 519]. Мікробіологічні 
тести показали антимікробну активність L. clavatum проти бактерій 
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і грибів, як Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Candida albicans та C. parapsilosis 
завдяки їх фенольному вмісту: дигідрокавової, ванілінової, 
р-гідроксибензойної, сірчаної, р-кумарової і ферулової кислот, які 
відомі своїми бактерицидними властивостями [364]. Lycopodium 
clavatum є відомий як гомеопатичний засіб для лікування психічних 
порушень, захворювань печінки, очей, шкіри, сечовидільних органів; 
застосовують при алергії, отиті, екземі, пухлинах та кашлі [359, 
393, 401, 463]. Досліджено антипротозойну активність екстрактів 
L. clavatum, яка не пов'язана з неселективною токсичністю, що є 
перспективним для виявлення безпечних антипротозойних ліків 
[363]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання через 

швидке зменшення ресурсної значущості ценопопуляцій. Якщо у 80-
ті роки максимальні показники щільності запасу сировини (спор) на 
Західному Поліссі складали до 10 г/м2, то зараз – <1 г/м2. Повторне 
обстеження виявлених локалітетів дозволило встановити, що 
виражені дигресивні зміни популяцій і ресурсів L. clavatum присутні 
у 90 % ценопопуляцій.

Загрози
У зв’язку з довготривалим циклом розвитку L. clavatum, його 

популяції оптимально розвиваються в стабільному середовищі, тому 
будь-яке порушення екологічного балансу оселищ призводить до 
пригнічення їх розвитку. Зміна клімату, вирубка лісів, осушення 
боліт, розрідження деревостану, випалювання травостою 
субальпійських угруповань, неконтрольована заготівля рослин 
належать до найсуттєвіших загроз для популяцій та ресурсів даного 
виду рослин. 

Результати дослідження ресурсної значущості ценопопуляцій                         
L. clavatum в Україні за останні десятиліття свідчать про екстремально 
швидку деградацію його оселищ у поліських регіонах, що призвело 
до зменшення їх площі, пригнічення вегетативного розмноження, 
зниження чи припинення спороношення у більшості локалітетів. 
Існує необхідність включення цього виду до Червоної книги України 
зі статусом вразливий.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
В Україні L. clavatum охороняється на регіональному рівні [25, 

40, 93]. Вид включений до Європейського Червоного списку зі 
статусом найменшої загрози (LC) [140, 270]; а також наводиться у 
Європейському Червоному списку лікарських рослин [116]. 
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Родина Lycopodiaceae
Латинська назва виду
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & С. Mart. (Фото 51)  
Українська назва виду
Баранець звичайний
Англійська назва виду 
Northern fi rmoss
Синоніми: Lycopodium selago L., Plananthus selago (L.) P. Beauv., 

Urostachys selago (L.) Herter.

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина, 5–25 см 

заввишки. Стебла прямостоячі, невизначені, 8–12 см, переходять у 
коротко-лежачі. Листки вільні, почергові, розміщені густою спіралю, 
лінійно-ланцетні, цілокраї або дрібно-пилчасті; найбільші листки 
трикутні, з розширеною основою, 4–7,5 мм; найменші – ланцетні, 
3,5–5 мм. Спороносні колоски не утворюються, спорангії розміщені 
в пазухах звичайних листків у середній або верхній частині стебла. 
На верхівках пагонів розвиваються вкриті листочками бруньки 
(відростки), які восени відпадають. Відростки – повністю сформовані 
рослини, які здатні розвиватися швидко, відразу після відриву 
від материнської рослини. Ця спроможність полегшує відносно 
швидке розселення, що особливо важливо для виду з довготривалим 
життєвим циклом. Спори дозрівають у серпні–вересні, спороношення 
закінчується навесні наступного року. Гаметофіти і спорофіти цієї 
рослини колонізуються з багатьма ендофітними грибами [146]. 

Статеве і вегетативне розмноження відбувається поперемінно 
під час вегетаційного сезону [223, 458]. Вид зустрічається у двох 
формах: H. selago f. laxum Desv. та H. selago f. imbricatum Neilr., які 
можуть змішуватись, даючи різні проміжні форми, що відрізняються 
формою, кольором та листорозміщенням [145]. 

Поширення
Аркто-альпійський вид, поширений у північній півкулі від Арктики 

до зони широколистяних лісів; у лісовому та альпійському поясах 
гірських країн на південь від межі суцільного поширення (Алтай, 
Кавказ) [101, 116, 278]. В Україні трапляється у верхньому лісовому 
поясі Карпат, зрідка на Поліссі, дуже рідко у Лісостепу [33, 61, 68, 
101]. Адміністративні регіони: Волинська, Рівненська, Житомирська, 
Київська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька, Полтавська, Херсонська 
області, наводиться для околиць Харкова [61, 68, 101].

Еколого-ценотична характеристика
Huperzia selago – напівтіньова вічнозелена багаторічна трав'яниста 

рослина, яка зростає на кислих бідних піщаних або торф'янистих 
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ґрунтах; іноді на кам'янистих місцях. Трапляється куртинами у 
хвойних, мішаних та листяних лісах, на скелях [61, 68, 101].

На рівнинах Центральної Європи зростає в хвойних лісах, 
мішаних лісах класу Vaccinio-Piceetea, у букових вологих лісах класу 
Querco-Fagetea. У гірських районах трапляється на субальпійських 
пасовищах, де надає перевагу свіжим і вологим ґрунтам з помірним 
чи низьким вмістом органічних речовин [509]. 

Сировина
Надземна частина (трава) [59, 61].
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: флавоноїди, фенолкарбонові кислоти, 

лейкоантоціани, смолисті речовини, понад 40 мікроелементів; 
гуперцин (Hup A); каротини серії β-C, a-обскурін, нанкакурін А, 
акріфолін, цермізин В, алкалоїди (селагін, лікоподин, псевдоселагін, 
акрофолін, лікодолін (алкалоїд L.8), лікодин, лікоподин [41, 59, 61, 
179, 180, 209, 223, 239, 319, 320, 321, 421, 438, 458, 459, 500, 513, 
515]. Дія: блювотна, протисудомна, протизапальна, діуретична, 
протипухлинна, знеболююча [41, 61]. Застосовують при лікуванні 
хронічного алкоголізму, нікотинової залежності, при псоріазі, істерії, 
неврастенії, туберкульозі легень, порушенні обміну речовин. У Китаї 
використовують при контузіях, шизофренії, тяжкій міастенії [41, 
59, 61]; гуперцин А (Hup A) зареєстровано як новий препарат для 
лікування хвороби Альцгеймера [320, 500, 513, 515].

Ресурсна значущість
Природні ресурси H. selago в Україні відсутні для використання. 

Відомі окремі його місцезнаходження з невеликою чисельністю 
особин. Вид перебуває під державною охороною [101].

Загрози
Основні загрози: випас, рекреація, вирубка лісів. Зникає внаслідок 

підвищення ценотичної конкуренції, не витримує лісових пожеж 
[33, 101]. Більшість втрат для цього виду зумовлені знищенням 
місцезростань, розвитком лісового господарства та осушенням. У 
високогір'ях деякі місцезнаходження були втрачені через випалю-
вання травостою та надмірне пасовищне навантаження [146].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до Червоної книги України як неоцінений [101]; 

також включений до Європейського Червоного списку лікарських 
рослин [116], де вказується, що H. selago включений до Європейського 
Червоного списку, а також до бази даних МСОП, зі статусом найменшої 
загрози (LC), однак ці дані не відповідають переліку загрожуваних 
видів, поданих в останніх редакціях цих Червоних списків судинних 
рослин [140, 270]. 
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Родина Selaginellaceae
Латинська назва виду 
Selaginella helvetica (L.) Spring (Фото 52)  
Українська назва виду
Плаунок швейцарський
Англійська назва виду 
Swiss spike-moss
Синоніми: Lycopodioides helveticum (L.) Kunze, Lycopodium 

helveticum L., Bernhardia helvetica (L.) Gray, Diplostachyum helveticum 
(L.) P. Beauv., Heterophyllium helveticum (L.) Börner, Lycopodioides 
helvetica (L.) Kuntze, L. jiulongensis H.S.Kung, Li Bing Zhang & X.S.Guo,                                                     
L. mariesii (Baker) Kuntze, Lycopodium radicans Schrank, Selaginella 
mariesii Baker, Stachygynandrum helveticum (L.) P. Beauv. ex J. Saint-
Hilaire.

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна трав’яниста різноспорові рослина, сланка, 

5–15 см завдовжки, з ризофорами у місцях галуження. Пагони з 
листками голі, дорзивентрально сплюснуті. Листки диморфні: 
дорзальні – симетричні, вентральні – асиметричні, дрібно-
зубчасті або цілокраї, блискучі, взимку червонуваті, розташовані 
в чотири ряди. Нижні листки відстовбурчені, 2–3 мм завдовжки,                                               
верхні – майже вдвічі менші, притиснуті до стебла. Спороносні пагони 
вертикальні, стробіли верхівкові, одиночні або вилчастоподібні, 
вузько-циліндричні, 1,5–2 (4) см завдовжки. Мегаспорофіли та 
мікроспорофіли розміщуються на одному стробілі. Спорофіли 
яйцеподібні, загострені, мегаспорангії розміщені в базальній частині 
колоска або чергуються з мікроспорофілами. Мікроспорофіли 
еліптичні або округлі, товсті, з відносно великими клітинами в 
центральній частині; мікроспори оранжево-червоні, мегаспори 
помаранчеві або жовтувато-оранжеві. Спороносить у (травні) 
червні–липні. Гаметофіти різностатеві. Жіночі гаметофіти іноді 
містять хлоропласти. 

Поширення
Selaginella helvetica поширена в Китаї, Японії, Індії, Кореї, 

Монголії, Непалі, Європі [52, 78, 159, 278, 461, 499, 514]. 
У Європі S. helvetica трапляється, головним чином, в горах 
субсередземноморської зони. Наприклад, в Альпах, в передгір'ях, 
на висоті в основному нижче 1000 м н.р.м., хоча трапляється 
до 2100 м н.р.м. [201]. Зростає в Карпатах, на південному 
сході Європи (Греція). В Україні відоме єдине достовірне 
місцезнаходження виду, яке підтверджене гербарними зразками: 
Українські Карпати, Вігорлат-Гутинський хребет, північний схил 
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Гутинського хребта на лівому березі р. Тиса поблизу с. Веряця 
Виноградівського району на Закарпатті. Адміністративні регіони: 
Закарпатська область [33, 68, 101].

Еколого-ценотична характеристика
Selaginella helvetica зростає в Європі від передгір'їв до 

високогірної зони, на пасовищах і сухих луках, на вологих затінених                           
берегах у мішаних лісах серед моху на висоті (2000) 2600–3200              
(3800) м н.р.м., зрідка трапляється в заплавах річок, в основному на 
бідних грунтах, в умовах часткового затінення [33, 52, 68, 78]. Вид 
наводиться для угруповань класу Festuco-Brometea [201]. В Україні 
місцезростання приурочене до затінених вологих, часто оброслих 
мохом, андезитових скель над р. Тиса у буковому лісі [33, 68].                            
S. helvetica зазвичай потребує стабільного зволоження для статевого 
розмноження.

