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The variety of Polypodiophyta of Zaporizhzhya region flora is lighted out in the article. Their systematic structure, frequency of occurrence, regional aspect, ecotopic confinement are considered. Also, the issue of species protection on the nature reserve fund territories and the protection status at different protection levels are discussed.

Папоротеподібним (Polypodiophyta) характерні низькі відсоткові показники та незначна роль у формуванні фіторізноманіття аридних областей. У флорі Північного Причорномор’я їхня частка становить лише 0,74% (Мойсієнко, 2011), а Північного Приазов’я – 0,6% (Коломійчук, 2009). 
Polypodiophyta у флорі Запорізької обл. об’єднує 12 видів (0,8%) у складі 8 родів, 6 родин, 1 класу (Тарасов, 2012). За частотою трапляння у межах області 2 види (Dryopteris cristata, Woodsia alpinа) відомі з єдиного місцезнаходження (1-3 екз.), 10 – трапляються спорадично. У регіональному аспекті 8 видів поширені виключно на півночі області (Asplenium ruta-muraria, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Salvinia natans, Thelypteris palustris, W. alpinа), 4 – трапляються на півночі та південному сході (Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare) і лише 1 – заносного походження трапляється на півдні (D. cristata) (Бойко, Коломійчук, 2015; Охрименко, Шелегеда, 2016; Шелегеда, Шелегеда, 2008). За екотопічною приналежністю 6 видів пов’язані з петрофітними, 4 – з лісовими, по 1-му з болотними, водними та синантропними місцезростаннями. Досліджувані види відмічені у межах об’єктів ПЗФ України: національного історико-культурного заповідника «Острів Хортиця» (9), заказника «Дніпрові пороги» (6) та ін.
6 видів папоротеподібних Запорізької області мають охоронний статус. Два види (S. natans, W. alpina) охороняються на національному рівні, а 4 – на регіональному (A. septentrionale, A. trichomanes, C. fragilis, P. vulgare) (Коломійчук, 2011; Офіційні …, 2012). Dryopteris carthusiana потребує охорони на регіональному рівні і запропонований до внесення у наступне видання «Червоного списку Запорізької області».