Сировина
Надземна частина (трава).
Лікарські властивості та використання
Види роду Selaginella мають подібний склад діючих речовин, який 

відрізняється лише їх співвідношенням. Основні діючі речовини: 
стероїди, біфлавоноїди, алкалоїди, секолігнани, неолігнани, похідні 
кофеїну, алкалоїдні глікозиди, фенілпропани, лігнани [206, 269, 300, 
478, 482, 487, 488, 496, 505, 517, 518].

Основна дія: діуретична, протизапальна, спазмолітична, імуно-
стимулююча, інгібітори РНК-зворотньої транскриптази [232, 236, 
322, 497, 505, 514].

Використовується у деяких країнах для лікування захворювань 
шкіри, гастритів, сечовивідних шляхів, діабету, гепатиту, серцево-
судинних проблем [184, 237, 315, 316, 322, 340, 361, 496, 517, 
518].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під охороною на державному рівні.
Загрози
Найбільшою загрозою для Selaginella helvetica є порушення 

середовища проживання та фрагментація оселищ, зміна мікроклімату 
яких може бути викликана вирубкою лісів, пожежами, рекреацією, 
виконанням дорожніх робіт [33, 101, 288].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Вид включений до Червоної книги України як зниклий у природі 

[101]. У Польщі S. helvetica має категорію RE (регіонально вимерлий) 
[288]. Нині вважається вимираючим в Чехії, Словаччині та Угорщині; 
для всіх Карпат має статус загрожуваного виду (Endangered) [497].
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Родина Selaginellaceae
Латинська назва виду
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. (Фото 53)  
Українська назва виду
Плаунок плауноподібний
Англійська назва виду
Northern spike-moss, Рrickly mountain-moss
Синоніми: Lycopodium selaginoides L.

Морфологічний опис
Хамефіт. Багаторічна трав’яниста рослина із сланкими та частково 

підведеними стеблами, 3–10 см заввишки, утворює від пухких до 
щільних куртин. Повзучі стебла ниткоподібні, дихотомічно розгалу-
жені; прямостоячі стебла міцні, нерозгалужені, закінчуються простими 
стробілами. Ризофори відсутні. Листки зелені, ланцетоподібні, 3–4,5 х 0,75–
1,2 мм (менші на горизонтальних стеблах, на 1/3, ніж на прямостоячих), 
абаксильна сторона відсутня; по краю з загостреними зубчиками. Стробіли 
з базальними мегаспорангіями та апікальними мікроспорангіями (1) 2–3 
(5) см, овально-циліндричні; спорофіли ланцетно-трикутні, 4,5–6 х 1,15–
1,5 мм. Проте деякі особини мають мегаспорангії на верхівці стробіла. 
Спороносить у липні–серпні. Гаметофіт – автотрофна фотосинтезуюча 
рослина, яка поглинає поживні речовини без мікоризи, хоча мікориза 
може бути присутня у спорофіті [244].

Поширення
Циркумбореальний вид з диз’юнкціями в Азії. S. selaginoides 

поширений в Північній Америці, Євразії, на Канарських островах 
[101, 134, 278, 499]. В Україні спорадично трапляється в Карпатах 
(Ужгород, Свидовець, Ґорґани, Королево, Чорногора, Мармароські 
Альпи). Адміністративні регіони: Івано-Франківська та Закарпатська 
області [33, 68, 101]. 

Еколого-ценотична характеристика
Selaginella selaginoides зростає в екстремальних кліматичних 

умовах у альпійському та арктичному поясах; по вологих місцях, 
часто на мохових схилах, 600–2900 (3800) м н.р.м. [33, 68, 101, 134, 
499]. Вид чутливий до нестачі вологи, затінення та ущільнення ґрунту. 

Сировина
Трава.
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: біфлавоноїди (аменофлавони) [318, 

420, 478, 482]. Крім мономерних флавоноїдів, cелагінела є багатим 
джерелом біфлавоноїдів [417, 453]. Біфлавоноїди пов'язують із різними 
фармакологічними властивостями, включаючи протимікробну, 
противірусну, протиракову, протизапальну та антифібрилолітичну 
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активність. Дослідження на наявність інших діючих речовин 
не проводились; ймовірно, що вони такі ж або подібні, як і для 
попереднього виду. Селагінела використовувалася для лікування 
запалення, аменореї у жінок. Протягом останніх декількох десятиліть 
дослідження щодо ідентифікації природних хімічних речовин з 
роду Selaginella активізувались, і низка сполук зараз проходить 
випробування на фармакологічну ефективність за допомогою 
встановлених протоколів [417, 453, 490].

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Вид 

перебуває під охороною на державному рівні.
Загрози
Selaginella selaginoides є видом, який потребує гідрологічної 

стабільності оселищ, порушення якої призводить до дигресії популя-
цій, пригнічення спороношення та зменшення статевого відновлення. 
S. seliginoides належить до видів з обмеженою колонізаційною 
здатністю та слабким потенціалом відновлення [244]. Вид чутливий 
до витоптування, пасовищного навантаження та зміни клімату [33, 
101]. Фрагментація оселищ S. selaginoides може викликати депресію 
інбридингу, що призведе до зниження життєздатності статевого 
покоління і молодих спорофітів [244, 245]. Глобальне потепління може 
змінити макро- і мікрокліматичне середовище її оселищ і призвести 
до вимирання. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Цей вид немає загрози в глобальному масштабі, але його популяції 

зменшились чи зникли в деяких районах через осушення та знищення 
оселищ [360, 418]. Вид включений до Червоної книги України як 
вразливий [101]. 

S. selaginoides наводиться в додатку 1 Директиви ЄС 92/43 щодо 
збереження середовищ існування дикої фауни та флори [175].  

Родина Isoëtaceae
Латинська назва виду 
Isoëtes lacustris L. (Фото 54)  
Українська назва виду
Молодильник озерний
Англійська назва виду
Lake quillwort
Синоніми: Isoëtes hieroglyphica A. A. Eaton; I. macrospora Durieu

Морфологічний опис
Невелика, вічнозелена водна рослини 5–20 см заввишки, з 

товстими, жорсткими листками, які утворюють базальну розетку, 
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та з вкороченим бульбоподібним дволопатевим кореневищем, від 
якого відходять пучками листки – вічнозелені, прямі, шиловидні; 
від темно-зелених до червоно-зелених, коричневі до основи, 1,5– 
2,5 мм завдовжки. Корені численні, колонізуються арбускулярними 
мікоризними грибами [445]. Мегаспорангії у піхвах зовнішніх 
листків, мікроспорангії – у піхвах внутрішніх листків, сидячі. Стінки 
спорангіїв буро-смугасті. Мегаспори білі, 55–75 мкм у діаметрі; 
мікроспори сірі, 33–45 мкм у діаметрі. Мегаспорангії містять до 100 
мегапор, а мікроспорангії – до 100000 мікроспор. З мегаспори у 
водному середовищі розвивається спорофіт (мегапроталій), спочатку 
він безхлорофільний і росте за рахунок поживних речовин мегаспори 
[476]. Тому в екстремальних (навіть короткотривалих) умовах заросток 
може постраждати від дефіциту поживних речовин, що негативно 
позначиться на подальшому розвитку спорофіта. 

Поширення
Циркумбореальний вид. Поширений на північному сході США, у 

північній, центральній та східній Канаді та Європі: із західної Польщі 
на північний схід Франції, по всій Скандинавії, на захід і на північ 
від Британських островів, Фарерських островів та Ісландії [33, 95, 
101, 326, 452]. В Україні зрідка трапляється на Західному Поліссі. 
Адміністративні регіони: Волинська та Рівненська області [33, 95, 101].

Еколого-ценотична характеристика
Isoëtes lacustris зростає на чистих прозорих мілководдях з товщею 

води  0,7–2 (3) м у непротічних або слабко протічних озерах з піщаним 
дном та незначним коливанням рівня води протягом вегетації, 
трапляється також в струмках [33, 95, 101]. При пересиханні водойм 
I. lacustris зникає, хоча спори можуть зберігатися тривалий час [475]. 
У популяціях, що мають оптимальні умови росту, більшість рослин 
спороносні. Вважається, що зменшення популяцій даного виду зумовлене 
його життєвою стратегією, яка здатна реалізуватися лише в умовах 
стабільного середовища. Порушення екологічного балансу середовища 
зростання, ценотична конкуренція (у т. ч. розвиток планктону) неминуче 
призводять до пригнічення розвитку рослин I. lacustris [476].  

Сировина
Надземна частина (трава). 
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: рідкісні флавони: хризоерол, селагін та 

трицин; лютеолін [479]. Однак, дослідження інших діючих речовин 
не відомі і фармакологічні властивості не з’ясовані. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси в Україні відсутні для використання. Цей 

вид є одним з небагатьох культивованих видів молодильників, які 
використовуються в якості акваріумних рослин.
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Загрози
Isoëtes lacustris – вузькоспеціалізований вид, його популяції 

характеризуються слабкими адаптивними властивостями у змінних 
умовах середовища, повільно росте (1–2 нових листка в рік), тому 
в умовах антропогенної трансформації навколишнього середовища і 
зміні клімату для нього існує багато загроз, які обмежують реалізацію 
життєвої стратегії його популяцій [8]. Вид чутливий до забруднення 
озер (евтрофікації), меліорації, рекреації, ценотичної конкуренції [33, 
101].

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Isoëtes lacustris широко поширений, і, можливо, зменшується в 

деяких частинах ареалу [326]. Вважається, що тенденція зменшення 
його популяцій за регіональними оцінками для Європи, швидше за все, 
відповідатиме порогу для уразливих видів. Тому вид класифікується 
як «найменшої загрози» (LC) [326]. Вид включений до Червоної книги 
України як вразливий [101]. 
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Ë²ÊÀÐÑÜÊ² ÕÂÎÙÅÏÎÄ²ÁÍ² 

Рід Equisetum L. – єдиний рід родини Equisetaceae Michx., класу 
Equisetopsida, відділу Equisetophyta або за новітніми системами 
Polypodiophyta [164]. В світовій флорі, за різними джерелами 
нараховується від 15 до 60 видів хвощів, але найчастіше визнаються 15–
20 видів [85, 164, 241]. В роді Equisetum на основі положення продихів 
та галуження пагона виділяють два підроди Equisetum та Hippochaete 
(Milde) Baker [7, 241, 466], деякі дослідники розглядають їх як самостійні 
роди [99]. Для видів, які належать до підроду Equisetum, характерні 
однорічні надземні пагони, які регулярно галузяться, продихи не 
занурені, розміщуються розсіяно або смугами, верхівка спороносного 
пагона заокруглена (тупа). Види підроду Hippochaete мають багаторічні 
надземні пагони, як правило, нерозгалужені, продихи не занурені, 
розміщені на одній лінії, верхівка спороносного пагона загострена.

Більшість видів роду Equisetum мають циркумполярний тип 
ареалу, широко поширені в Північній Америці і Євразії, деякі з 
них трапляються також в Африці. У флорі України хвощеподібні 
представлені 9 видами. До підроду Equisetum належать 6 видів:                            
E. arvense L., E. fl uviatile L., E. palustre L., E. рratense Ehrh., E. sylvaticum 
L. та E. telmateia Ehrh., інший підрід Hippochaete нараховує 3 види:                    
E. hyemale L., E. ramosissimum Desf., E. variegatum Schleich. ex F.Weber 
& D.Mohr [28, 74, 96, 347]. Окрім того для флори України наводяться 
ще два гібриди: E. x litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense x E. fl uviatile) 
та E. x torgesianum Rothm. (E. arvense x E. palustre) [347].

Незважаючи на багатовікове використання хвощів як лікарських 
рослин в Європі, Східній Азії, Північній Америці [225], вивчення 
складу їх біологічно активних речовин та лікувальних властивостей 
здійснюється і нині в усьому світі. Аналіз фармакопей різних країн 
світу свідчить про застосування офіційною медициною лише двох 
видів роду Equisetum: E. arvense та E. hyemale. Міжнародна та 
європейська фармакопеї містять монографію на лікарську рослинну 
сировину лише хвоща польового [247, 197]. Слід зазначити, що 
європейську фармакопейну конвенцію підписали 36 європейських 
країн (в тому числі Україна), згідно цієї Конвенції в національних 
фармакопеях прийняті монографії на лікарську рослину сировину 
(на національній мові), яку містить Європейська фармакопея, в т. ч. 
і лікарську рослинну сировину хвоща польового.

Використання хвоща польового для цілей медицини у Європі 
регламентується «European Union herbal monograph on Equisetum 
arvense L., herba» [202], де хвощ польовий рекомендовано як 
діуретичний та ранозагоювальний засоби. В деяких європейських 
країнах (Німеччина, Австрія, Франція) хвощ польовий також 
використовується в гомеопатії [128, 220, 196]. В додатку до 
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Французької фармакопеї для виготовлення гомеопатичних 
препаратів вказується ще один вид роду – E. hyemale [198]. Лікарську 
сировину саме хвоща зимуючого використовують в традиційній 
східній (аюрведичній, китайській, корейській) медицині [106, 248, 
338]. Офіційною медициною України допускається до використання 
лікарська рослинна сировина лише хвоща польового E. arvense [26], 
хоча в народній медицині використовують сировину всіх 9 видів 
хвощеподібних флори України [61, 77].

Лікувальні властивості хвощів обумовлені наявністю біологічно 
активних речовин таких як флавоноїди, сполуки кремнію, 
фенолкарбонові, органічні та вищі жирні кислоти, алкалоїди, 
каротиноїди, амінокислоти, вітаміни, макро- та мікроелементи тощо 
[12, 42, 43, 47, 77, 247, 390]. Виявлено, що види підродів Equisetum і 
Hippochaete розрізняються за кількісним вмістом основних біологічно 
активних речовин (флавоноїдів та сполук кремнію). Види підроду 
Equisetum переважно містять флавоноїди (до 1,5 %), у видів підроду 
Hippochaete домінують сполуки кремнію (до 6 %). Високий вміст 
флавоноїдів в поєднанні з полісахаридним комплексом та сполуками 
кремнію обумовлюють діуретичні, антимікробні, протизапальні та 
гепатопротекторні властивості видів підроду Equisetum, види підроду 
Hippohaete, які містять переважно сполуки кремнію та невелику 
кількістю флавоноїдів перспективні як діуретичні та фунгіцидні 
засоби [42]. Досліджено, що головними складовими в водно-спиртових 
екстрактах видів роду Equisetum: E. arvense, E. sylvaticum, E. fl uviatile, 
E.palustre, Е. telmateja є 3-О-глікозид та аглікон кверцетин (для                                                                                                                        
E. arvense), кемпферол 3-O-глікозид-7-O-рамнозид (для інших 
чотирьох), всі вони містять похідні кавової кислоти. У хвощів 
добре вивчені фенольні, алкалоїдні і фітостерольні компоненти, але 
найбільш відомі їх ремінералізаційні властивості завдяки високому 
вмісту мінералів, таких як кремнезем, кальцій, магній, селен, залізо, 
калій і цинк. Тому вони є популярними нині як натуральне джерело 
макро- та мікроелементів для різних галузей. Виявлено, що E. telmateia 
і E. arvense є потужними антиоксидантами, порівняно з E. palustre 
та E. fl uviatile, які мають менший потенціал для боротьби з вільними 
радикалами. Вважається, що ці властивості забезпечуються високим 
вмістом фенольних сполук. Вони також проявляють антибактеріальну 
активність, пригнічуючи Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus enteritidis або справляють 
більший вплив на Aspergillus niger і Candida albicans, в порівнянні з 
антибіотиками [392]. Біологічно активні сполуки E. telmateia і E. arvense 
в експерименті мають потужніші антидепресантні властивості, ніж 
відомий препарат діазепам [397].

Разом з широким спектром лікувальних властивостей хвощів 
існують деякі застереження при їх використанні в якості лікарських 
та кормових (для диких та свійських тварин). Токсичність хвощів 
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спричинена наявністю алкалоїдів (нікотину, палюстрину та його 
похідних), аконітової кислоти, ферменту тіамінази [177, 341, 390]. 
В більшості видів хвощів вміст цих речовин низький, рослини не 
отруйні, однак хвощ болотний містить багато алкалоїдів, домішка 
його до сировини хвоща польового недопустима. Тому для безпеки 
споживачів має бути точна ідентифікація лікарської сировини хвощів. 
З цією метою пропонуються нові хімічні, біологічні та молекулярні 
методи [22, 171, 213, 414]. Протипоказано застосовувати хвощі при 
гострих ниркових захворюваннях (нефрозах та нефритах) через 
подразнення нирок кремнієм, при тривалому вживанні (на протязі 
2–5 тижнів) можна спровокувати захворювання шкіри (алергічні 
реакції, дерматит) та подразнення травного тракту, спричинити 
гіпокаліємію [77, 128, 247, 394, 444]. У тварин вживання хвощів в 
значній кількості (20 % раціону і більше) через наявність ферменту 
тіамінази може спричинити гострий дефіцит вітаміну В1, такий 
ефект називають еквізетоз і спостерігався він у свійських (овець, 
корів, а особливо у коней) та диких (оленів) тварин, характерними 
симптомами є порушення дихання, проблеми з травленням, нервові 
розлади та радіоміметичний синдром [246, 203, 341, 394]. 

Слід зазначити, що серед видів роду Equisetum флори України най-
більш повно вивчений E. arvense і він продовжує активно дослі джуватись 
щодо складу біологічно активних речовин та лікувальних властивостей. 
Понад 60 % проаналізованих нами літературних джерел присвячені 
вивченню цього виду, завдяки чому науково підтверджується та 
суттєво розширюється діапазон застосування хвоща польового як 
лікарської рослини. Серед видів роду Equisetum добре досліджені 
також лікарські властивості E. hyemale та E. ramosissimum, які частіше 
використовуються в східній медицині [106, 338, 348]. Зростає увага 
до вивчення лікарських властивостей E. sylvaticum та E. telmateia, 
які використовуються в народній медицині країн Європи [106, 42, 
147, 231, 234]. Мало вивченими як лікарські рослини залишаються                           
E. fl uviatile, E. pratense, E. palustre та E. variegatum. 

Нижче ми подаємо комплексну характеристику видів роду 
Equisetum флори України, які досліджені як лікарські рослини.

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum arvense L. (Фото 55)  
Українська назва виду
Хвощ польовий 
Англійська назва виду 
Field horsetail 
Морфологічний опис
Геофіт. Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 10–50 (100) см, 

з довгим чорнуватим кореневищем з кулястими бульбочками, які 
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утворюються в другій половині літа. Пагони двох типів: спороносні 
і вегетативні. Спороносні пагони з’являються рано навесні, світло-
буруваті, нерозгалужені, 10–20 см заввишки та 2–6 мм завширшки. 
Листки розміщені кільцями, зростаються між собою, утворюючи 
дзвоникоподібно потовщені піхви, які закінчуються 8–12 чорно-
бурими зубцями. Після дозрівання спор спороносні пагони 
відмирають і рослина розвиває вегетативні пагони. Ці пагони зелені, 
галузисті, жорсткі, борозенчасті, до 50 см заввишки, 2–4,5 мм 
завширшки, з вузькою центральною порожниною, листкові піхви 
вузько-дзвоникоподібні з 6–12 темно-бурими короткими зубцями, 
зубці без плівчастої облямівки або мають вузьку прозору облямівку. 
Бокові гілочки розміщуються кільцями у вузлах стебел, чотиригранні, 
борознисті, косо догори спрямовані, листкові піхви мають 3–4 
ланцетних, зелених зубців, перше міжвузля довше відповідної 
листкової піхви. Стробіл овально-циліндричний, на верхівці без 
гострячка. Спороносить у березні–квітні. Розмножується спорами та 
вегетативно [74, 96].

Поширення
Хвощ польовий поширений майже по всій Україні, часто трап-

ляється в лісових та лісостепових районах, в Степу та Криму – рідше, 
переважно по долинах річок і в вологих місцезростаннях [28, 62, 74]. 
Загальний ареал виду охоплює Північну, Атлантичну та Східну Європу, 
Кавказ, Урал, Далекий Схід, Центральну, Східну та Південно-Східну 
Азію, Північну Америку, Північно-Західну Африку, Капську область. 
Занесений до Нової Зеландії та Нового Південного Уельсу [87].

Еколого-ценотична характеристика
Вид приурочений до лучних та синантропних угруповань. Часто 

зростає як бур’ян на полях, перелогах, схилах меліоративних каналів, 
відкосах залізничних насипів, в місцях з порушеною дерниною, в 
угрупованнях класів Secalietea, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris, 
Agropyretea repentis, де утворює великі за площею сировинні масиви, 
однак проективне покриття рідко перевищує 5 %. Розсіяно зростає на 
вологих луках, по краях низинних боліт, річок, ставків, в угрупованнях 
класу Molinio-Arrhenatheretea, в вологих світлих лісах угруповань 
класів Alnetea glutinosae і Querco-Fagetea, де виступає асектатором 
або зрідка співдомінантом [28, 62, 74]. Вид переважно приурочений 
до свіжих вологих ґрунтів (сірих, дерново-підзолистих, чорноземних). 
Хвощ польовий є індикатором кислих грунтів [28]. Розміри особин та 
ресурсні показники є вищими у вологих місцезростаннях, багатство 
ґрунту не відіграє вирішальної ролі у сировинній продуктивності 
хвоща. 

Сировина
Свіжі або сушені зелені вегетативні пагони (надземна частина, 

трава). 
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Лікарські властивості та використання
Хвощ польовий є офіцинальною лікарською рослиною, 

монографію на лікарську рослинну сировину хвоща польового 
містять міжнародна, європейська та державна фармакопея України 
[26, 227, 247]. Використання хвоща польового для цілей медицини 
регламентується «European Union herbal monograph on Equisetum 
arvense L., herba» [202], де хвощ польовий рекомендовано як 
діуретичний та ранозагоювальний засоби. В деяких європейських 
країнах (Німеччина, Австрія) хвощ польовий використовується як 
гомеопатичний засіб [195]. 

Основні діючі речовини: флавоноїди (кверцетин, кемпферол, 
лютеолін, апігенін, генкванін та їх похідні, вміст 0,3–0,9 %), сполуки 
кремнію (переважно кремнієва кислота та її солі, до 10–12 %), алкалоїди 
(нікотин, палюстрин, палюстринін), каротиноїди, вуглеводи, стероїди, 
органічні, фенолкарбонові та вищі жирні кислоти, ліпіди, вітаміни 
С, Е, К, дубильні речовини, гіркоти, смоли, фермент тіаміназа,                                
37 макро- та мікроелементів (Ca, K, Na, Mg, B, Fe, Br, Mn, Zn, Cu, 
Al, Se, Mo, відносно високий вміст ультрамікроелемента Au та ін.) [9, 
42, 43, 46, 67, 77, 150, 247, 362, 411, 434]. Переважно діуретична 
та ранозагоювальна дія. Використовується внутрішньо при 
захворюваннях нирок, сечового міхура, при запальних та інфекційних 
процесах в сечостатевому тракті, при сечокам’яній хворобі, при 
набряках серцевого та ниркового походження [77, 141, 149, 334], 
зовнішньо застосовують при лікуванні хронічних виразок та гнійних 
ран, які погано загоюються [126, 247, 366]. 

Окрім цього, науково доведено гемостатичну [74, 116], проти-
запальну [188, 229, 409], антидіабетичну [365, 435], антигіпоксичну, 
антигельмінтну, протипухлинну [114], антипроліферативну [154], 
антиоксидантну [154, 297, 342, 353, 439], антимутагенну [44], 
гепатопротекторну [47, 353], фунгіцидну [42], літолітичну [178, 227], 
антимікробну [365], антибактеріальну [42, 126, 284, 297, 298, 425], 
антивірусну [508], антитромбоцитарну [334], знеболювальну [125, 
126, 188, 423], седативну та протисудомну [191] дію екстрактів з 
лікарської сировини хвоща польового 

В народній медицині хвощ польовий також застосовують при 
лікуванні переломів, остеопорозу, захворювань шкіри, при подагрі, 
ревматизмі, артриті, гепатиті, болі у горлі та геморої, при гострих 
та хронічних отруєннях свинцем як дезінтоксикаційний засіб [138, 
282, 365], використовують при атеросклерозі судин серця і головного 
мозку, гіпертонічній хворобі, туберкульозі легень і шкіри, варикозі, 
як гемостатичний засіб – при кровотечах різного походження [77, 
125, 411]. В індійській аюрведичній медицині використовується для 
лікування запалення або доброякісного збільшення передміхурової 
залози, нетримання сечі у людей похилого віку та енурезу у дітей 
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[247, 440]. В китайській медицині також застосовують при лікуванні 
кон’юктивітів [106].

Сировина E. arvense входить до складу вітчизняних та зарубіжних 
препаратів «Марелін», «Фітоліт», «Фітолізин», «Урофлокс», «Нефрофіт», 
«Уронефрон», «Урохолум», «Aртрон», «Альга Петра», «Солідагорен», 
«Гербенсуріна», які застосовують при сечокам’яній хворобі, ниркових 
коліках, ревматоїдному артриті, дегенеративно-дистрофічних 
захворюваннях суглобів, остеохондрозі, бурситах, радикулітах, 
невралгії [67, 91, 178]. Також хвощ польовий є складовою 
протидіабетичного засобу «Арфазетин», протиастматичної мікстури 
Траскова та протипухлинного збору за прописом М. Здренко [77, 91]. 

Хвощ польовий є сировиною для отримання наночасток діоксиду 
кремнезему, які використовують в медицині для контрольованого 
вивільнення лікарських засобів і біосенсорів, особливо в терапії раку 
і для трансфекції ДНК [150].

Входить хвощ польовий до складу косметичних кремів, 
застосовується в дерматології для компресів при себореї, фурункулах, 
жирній пористій шкірі, алопеції, екземі, псоріазі, нейродермітах [67]. 

Відомо застосування лікарської сировини хвоща польового в 
БАДах, які сприяють схудненню, покращують стан шкіри, зміцнюють 
волосся і кістки, однак наукові дослідження, які б обґрунтовували 
застосування хвоща польового в цій якості лише розпочаті або є 
статистично не достовірними [172, 284, 415]. 

Протипоказання: гострі ниркові захворювання (нефрози та 
нефрити) через подразнення нирок частками кремнію, наявність 
алкалоїду нікотину може спричинити дерматит [444], при вживанні 
в значній кількості і тривалий час (більше 6 тижнів) хвоща польового 
наявність ферменту тіамінази може призвести до дефіциту вітаміну В 
та подразнення травного тракту, фермент руйнується при нагріванні 
і сушінні [203, 247, 415]. Такі протипоказання зазначаються для всіх 
видів хвощів [199].

Ресурсна значущість
Природні ресурси E. arvense в Україні великі, достатні для викори-

стання, вид не потребує лімітування обсягу заготівлі сировини. 
Щорічно можливо заготовляти сотні тон сировини хвоща польового. 
Сировинний регіон виду охоплює лісові, переважно поліські, та 
лісостепові райони України. На розпайованих сільськогосподарських 
угіддях, які не використовуються під сільськогосподарські культури, 
вздовж меліоративних каналів, хвощ польовий іноді формує розрі-
джені масиви, площею >1 га. Показники щільності запасу сировини 
на таких масивах зазвичай низькі і не перевищують 10 кг/га, однак 
ресурси достатні для заготівлі сировини. Такі масиви ми досліджували 
переважно на Поліссі та в північних лісостепових районах. Причому 
ресурсна значущість його ценопопуляцій в таких умовах може не 
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змінюватись впродовж багатьох років. Найвища продуктивність 
запасу сировини відмічена на вологих схилах меліоративних каналів, 
по берегах водойм, де проективне покриття хвоща польового може 
сягати 30–40 %, рослини досягають висоти 20–30 см і щільність 
запасу сировини становить 150–230 г/м2 [62, 91]. Не рекомендується 
збір сировини на полях оброблених гербіцидами та пестицидами.

Загрози
Негативно реагує на затінення та зростання ценотичної 

конкуренції. Разом з тим, в умовах бічного затінення, серед 
високотрав’я висота вегетативних пагонів хвоща польового зростає 
до 70–100 см, і відповідно зростає маса сировинної частини, однак 
участь у фітоценозі зменшується.  Загроз ресурсам хвоща польового 
в Україні нами не виявлено, вид є широкопоширеним, його 
популяції багаточисельні, площа оселищ екологічно придатних для 
зростання виду велика. Зменшення ресурсів в майбутньому можливе 
внаслідок осушення перезволожених земель і підвищення культури 
землеробства, відновлення сільськогосподарського виробництва в 
поліських районах України.

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
В Україні хвощ польовий не потребує охорони, оскільки має 

значне поширення, у більшості регіонів наявні великі площі угідь, 
придатних для його зростання та реалізації ресурсної потенції. Однак 
вид включений до Європейських та Світового Червоного Списку у 
статусі «Least Concern (LC) – найменша загроза», оскільки «можливо, 
він потребує охорони в деяких частинах ареалу, в окремих регіонах 
США» [116, 140, 216, 325], хоча природоохоронні дії для цього виду 
невідомі або не потрібні.

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum fl uviatile L. (Фото 56)  
Українська назва виду
Хвощ річковий 
Англійська назва виду 
Water horsetail

Морфологічний опис 
Геофіт, гідрофіт. Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 30–

100 (150) см, з темно-бурим галузистим кореневищем, бульбочки 
на ньому утворюються рідко. Пагони мономорфні (спороносні та 
вегетативні пагони розвиваються весною одночасно, однакові), 
5–8 мм в діаметрі, з великою центральною порожниною, зелені, 
нерозгалужені або слабко розгалужені у середній і верхній частинах, 
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стробіли утворюються наприкінці весни на початку літа на верхівці 
головного пагона або також на кінцях верхніх гілочок. Міжвузля 
пагонів з 10–30 слабковираженими гладкими борозенками, листкові 
піхви циліндричні, нижні – чорні, верхні – зелені, листкових зубців 
10–30, вони трикутно-шилоподібні, притиснуті або ледь відхилені, 
бурувато-чорні, по краю з вузькою світлою облямівкою. Бокові гілочки, 
якщо пагін галузиться, розміщені кільцями, дугоподібно висхідні або 
майже горизонтальні, листкові піхви дзвоникоподібні, зубців 4–5 
(6), ланцетні, бурувато-чорні, по краю з вузькою білою облямівкою, 
перше міжвузля нижніх гілочок коротше відповідної листкової піхви. 
Стробіли видовжено-овальні, на верхівці без гострячка. Спороносить в 
червні–липні. Розмножується спорами та вегетативно [74, 84, 87, 97].

Поширення
Хвощ річковий спорадично поширений майже по всій території 

України, в Карпатах заходить до субальпійського поясу. Найчастіше 
вид трапляється в лісостепових районах, в Степу – рідко, а на півдні 
Злакового Степу та в Полиновому Степу відсутній [28, 74]. В Криму 
відомо лише декілька місцезнаходжень E. fl uviatile в Гірському Криму 
(східні схили Чатир-Дагу, Ангарський перевал) [34, 35]. Загальний 
ареал виду циркумполярний, охоплює Північну, Атлантичну, Південну 
та Східну Європу, Кавказ, Урал, Сибір, Далекий Схід, Західну, 
Середню, Центральну та Східну Азію, Північну Америку, занесений в 
Нову Зеландію [87].

Еколого-ценотична характеристика
Вид приурочений до сирих і перезволожених місцезростань, 

зростає на краях боліт, озер і канав, по берегам річок і ставків, на 
прибережному мілководді, нерідко рослини занурені основою в воду; 
на сирих та заболочених луках, зрідка по узліссях заболочених лісів, 
в угрупованнях класів Alnetea glutinosae, Phragmiti-Magnocaricetea, 
Scheichzerio-Caricetea nigrae, Molinio-Arrhenatheretea [28, 74, 97].                          
E. fl uviatile частіше трапляється розсіяно чи спорадично, з проектив-
ним покриттям менше 1 %, при тривалому підтопленні утворює агрега-
ції з проективним покриттям до 5 %. В оптимальних умовах формує 
щільні однодомінантні зарості (угруповання Equisetetum fl uviatilis 
(Steffen 1931) Wilzek 1935) [57] з проективним покриттям до 50 %. 
Такі зарості трапляються на мілководді, на прибережних ділянках 
озер, стариць, боліт, старих кар’єрів, на мокрих заплавних луках, на 
торф'янистих та торф'яно-глейових ґрунтах, також на заростаючих 
алювіальних ділянках, що характеризуються початковою стадією 
заболочення з товщею води до 30 см, однак площа таких агрегацій не 
перевищує 300 м2. 

Сировина
Свіжі або сушені пагони (надземна частина, трава). 
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Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: флавоноїди (кемпферол, лютеолін, 

кверцетин, апігенін, генкванін та їх похідні, 1,25 %); сполуки кремнію, 
вітаміни групи В, РР, H; каротиноїди, 37 макро- та мікроелементів (Ca, 
Na, Fe, Zn, Mn, Cr та ін.) [42, 43, 67, 77]. Дія – діуретична, гемостатична, 
ранозагоювальна, протипухлинна [77, 373], антибактеріальна, 
гепатопротекторна, протизапальна, антиоксидантна, фунгіцидна 
[42, 43, 45], цитотоксична [384]. В народній медицині застосовують 
при захворюваннях сечового міхура, сечокам’яній хворобі, при метро-
рагіях, респіраторних захворюваннях, ревматизмі, зовнішньо – при 
пухлинах і панариціях (компреси) [77].

Ресурсна значущість
Обмежені природні ресурси хвоща річкового в Україні зосереджені 

в лісовій зоні, де виявлені сировинні масиви площею до 0,5 га з 
проективним покриттям 20–30 %. На півдні, в степовій зоні і Криму 
вид трапляється зрідка і потребує тут охорони. 

Загрози
Негативно реагує на зміну гідрорежиму (тривалу нестачу 

вологи), затінення, евтрофування водойм, площа оселищ екологічно 
оптимальних для зростання обмежена. Основні загрози: осушення 
вологих і перезволожених місцезростань, антропогенне навантаження 
в заплавах річок (випас, сінокосіння). 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
В Україні E. fl uviatile охороняється на регіональному рівні, вклю-

чений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів рослинного світу» на території Дніпропетровської, 
Донецької, Луганської областей та Криму [35, 70]. Також вид 
охороняється на міжнародному рівні, занесений до Червоного списку 
МСОП та Європейських Червоних списків судинних та лікарських 
рослин, а також Європейського Червоного списку плауноподібних та 
папоротеподібних з статусом охорони «найменша загроза (LC)» [116, 
140, 216, 306]. 

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum hyemale L. (Фото 57)  
Українська назва виду
Хвощ зимуючий 
Англійська назва виду 
Rough horsetail, Common scouring rush
Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста вічнозелена рослина, 

заввишки 50–125 см, з чорним вкороченим вертикальним 
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кореневищем. Пагони мономорфні, спороносні та вегетативні, 
однакові, 4–10 мм в діаметрі, негалузисті, тверді, з широкою 
центральною порожниною, темно-зелені, з 10–30 горбкуватими 
жорсткими ребрами, часто пагони зближені та утворюють пучки. 
Листкові піхви циліндричні, притиснуті до пагона, блідо-зелені, при 
основі і на верхівці чорні, листкові зубці (10–30) лінійно-шилоподібні, 
рано відламуються, нижні частини зубців, що залишаються, 
загортаються всередину піхви. Стробіл яйцеподібний, на верхівці з 
гострячком. Спороносить в травні–липні. Розмножується спорами та 
вегетативно [74, 96].

Поширення
Хвощ зимуючий поширений спорадично по всій території України 

крім високогірних районів. Більшість місцезнаходжень виду 
зосереджені в лісових та північних лісостепових районах, в степових 
районах та Криму вид трапляється рідко [28, 74]. Загальний ареал 
виду охоплює Північну, Атлантичну та Східну Європу, Кавказ, Урал, 
Сибір, Далекий Схід, Західну, Середню та Східну Азію, Північну 
Африку, Північну та Південну Америки, занесений в Нову Зеландію 
[87, 248].

Еколого-ценотична характеристика 
Хвощ зимуючий характеризується широкою еколого-ценотичною 

амплітудою. Основні його місцезростання пов’язані з хвойно-
широколистяними та широколистяними лісами. Трапляється на 
луках, по ярах, берегах річок, озер, лісових струмків; в степовій 
зоні – по байраках. У Карпатах трапляється на узліссях букових 
та буково-грабових лісів, до 1500 м н.р.м., в Криму – по берегах 
річок і струмків [75]. Зростає на вологих, сирих та мокрих дерново-
підзолистих, піщаних, глинистих, щебенистих грунтах, нейтральних 
або слабкокислих [75, 87]. E. hyemale приурочений до угруповань 
класів Querco-Fagetea, Urtico-Sambucetea, Salicetea purpureae, 
зрідка трапляється в синантропних угрупованнях вздовж доріг, на 
залізничних насипах [28, 74, 96]. 

В світлих розріджених лісах хвощ зимуючий формує розріджені 
масиви з проективним покриттям до 5 %, при переважаючому у 
межах 1 %. При зростанні зімкнутості крон деревостану до 0,7–0,8 
вид відступає на більше освітлені ділянки. На галявинах та узліссях 
проективне покриття хвоща зимуючого в агрегаціях іноді сягає 20–30 %, 
однак їх площа рідко перевищує 50–100 м2. Активно розростається 
за рахунок вегетативного розмноження і при сприятливих умовах 
зберігає позиції до 10 років. При використанні його в ландшафтному 
дизайні рекомендують вирощувати рослину в контейнерах щоб 
запобігти розповсюдженню [266, 307]. Хвощ зимуючий вважається 
інвазивним видом вологих природних екотопів в Південній Африці 
та Австралії [266, 355].
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Сировина
Свіжі або сушені пагони (надземна частина, трава).  
Лікарські властивості та використання
В E. hyemale виявлені флавоноїди (кемпферол, кверцетин, 

госсіпетін, гербацетин, апігенін та їх похідні); сполуки кремнію, 
алкалоїди: палюстрин, нікотин; каротиноїди, фенольні сполуки, 
ліпіди; аконітова, кавова, ферулова кислоти, 37 макро- та 
мікроелементів (Ca, Na, Fe, Zn, Ni, Co, Cu та ін.) [42, 43, 67, 77, 338, 
383, 369]. Недавніми дослідженнями встановлена антиоксидантна, 
гепатопротекторна, антимікробна, фунгіцидна, антипаразитарна, 
антиканцерогенна дія сировини E. hyemale [42, 186, 190, 208, 
312, 283, 370]. Його сировину використовують в східній медицині 
(китайській, в’єтнамській, корейській) як діуретичний, гемостатичний, 
протипухлинний, антигіпертензивний, протизапальний, в’яжучий, 
жарознижувальний, відхаркувальний, потогінний, спазмолітичний 
засіб [77, 106, 248, 338]. В народній медицині європейських країн 
використовують при сечокам’яній хворобі, асциті, туберкульозі 
легень, гастритах, ентероколітах, жовтусі, пухлинах матки, при 
артритах, ревматизмі, при запамороченнях; як знеболювальне при 
головному болю; зовнішньо застосовують при маститах, піодермії, 
випадінні прямої кишки, виразках [77]. Екстракт E. hyemale інгібує 
агрегацію тромбоцитів та тромбоз у щурів, що свідчить про потенційне 
використання в профілактиці інсульту.

В Австрії та Німеччині в народній медицині хвощ зимуючий також 
використовують при лікуванні ракових пухлин та карциномних 
виразок [106]. E. hyemale входить до складу німецького гомеопатич-
ного препарату «Лімфоміозот», який стимулює обмін речовин, 
покращує лімфатичний дренаж тканин. Розробляється технологія 
отримання наночасток оксиду кремнезему на основі сировини                                            
E. hyemale, які мають біомедичне і біотехнологічне застосування  
[150].

Ресурсна значущість
Природні ресурси хвоща зимуючого в Україні обмежені 

для використання. Вид трапляється переважно спорадично, 
невеликими агрегаціями. Зрідка в листяних та мішаних лісах може 
формувати сировинні масиви площею до кількох гектарів з високим 
проективним покриттям. Врожайність сировини в таких агрегаціях 
при проективному покритті 20 % і висоті рослин 40–50 см, становить 
близько 200 г/м2 (свіжозібраної сировини). Водночас в багатьох 
регіонах України вид занесений до переліку регіонально рідкісних, 
його заготівля тут заборонена [70]. Збільшення сировинної бази 
виду можливе за рахунок культивування, оскільки хвощ зимуючий 
вирощується як декоративна рослина [307].
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Загрози
Виражених загроз популяціям E. hyemale в Україні не виявлено, 

однак площа оселищ, оптимальних для його зростання зменшується, 
популяції фрагментовані, тому в майбутньому очікується зменшення 
кількості і рясності його ценопопуляцій. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні 
Хвощ зимуючий охороняється на міжнародному та регіональному 

рівнях. Вид включений до Червоного списку МСОП, Європейського 
Червоного списку лікарських рослин та Європейського Червоного 
списку плауноподібних та папоротеподібних зі статусом «Least                  
Concern (LC) – найменша загроза» [116, 216, 307]. Як регіонально 
рідкісний охороняється в 11 областях України (Львівській, 
Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, 
Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій 
та Луганській) [70].

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum palustre L. (Фото 58)  
Українська назва виду
Хвощ болотний 
Англійська назва виду 
Marsh horsetail 

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 15–50 см, з 

довгим чорним кореневищем, на якому часто утворюються бульбочки. 
Спороносні та вегетативні пагони однакові, прості або галузисті в 
середній і верхній частинах, зелені, 1,5–3 мм завширшки, стебло з 
6–10 виступаючими ребрами та вузькою центральною порожниною. 
Бокові гілочки розміщуються кільцями, догори спрямовані. Перше 
міжвузля гілочок значно коротше відповідної листкової піхви. 
Листкові піхви циліндрично-дзвоникоподібні, з 5–8 широко-
ланцетними, чорно-бурими зубцями, з широкою білою облямівкою 
по краю. Стробіл один, верхівковий, рідше стробіли утворюються 
на кінцях бічних гілочок, на верхівці без гострячка. Спороносить у 
травні–вересні. Розмножується спорами та вегетативно [74, 84, 97].

Поширення
Хвощ болотний трапляється звичайно в лісових (Карпати, Полісся) 

та на півночі лісостепових районів, на півдні Лісостепу рідше, в 
степових районах трапляється рідко і тільки вздовж річок. В Криму 
відоме єдине місцезнаходження виду на Південному березі Криму, в 
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околицях Судака [28, 74, 79]. Загальний ареал виду циркумполярний, 
охоплює Європу, Кавказ, Сибір, Далекий Схід, Центральну, Східну та 
Західну Азію, Північну Америку [87].

Еколого-ценотична характеристика
Хвощ болотний зростає на болотах, заболочених луках, по низьким 

берегам річок і озер, на вологих, сирих, мокрих лучно-болотних 
мулистих та торф’янистих грунтах, в угрупованнях класів Alnetea 
glutinosae, Phragmiti-Magnocaricetea, Oxycocco-Sphagnetea, Molinio-
Arrhenatheretea, Scheichzerio-Caricetea nigrae [28, 74, 97]. Вид не 
відіграє значної ролі в рослинних угрупованнях; переважно зростає 
невеликими групами, лише зрідка утворює невеликі за площею 
агрегації з проективним покриттям до 20 %.

Сировина
Свіжі або сушені пагони (надземна частина, трава). 
Лікарські властивості та використання
Equisetum palustre містить флавоноїди (кемпферол, кверцетин 

та їх похідні), сполуки кремнію, алкалоїди (нікотин, палюстрин, 
палюстридин та їх похідні); вуглеводи, лігнін, крім кремнію виявлено 
37 макро- і мікроелементів (Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cr та ін.) [42, 43, 77, 
506]. Діуретична, антибактеріальна, гастропротекторна, фунгіцидна 
дія [42–45, 506]. Експериментально підтверджена ефективність 
використання при лікуванні виразки шлунку [506]. В тибетській 
медицині застосовують як діуретичний та антигельмінтний 
засіб. В народній медицині використовують при атеросклерозі 
судин, поліартриті, подагрі, при жіночих захворюваннях [77]. В 
порівнянні з іншими видами роду Equisetum, хвощ болотний містить 
багато алкалоїдів, тому може бути отруйним для худоби [177]. 
Відзначається висока мінливість вмісту та розподілу алкалоїдів 
залежно від органу рослини, місця зростання та сезону [177]. Через 
отруйність цього виду та його морфологічну подібність з хвощем 
польовим Державна фармакопея України (2014) в монографії на 
лікарську рослинну сировину «Хвоща стебла» містить опис тесту на 
виявлення можливої домішки хвоща болотного до сировини хвоща 
польового [26]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси хвоща болотного в Україні відсутні для 

використання. Виявлена тенденція зменшення ресурсної значущості 
виду через скорочення площі екотопів, сприятливих для зростання 
хвоща болотного. Це спричинене меліорацією перезволожених 
земель в Україні та глобальними змінами клімату, що призводить до 
незворотньої зміни екологічних умов оселищ. 



109

Загрози
Equisetum palustre негативно реагує на тривале зниження рівня 

води, зростання ценотичної конкуренції. Основні загрози: осушення 
перезволожених екотопів, порушення місць зростання. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Охорона виду на міжнародному рівні забезпечується включенням 

до Європейського Червоного списку судинних рослин, Європейського 
Червоного списку плауноподібних та папоротеподібних та Червоного 
списку МСОП, статус охорони виду в усіх червоних списках – 
«найменша загроза (LC)» [111, 140, 216], на регіональному рівні хвощ 
болотний охороняється в Дніпропетровській області [70].

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum pratense Ehrh. (Фото 59)  
Українська назва виду
Хвощ лучний 
Англійська назва виду 
Shady horsetail, Meadow horsetail

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 30–60 см, з 

довгим кореневищем. Пагони диморфні, спороносні і вегетативні 
пагони з’являються майже одночасно. Спороносні пагони 10–50 см 
висоти та до 4 мм в діаметрі, прості, блідо-зелені, після дозрівання 
спор зеленіють, галузяться і стають подібні до вегетативних. Вегета-
тивні пагони 20–60 см заввишки та 1–3 мм завширшки, зелені, 
галузисті, стеблові піхви дзвоникоподібні, з 10–20 широко-ланцетними 
плівчастими зубцями, у центральній частині зі світло-бурою вузькою 
смугою та широкою білою облямівкою. Бокові гілочки тригранні 
(рідше 4–5-гранні), горизонтально розпростерті. Стробіл циліндричний, 
верхівковий, заокруглений, без вістря на верхівці. Спороносить у 
квітні–травні. Розмножується спорами та вегетативно [74, 97].

Поширення
Equisetum pratense поширений в лісових та лісостепових районах 

України. Вид знаходиться в Україні на південній межі ареалу, 
яка співпадає з межею між Лісостепом і Степом, відомо декілька 
місцезнаходжень виду в степових районах [28, 74, 97]. Загальний ареал 
циркумполярний, охоплює Європу, Кавказ, Урал, Сибір, Далекий Схід, 
Західну, Середню, Центральну та Східну Азію, Північну Америку [87].

Еколого-ценотична характеристика
Хвощ лучний трапляється спорадично в листяних лісах, на узліссях, 

лісових галявинах, серед чагарників, рідше на сирих луках, по 
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окраїнах боліт і в долинах річок. Зростає на свіжих, вологих, лучних 
та піщаних алювіальних грунтах; приурочений до угруповань класів 
Querco-Fagetea, Salicetea purpureae, Urtico-Sambucetea, Molinio-
Arrhenatheretea [28, 74, 97]. E. pratense зростає переважно розсіяно, 
зрідка утворює агрегації з проективним покриттям 1–5 %.

Сировина
Свіжі або сушені вегетативні пагони (надземна частина, трава)
Лікарські властивості та використання
У пагонах Equisetum pratense виявлено флавоноїди (кемпферол, 

кверцетин та їх похідні; 1,04 %), сполуки кремнію, каротиноїди,                             
37 макро- та мікроелементів (Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cr та ін.) [42, 43, 67, 74]. 
Діуретична, антибактеріальна, протизапальна, гепатопротекторна, 
фунгіцидна та седативна дія [42, 44, 45]. В тибетській медицині 
застосовують як діуретичний та антигельмінтний засіб. В народній 
медицині застосовують при шлунково-кишкових захворюваннях, як 
послаблюючий засіб [77].

Ресурсна значущість
Природні ресурси хвоща лучного в Україні недостатні для 

використання. Значних за площею та чисельністю популяцій не 
виявлено. 

Загрози
Негативно реагує на збільшення освітлення і тривалу нестачу вологи. 

Основні загрози: зменшення зволоження субстрату, порушення місць 
зростання (рубки деревостану). 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні 
Хвощ лучний занесений до Європейського Червоного списку 

плауноподібних та папоротеподібних зі статусом охорони «Least 
Concern (LC) – найменша загроза» [216]. В Україні включений до 
«Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів рослинного світу» на території Харківської та Львівської 
областей [70].

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum ramosissimum Desf. (Фото 60)  
Українська назва виду
Хвощ галузистий 
Англійська назва виду 
Branched horsetail

У флорі України Equisetum ramosissimum Desf. представлений 
типовим підвидом E. ramosissimum ssp. ramosissimum. Крім типового 
підвиду ще виділяють Equisetum ramosissimum ssp. debile (Roxb. ex 
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Vaucher) Hauke [242, 516], який інколи розглядають як самостійний 
вид E. debile Roxb. ex Vaucher або як синонім E. ramosissimum [348]. Цей 
підвид поширений в Південно-Східній Азії, південному Китаї, Індії, 
Непалі і на Шрі-Ланці, де застосовується як лікарський в народній 
медицині при лікуванні опіків, корости, малярії, гонореї, вивихів, 
при захворюваннях печінки та суглобів [348]. Експериментально 
підтверджені антигістамінні, антихолінергічні [115], антисклеротичні 
[400], фунгіцидні [290], антибактеріальні, антиоксидантні та 
цитотоксичні властивості для цього підвиду [412]. Однак, оскільки 
рослини цього внутрішньовидового таксону в Україні не трапляються, 
ми не наводимо детально їх лікарські властивості.

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 

30–100 см, з товстим довгим чорно-бурим кореневищем, від якого 
пучком відходять стебла. Стебло 1,5–10 мм завширшки, сіро-зелене, 
внизу коричневе, жорстке, шершаве, з 8–15 реберцями, просте або 
частіше розгалужене в нижній частині, не зимуюче, бокові гілки трохи 
тонші за стебло, зрідка по всій довжині стебла кільцями утворюються 
бокові гілки. Листкові піхви лійковидно розширені вгорі, ширина 
трубки листкової піхви дорівнює або перевищує довжину в 1,5–2 
рази. Листкові зубці трикутно-яйцеподібні, з добре відокремленим 
довгим білим шиловидним гострячком, зберігаються зазвичай 
тривалий час. Стробіл на верхівці конусовидний, витягнутий в 
гострячок. Спороносить у червні–вересні. Розмножується спорами та 
вегетативно [74, 84, 97].

Поширення
Хвощ галузистий знаходиться в Україні на північній межі 

поширення. Трапляється в більшості ботаніко-географічних районів 
Україні, за виключенням Полісся. Більшість місцезнаходжень 
виду зосереджені на півдні лісостепових і в степових районах; на 
Закарпатті і Прикарпатті, в Криму (крім яйли) вид трапляється рідко 
[28, 74]. Загальний ареал охоплює Південну та Центральну Європу, 
Африку, Азію, вид інтродукований в Північній Америці [240].

Еколого-ценотична характеристика
Equisetum ramosissimum трапляється по берегах річок, на 

вологих приморських галечниках, рідше на луках, полях, перелогах, 
серед чагарників та в штучних соснових насадженнях знижень 
Нижньодніпровських арен, інколи на залізничних насипах. Зростає 
на сухих та вологих піщаних, глинистих та кам’янистих грунтах, 
хвощ галузистий є найменш вологолюбним з хвощів [28, 74, 97]. Вид 
приурочений до угруповань класів Montio-Cardaminetea, Molinio-
Arrhenatheretea, Festucetea vaginatae, Chenopodietea [28]. Хвощ 
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галузистий трапляється  агрегаціями з проективним покриттям 20–
30 %, площею 5–20 м2. 

Сировина
Свіжі або сушені зелені пагони (надземна частина, трава). 
Лікарські властивості та використання
Основні діючі речовини: флавоноїди (кемпферол та його похідні), 

сполуки кремнію, алкалоїди (нікотин, палюстрин), вуглеводи, 
стероїди, фермент тіаміназа, 37 макро- та мікроелементів (Ca, Na, Fe, 
Zn, Ni, Co, Cu та ін.) [42, 43, 76, 341, 410]. Діуретична, гемостатична 
[76], антиоксидантна [313, 371, 439], антиканцерогенна [313], 
фунгіцидна, протизапальна [42]. Застосовують при лихоманці, 
діареї, гонореї, кишкових інфекціях, при кровотечах різної етіології 
(в Середній Азії) [76]. В країнах східної Азії використовується при 
лікуванні гінекологічних захворювань [424]. Застосовують при болях 
в суглобах, переломах, при онкологічних захворюваннях [348]. В 
Іспанії використовують при захворюваннях шлунково-кишкового 
тракту [187].

Хвощу галузистому властива здатність накопичувати важкі метали 
(свинець, цинк), тому рослина може використовуватись для очищення 
забруднених важкими металами ґрунтів [123]. 

Вважається, що споживання худобою (коні, вівці, велика рогата 
худоба) хвоща галузистого в великих кількостях може викликати 
дефіцит вітаміну B призвести до нервових розладів і розвитку 
радіоміметичного синдрому [341]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси хвоща галузистого в Україні недостатні 

для використання. Вид має обмежене поширення та не формує 
значних за площею сировинних масивів. Зрідка на антропогенно 
трансформованих місцях (на насипах вздовж залізничних колій), 
утворює агрегації з проективним покриттям 20-30%, площею 
менше 0,5 га. Однак збір лікарської сировини з таких місцезростань 
заборонено. 

Загрози
Відсутні дані про виражені загрози цьому виду. Витримує помірні 

рекреаційні навантаження або навіть позитивно реагує, оскільки 
при цьому знижується ценотична конкуренція. Основні загрози: 
знищення місць зростання. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Хвощ галузистий охороняється на міжнародному рівні, до Червоного 

списку МСОП включений Equisetum giganteum, а E. ramosissimum 
помилково зведений до синонімів цього виду [304]. Також вид 
занесений до Європейського Червоного списку плауноподібних та 
папоротеподібних зі статусом охорони «найменша загроза (LC)» [216]. 
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В Україні вид охороняється на регіональному рівні в Харківській та 
Чернівецькій областях [70].

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum sylvaticum L. (Фото 61, 62)  
Українська назва виду
Хвощ лісовий 
Англійська назва виду 
Wood horsetail

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 20–60 см, 

з довгим тонким чорно-бурим кореневищем, на якому зрідка 
утворюються бульбочки. Пагони двох типів: спороносні і вегетативні, 
спороносні розвиваються раніше вегетативних. Спороносні пагони, 
20–40 см заввишки, до 4 мм в діаметрі, червонувато-буруваті, з 
великими бурими дзвоникоподібними листковими піхвами, листкові 
зубці зростаються по 2–5 в 3–6 широколанцетних складних зубців. 
Після дозрівання спор пагони зеленіють і на них розвиваються 
галузисті бокові гілочки. Вегетативні пагони  30–60 см заввишки, 1,5–
3 мм в діаметрі, зелені, прямостоячі, з боковими гілочками, які двічі 
(зрідка тричі) галузисті, горизонтальні або дуговидно вигнуті вниз. 
Листкова піхва вегетативних пагонів широколійковидна, світло-
зелена, листкові зубці бурі чи червонувато-бурі, як і у спороносних 
пагонів, зростаються між собою, утворюючи кільце складних зубців.  
На пізніх стадіях розвитку складні листкові зубці нерідко розриваються 
на окремі прості зубці, верхівки яких різко відігнуті назовні. Стробіл 
циліндричний, верхівковий, заокруглений. Спороносить у квітні–
травні. Розмножується спорами та вегетативно [74, 96]. 

Поширення
Хвощ лісовий знаходиться в Україні на південній межі поширення. 

Вид трапляється звичайно в лісових районах (Полісся, Карпати), в 
лісостепових – рідко, в степових – відомо декілька місцезнаходжень 
в Лівобережному та Донецькому Злаково-Лучних Степах, в інших 
степових районах та Криму вид відсутній [28, 74]. Загальний ареал 
циркумполярний, охоплює Середню, Атлантичну та Східну Європу, 
Кавказ, Урал, Сибір, Центральну та Східну Азію, Північну Америку [87].

Еколого-ценотична характеристика
Equisetum sylvaticum зростає переважно в листяних і хвойних 

лісах, в тінистих і вологих місцях, на галявинах, серед чагарників, 
на вологих луках, біля боліт, по берегах водойм, в угрупованнях 
класів Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Alnetea glutinosae та Molinio-
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Arrhenatheretea [28, 74]. В угрупованнях E. sylvaticum виступає 
частіше асектатором, проективне покриття переважно варіює у 
межах 1–5 %. Лише в умовах відсутності ценотичної конкуренції його 
проективне покриття може досягати 10–20 %, однак площа таких 
агрегацій не перевищує 1 га. Після лісових пожеж хвощ лісовий швидко 
відновлюється за рахунок бруньок на підземному кореневищі, яке 
знаходиться глибоко в землі і не пошкоджується під час пожежі. На 
початкових стадіях пірогенної сукцесії впродовж 3–5 років, в умовах 
низькою ценотичної конкуренції він може формувати розріджені 
масиви. Зі зростанням ценотичної конкуренції спостерігається 
зменшення проективного покриття  хвоща лісового [136]. 

Сировина
Свіжі або сушені зелені пагони (надземна частина, трава).
Лікарські властивості та використання
Діючі речовини: флавоноїди (0,91–1,03 %, кемпферол, кверцетин, 

госсіпетін, гербацитин та їх похідні), фенолкарбонові кислоти 
(протокатехова, кумарова, кавова, 0,50–0,59 %), фенольний інданон – 
онітін, сполуки кремнію, вуглеводи, каротиноїди, лігнін, 37 макро- та 
мікроелементів (Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cr та ін.) [9, 10–13, 42, 43, 76, 119]. 
Дія – діуретична, гемостатична, протисудомна, ранозагоювальна, 
застосовують при ревматизмі, подагрі, ентероколітах, гематурії, 
гонореї, туберкульозі легень, хворобах печінки, нирок; асциті, 
епілепсії [76]. Виявлено також антиоксидантні, гепатопротекторні, 
антибактеріальні, протизапальні, фунгіцидні, антимутагенні 
власти вості [12, 42, 43, 45, 46, 48]. Дослідження сезонної динаміки 
накопичення біологічно активних речовин у пагонах E. sylvaticum, 
а саме – фенольних сполук, свідчать, що максимальна кількість 
фенолкарбонових кислот  спостерігається на початку та в кінці 
вегетації, тоді  як флавоноїдів в середині вегетаційного періоду [12].

Ресурсна значущість
В Україні хвощ лісовий має обмежені природні ресурси, які 

зосереджені переважно в лісовій зоні України, а саме: на Поліссі. Тут 
вид зрідка формує значні за площею (до 1 га) розріджені масиви з 
проективним покриттям 10–20 %, однак частіше зростає розсіяно чи 
утворює невеликі агрегації (проективне покриття 1–5 %). В умовах 
обмеженої конкуренції він може зберігати позиції у фітоценозі впро-
довж багатьох років. Показники ресурсної значущості  загалом невисокі: 
при проективному покритті у межах 15 % щільність запасу сировини 
складає 50–75 г/м2. Відмічено активне розростання хвоща лісового 
після лісових низових пожеж, коли усувається ценотична конкуренція.

Загрози
Вид негативно реагує на надмірне освітлення і тривалу нестачу 

вологи. Позитивно хвощ лісовий реагує на порушення спричинені 
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лісовими пожежами, в перші роки зростає проективне покриття 
виду, чисельність його популяцій [136]. Однак популяції E. sylvaticum 
характеризуються слабкими конкурентними властивостями, тому 
при розростанні конкурентоспроможних видів злаків, осок чи 
різнотрав’я, їх розвиток пригнічується. Основні загрози: порушення 
місць зростання, насамперед вирубування лісів та осушення. 

Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Equisetum sylvaticum охороняється на європейському та 

регіональному рівнях. В Європейському Червоному списку 
плауноподібних та папоротеподібних статус охорони виду «Least 
Concern (LC)» – «найменша загроза» [216]. В Україні вид включений до 
«Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів рослинного світу» на території Полтавської, Харківській, 
Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей [70]. 

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum telmateia Ehrh. (Фото 63)  
Українська назва виду
Хвощ великий 
Англійська назва виду 
Great horsetail, Giant horsetail

Морфологічний опис 
Геофіт. Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 50–150 см, 

з довгим бурувато-чорним розгалуженим кореневищем, на якому 
утворюються бульбочки. Пагони диморфні. Спороносні пагони, 15–25 см 
заввишки та 5–12 мм в діаметрі, буруваті або жовтуваті, з великими 
дзвоникоподібними листковими піхвами, з 20–35 ланцетними 
зубцями, які мають на верхівці довге буре шилоподібне закінчення. 
Після дозрівання спор спороносні пагони відмирають або зеленіють 
і галузяться. Вегетативні пагони розвиваються пізніше спороносних, 
блідо-зелені, до 150 см висотою, 5–16 мм в діаметрі, з великою 
центральною порожниною, листкові піхви циліндричні, білуваті, щільно 
притиснуті до стебла. Листкові зубці (20–40) короткотрикутні, з довгим 
неопадаючим шиловидним закінченням. Бокові гілочки розміщуються 
кільцями, відсутні в нижніх вузлах. Стробіл заокруглений на верхівці, 
з великою центральною порожниною. Спороносить у квітні-травні. 
Розмножується спорами та вегетативно [74, 96].

Поширення
Equisetum telmateia є одним з найрідкісніших хвощів в 

Україні. Вид перебуває на східній межі ареалу, хоча відомі окремі 
місцезнаходження його в Росії [32], Білорусі, Литві і Латвії [87, 391]. 
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Хвощ великий спорадично поширений в гірських лісових районах 
(Карпати, Гірський Крим) та Західному Лісостепу; в інших лісостепових 
районах та Степу трапляється рідко [28, 74, 96]. Відомі окремі його 
місцезнаходження на межі Полісся і Лісостепу [71]. Загальний ареал 
виду циркумполярний, охоплює майже всю Європу, Північну Африку, 
Кавказ, Західну Азію та західну частину Північної Америки [87, 111].

Еколого-ценотична характеристика
Хвощ великий спорадично трапляється на узліссях в листяних 

та хвойних лісах (дубових, букових, ялинових та у вільхових), на 
заболочених місцях, в місцях виходу ґрунтових вод, по берегах річок, 
струмків та балок. Він зростає на вологих і мокрих, супіщаних, піщаних, 
алювіальних глеєвих, нейтральних та лужних грунтах, багатих на 
карбонати. E. telmateia приурочений до угруповань класів Querco-
Fagetea, Scheichzerio-Caricetea nigrae, Molinio-Arrhenatheretea, Alnetea 
glutinosae [28, 55, 74]. В угрупованнях його роль, як правило, незначна; 
частіше трапляються невеликі агрегації  з проективним покриттям 1–5 
%, зрідка до 20 %. Хоча відомо [71], що в оптимальних умовах хвощ 
великий може бути домінантом та формувати великі за площею (до 
кількох гектарів) і чисельністю популяції, проективне покриття хвоща 
великого при цьому досягає 50 %. При сприятливому гідрологічному 
режимі вид толерантний до деяких порушень, вид витримує рекреаційне 
навантаження, здатен зростати на пустирях та сільськогосподарських 
землях, при цьому його популяції залишаються стабільними [71, 96]. 

Сировина
Свіжі або сушені зелені пагони (надземна частина, трава). 
Лікарські властивості та використання
Діючі речовини: флавоноїди (кемпферол, кверцетин, апігенін, 

нарингенін, госсіпетін та їх похідні, госсіпітрин), алкалоїди (нікотин), 
вуглеводи, дитерпеноїди, каротиноїди, проантоціанідини, вищі 
жирні кислоти; ароматичні сполуки [67, 77, 219, 385]. Діуретична, 
протизапальна, ранозагоювальна; зовнішньо застосовується при 
гемороїдальних кровотечах [77, 231], виявлені також антиоксидантні 
[173, 385, 391, 439], антиканцерогенні [234], антимікробні [385, 469] 
та нейропротекторні [234] властивості. В народній медицині Іспанії 
застосовують при лікуванні серцево-судинних захворювань [147]. 

Ресурсна значущість
В Україні наявні природні ресурси хвоща великого для регульова-

ного використання на місцевому рівні. Однак в більшості областей 
України вид є рідкісним та охороняється на регіональному рівні.

Загрози
Equisetum telmateia негативно реагує на тривалу нестачу вологи. 

Основні загрози: зміна гідрологічного режиму місцезростань внаслідок 
меліоративних робіт або зміни клімату, рубки лісів. 
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні
Equisetum telmateia включений до Червоного списку МСОП, 

Європейського Червоного списку лікарських рослин та Європейського 
Червоного списку плауноподібних та папоротеподібних, в усіх списках 
статус охорони «Least Concern (LC) – найменша загроза» [111, 116, 216]. 
В Україні вид підлягає регіональній охороні, включений до «Переліку 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
рослинного світу» на території 13 областей: Львівської, Тернопільської, 
Хмельницької, Рівненської, Київської, Вінницької, Кіровоградської, 
Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, 
Луганської та Одеської [70].

Родина Equisetaceae
Латинська назва виду 
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr  (Фото 64)  
Українська назва виду
Хвощ рябий
Англійська назва виду 
Variegated horsetail

Морфологічний опис 
Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яниста вічнозелена рослина, 

заввишки 5–30 см, з бурувато-чорним кореневищем. Пагони 
спороносно-вегетативні, 1–3,5 мм в діаметрі, темно-зелені, жорсткі 
прості, нерозгалужені, зрідка утворюються одна-декілька дрібних 
гілочок, прямостоячі або дуговидно вигнуті. Листкова піхва коротко-
дзвоникоподібна, зелена. Листкові зубці (4–10), в основі чорні, 
вище з бурою серединною лінією та широкою білою облямівкою, 
з шилоподібним закінченням, зазвичай не опадають. Стробіл 
продовгувато-яйцеподібний, верхівковий, з гострячком на верхівці. 
Спороносить у липні–вересні. Розмножується майже виключно 
вегетативно [74, 84, 87, 96].

Поширення
Equisetum variegatum – реліктовий вид, в Україні знаходиться на 

східній межі ареалу, трапляється лише на Правобережжі України 
в лісових та лісостепових (Західний та Правобережний Лісостеп) 
районах [74, 96]. Значне поширення виду в Карпатах, як наведено в 
«Екофлорі України» [28], суперечить відомостям з «Визначника рослин 
Українських Карпат [18], де вид вказується лише для Прикарпаття 
(зрідка). Знахідки хвоща рябого на Лівобережжі, в Лівобережному 
Лісостепу та Лівобережному злаково-лучному Степу сумнівні. Загальний 
ареал виду охоплює Північну, Атлантичну і Східну Європу, Кавказ, 
Сибір, Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку [87].
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Еколого-ценотична характеристика
Хвощ рябий трапляється по берегах озер, на вологих луках, 

болотах, серед чагарників. Зростає на алювіальних піщаних та 
гумусних грунтах з лужно-нейтральною реакцією. Приурочений вид 
до угруповань класів Alnetea glutinosae, Molinio-Arrhenatheretea, 
Scheichzerio-Caricetea nigrae. В угрупованнях є асектатором, 
проективне покриття виду не перевищує 1–5 % [18, 28, 74, 96]. Відомо, 
що популяції хвоща рябого витримують деякі види антропогенного 
навантаження, зокрема в Литві вид має значне поширення на 
антропогенно трансформованих територіях: в покинутих піщаних і 
гравійних кар’єрах, на схилах насипів вздовж залізничних колій, де 
формує зарості [396]. У Франції, яка є центральною частиною ареалу 
E. variegatum, зазвичай росте в гірських районах Альп і Піренеїв на  
висоті до 2600 м н.р.м., де трапляється в основному вздовж річок та 
утворює багаточисельні популяції. На рівнині вид трапляється рідко і 
його популяції малочисельні, площа, яку вони займають не перевищує 
100 м2 [323, 386]. 

Сировина
Свіжі або сушені зелені пагони (надземна частина, трава).  
Лікарські властивості та використання
Діючі речовини: флавоноїди (кемпферол, кверцетин і їх похідні, 

гербацитрин), сполуки кремнію, 37 макро- та мікроелементів (Ca, 
Na, Fe, Zn, Ni, Co, Cu та ін.) [42, 43, 77]. Діуретична, фунгіцидна, 
протизапальна дія; застосовують при захворюваннях очей [42, 74]. 

Ресурсна значущість
Природні ресурси хвоща рябого в Україні відсутні, що зумовлено 

його обмеженим поширенням, малою кількістю місцезнаходжень 
та низькою чисельністю популяцій. Вид зростає невеликими 
ущільненнями з проективним покриттям до 5 %, площа яких не 
перевищує 10–15 м2.

Загрози
Equisetum variegatum негативно реагує на тривалу нестачу вологи, 

значне затінення та зростання ценотичної конкуренції (переважно –
високотрав’я). Площа оселищ, екологічно оптимальних для зростання 
хвоща рябого в Україні, обмежена. Основні загрози: зменшення 
зволоження субстрату, порушення місць зростання. Просторова 
ізоляція популяцій внаслідок зміни кліматичних умов та знищення 
середовищ проживання в поєднанні з обмеженим поширенням 
призводить до збіднення генетичної різноманітності в популяціях 
виду та, відповідно, знижує адаптивну здатність популяцій, тому 
ізольовані та клональні популяції E. variegatum можуть бути особливо 
вразливими в окремих локалітетах [323].
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Охоронний статус в Україні та на міжнародному рівні 
Вид включений до Європейського Червоного списку лікарських 

рослин  та Європейського Червоного списку плауноподібних та 
папоротеподібних зі статусом охорони – «найменша загроза (LC)» 
[116, 216]. В Україні хвощ рябий охороняється на регіональному 
рівні, включений до «Переліку рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів рослинного світу» на території Вінницької, 
Закарпатської, Київської, Львівської, Рівненської, Житомирської, 
Хмельницької та Чернівецької областях [70], також вид включений до 
списку регіонально рідкісних видів рослин Полтавської області, але 
його зростання тут сумнівне [23]. 
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Ïîêàç÷èê ëàòèíñüêèõ íàçâ âèä³â*

Adiantum capillus-veneris L.  9
Asplenium adiantum-nigrum L. 11
Asplenium ceterach L. 12
Asplenium cuneifolium Viv. 14
Asplenium fontanum (L.) Bernh. 15
Asplenium ruta-muraria L.  16
Asplenium scolopendrium L. 18
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 19
Asplenium trichomanes L. 21
Asplenium viride Huds. 22
Athyrium fi lix-femina (L.) Roth  23
Azolla caroliniana Willd.   26
Azolla fi liculoides Lam.  25
Blechnum spicant (L.) Roth 28
Botrychium lunaria (L.) Sw. 29
Botrychium matricariifolium (Renz.) A.Braun ex W.D.J.Koch  31
Botrychium multifi dum (S.G. Gmel.) Rupr. 32
Ceterach offi cinarum Willd. 12 
Cheilanthes acrosticha (Balb.) Tod. 33
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.  35
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 71
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 73
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub 76
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub 77
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub 79
Dryopteris assimilis S. Walker  42
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 36
Dryopteris caucasica (A. Braun) Fraser-Jenk.& Corley 38
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 39     
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 40
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 42
Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott 43
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. 45
Equisetum arvense L. 98
Equisetum fl uviatile L. 102
Equisetum hyemale L. 104
Equisetum palustre L. 107
Equisetum pratense Ehrh. 109
Equisetum ramosissimum Desf. 110

* Примітка: Курсивом виділено синоніми
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Equisetum sylvaticum L. 113
Equisetum telmateia Ehrh.  115
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr  117
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 47
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart. 88
Isoëtes lacustris L. 93
Lycopodiella inundata (L.) Holub 81
Lycopodium annotinum L. 83
Lycopodium clavatum L. 85
Marsilea quadrifolia L. 48
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 50
Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm.  50
Ophioglossum vulgatum L. 52
Oreopteris limbosperma (Bellardi & All.) Holub 54
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman  18
Pilularia globulifera L. 55
Polypodium vulgare L. 57
Polystichum aculeatum (L.) Roth 59 
Polystichum lonchitis (L.) Roth 60
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 62
Salvinia nаtans (L.) All. 65
Selaginella helvetica (L.) Spring. 90
Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. 92
Struthiopteris spicant (L.) Weiss 28
Thelypteris palustris (Salib.) Schott 67
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 68
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Ïîêàç÷èê óêðà¿íñüêèõ íàçâ âèä³â 

Адіант венерин-волос  9
Аспленій адіант-чорний 11
Аспленій волосоподібний 21
Аспленій джерельний  15
Аспленій зелений 22
Аспленій клинолистий 14
Аспленій муровий  16
Аспленій північний 19
Аспленій сколопендровий  18
Аспленій скребничний 12
Азола каролінська 26
Азола папоротеподібна 25
Багатоніжка звичайна  57
Багаторядник списовидний 60
Багаторядник шипуватий 59
Баранець звичайний 88
Безщитник жіночий 23
Блехнум колосистий 28
Вудсія ельбська 68
Вужачка звичайна 52
Голокучник дубовий 47
Гронянка багатороздільна 32
Гронянка півмісяцева 29
Гронянка ромашколиста 31
Дифазіаструм альпійський 71
Дифазіаструм Ісслера 76
Дифазіаструм сплюснутий 73
Дифазіаструм триколосковий 77
Дифазіаструм Цайллера 79
Дріоптерис чоловічий 43
Жіноча папороть 23
Ключ-трава 29
Костянець адіант-чорний 11
Костянець волосоподібний 21
Костянець джерельний  15
Костянець зелений 22
Костянець клинолистий 14
Костянець північний  19
Костянець постінний 16
Костянець скребничний 12
Краєкучник верхівковий 33
Кульківник куленосний 55
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Листовик сколопендровий 18
Листозгортка орлякова 33
Марсилея чотирилиста 48
Міхурниця ламка 35
Молодильник озерний 93
Ореоптеріс краєсім’яний 54
Орляк звичайний 62
Папороть чоловіча 43
Пілюльниця куленосна 55
Плаун булавовидний 85
Плаун колючий 83
Плаун річний 83
Плаунок заплавний 81
Плаунок плауноподібний 92
Плаунок швейцарський 90
Пухирник ломкий 35
П’ядич Іслера 76
П’ядич триколосковий 77
Сальвінія плаваюча 65
Скребниця лікарська 12
Страусове перо звичайне 50
Струтіоптерис колосистий 28
Теліптеріс болотяний 67 
Хвощ болотний 107
Хвощ великий 115
Хвощ галузистий 110
Хвощ зимуючий 104
Хвощ лісовий 113
Хвощ лучний 109
Хвощ польовий 98
Хвощ річковий 102
Хвощ рябий 117
Щитник Віллара 45
Щитник гребінчастий 39
Щитник кавказький 38
Щитник розпростертий 42
Щитник розширений 40
Щитник приближений 42
Щитник чоловічий 43
Щитник шартрський 36
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Ïîêàç÷èê àíãë³éñüêèõ íàçâ âèä³â 

Adder’s fern 52
Аlpine buckle-fern 42
Alpine сlubmoss  71
Alpine rouch fern 60
Blue ground-cedar  77
Branched horsetail 110
Bristly clubmoss 83
Brittle bladder-fern 35
Вroad buckler-fern  40
Carolinian mosquito fern 26
Caucasian buckler-fern 38
Сhamomile grape-fern 31
Common bracken  62
Common clubmoss 85
Common fragile fern 35
Common moonwort 29
Common oak fern  47
Common polypody  57
Common scouring rush  104
Common water clover 48
Crested buckler-fern  39
Daisy-leaved moonwort  31
Deer fern 28
Dwarf spleenwort 21
Female fern 23
Field horsetail 98
Floating moss 65
Floating watermoss 65
Forked spleenwort  19
Fragrant cheilanthes 33
Giant horsetail 115
Golden maidenhair fern  57
Great horsetail 115
Green spleenwort 22
Ground-cedar  73
Hard fern 28
Нard shield fern 59
Hart’s tongue fern 18
Holly fern 60
Issleri’s clubmoss 76
Lady fern 23
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Lake quillwort 93
Large mosquito fern 25
Leathery grapefern 32
Leathery moonwort 32
Lemon-scented fern 54
Мale fern  43
Marsh club-moss  81
Marsh fern 67
Marsh horsetail 107
Meadow horsetail 109
Moon-fern 29
Narrow buckler-fern 36
Northern bog club-moss 81
Northern buckler-fern 42
Northern fi rmoss 88
Northern spike-moss 92
Oblong woodsia 68
Ostrich fern 50
Pillwort 55
Prickly mountain-moss 92
Rigid buckler-fern 45
Rough horsetail 104
Rustyback fern 12
Serpentine black 14
Shady horsetail  109
Smooth rock spleenwort 15
Spinulose wood fern 36
Spiny wood fern 42
Spleenwort 11
Spleenwort wedgefolium 14
Spreading wood fern  42
Stiff clubmoss 83
Swiss spike-moss 90
Tongue fern 18
Variegated horsetail 117
Venus hair fern 9
Wall fern 57
Wall-rue spleenwort 16
Water fern 25
Water horsetail 102
Water shamrock  48
White maidenhair 16
Wood horsetail 113
Zeiller’s clubmoss  79
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