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У стат ті уза галь ню ю ть ся ре зуль та ти кри тич но го 
вив чен ня роду Lathyrus L. фло ри Ук ра ї ни. В ук ра-
їнській фло рі на лічу є ть ся 31 вид роду, які, за при-
йня тою нами сис те мою, на ле жать до 3 під ро дів та 16 
сек цій. Отже, рід до во лі по лі морф ний за ба гать ма 
оз на ка ми: ос нов ною біо мор фою, бу до вою лист ка 
й лист ко вої осі, фор мою лис точ ків, пло дів і на сін-
ня, за барв лен ням кві ток та ін. До того ж ба га тьом 
ви дам чин, на прик лад L. sativus L., L. sylvestris L., 
L. tuberosus L., власти вий внут ріш ньо ви до вий по-
лі мор фізм [1, 2, 7, 9, 16]. На ос но ві влас них до слі-
джень, ана лі зу гер бар них ма те ріа лів, оп ра цю вань у 
віт чиз ня них і за ру біж них так со но міч них ви дан нях 
[2—4, 6, 10—16, 18, 20—23, 26, 27, 29, 30, 31, 32], 
а та кож ре зуль та тів мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич но го 
вив чен ня роду [1, 5, 17, 19, 24, 28, 33] ми пе ре гля-
ну ли його ви до вий склад пе ре важ но в ме жах фло-
ри Ук ра ї ни та Схід ної Єв ро пи. Ми та кож удо ско-
на ли ли сис те му роду, ви ко ристав ши так со но міч ні 
ран ги під ро ду, сек ції, під сек ції та ряду, що, на нашу 
дум ку, точ ні ше ві доб ра жає роз по діл ви дів за їх ньою 
спо рід не ністю і мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми. 

Із ча сів опи су роду Lathyrus К. Лін не єм [31] і до-
ни ні внут ріш ньо ро до вій кла си фі ка ції чин на да є ть-
ся ве ли ко го зна чен ня, що по яс ню є ть ся, з од но го 
боку, їх нім цен траль ним по ло жен ням в ево лю цій-
но про су ну тій і ви со ко спе ціа лі зо ва ній три бі Fabae 
(= Viciae Bronn.) ро ди ни Fabaceae, а з дру го го, — 
ве ли кою гос по дарською та се лек цій ною цін ністю 
ба га тьох ви дів. Із го лов них так со но міч них об ро бок 
роду ХХ ст., за сно ва них зде біль шо го на мор фо-
ло гіч них кри те рі ях, слід на зва ти пра ці Ман фре-
да Бес сле ра (M. Bässler) [20—22], З.В. Чеф ра но вої 
[14—16], а та кож F.K. Kupicha [29], сис те ма якої 
охо п лює ви до вий склад Lathyrus у сві то во му мас-
шта бі. За зна чи мо, що всі су час ні мо ле ку ляр но-фі-
ло ге не тич ні до слі джен ня роду ґрун ту ю ть ся на цій, 
хоча й не без до ган ній, сис те мі, але вони ж да ють 
змо гу ви рі шу ва ти дея кі пи тан ня його сис те ма ти-

ки. Ос тан нім ча сом здій сне на різ но пла но ва мо-
ле ку ляр но-фі ло ге не тич на оцін ка сис те ми роду на 
ос но ві вра ху ван ня мо ле ку ляр но го по лі мор фіз му 
транс кри бо ва них спей се рів pRNA і хло ро пласт-
ної ДНК [17, 22], по лі мор фіз му пос лі дов ності гена 
matK [33], да них AFLP [19], а та кож RAPD-ана лі зу 
ви до во го по лі мор фіз му [5]. За ре зуль та та ми ос тан-
ньо го з’ясовано, що види сек ції Cicercula (Medik.) 
Gren. et Godr. не до ціль но вклю ча ти до сек ції 
Lathyrus, як це при йня то в сис те мі F.K. Kupicha. За-
ува жи мо, що З.Ф. Чеф ра но ва під не сла цю сек цію 
до рів ня під ро ду: subgen. Cicercula (Medik.) Czefr. 
Од нак сис те ма ти ки по-різ но му трак ту ють під ро ди 
та сек ції роду. Ми, як і ба га то ін ших до слід ни ків [5, 
11, 12 та ін.], не ви знає мо вклю чен ня ра ні ше са-
мостій но го роду Orobus L. до Lathyrus у ран зі сек ції 
(за F.K. Kupicha), ос кіль ки, за всі єї їх ньої спо рід не-
ності, є і знач ні від мін ності. Це не тіль ки по ка за ли 
М.А. Виш ня ко ва зі спів ав то ра ми [5] за RAPD-ана-
лі зом ви до во го по лі мор фіз му чин, а й ді йшли ви-
снов ку про мож ли ву не пра во чин ність об’єднання 
обох ро дів. Ва го мим є вне сок у сис те ма ти ку роду 
З.В. Чеф ра но вої. Вона роз ро би ла док лад ну сис те-
му роду фло ри Схід ної Єв ро пи до під сек цій і ря дів 
[15], що прав да, від яких зго дом від мо ви ла ся, зате 
ви ді ли ла 5 під ро дів [16]. Ми не під три ма ли ви ок-
рем лен ня з під ро ду Orobus (L.) Peterm. ще од но-
го, Pseudorobus Czefr., і під ро ду Cicercula (Medik.) 
Czefr., зни зив ши їхній ранг до сек цій но го, а та кож 
під ро ду Aphaca (Mill.) Petrm., вра хо вую чи бли зьку 
спо рід не ність L. aphaca i L. pratensis. На це вка зу-
ва ла і F.K. Kupicha, що під твер дже но мо ле ку ляр но-
фі ло ге не тич ни ми до слі джен ня ми [5,17]. 

РІД LATHYRUS L. — ЧИНА 
1753, Sp. Pl.: 729; id. 1754, Gen. Pl. ed. 5: 326.
Лек то тип: L. sylvestris L. 
1. Лис точ ки ре ду ко ва ні. Лист ки представ ле ні ве-

ли ки ми су про тив ни ми лист ко по діб ни ми при лист-
ка ми або роз ши ре ною віс сю лист ка .………….....… 2
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— Лист ки скла да ю ть ся з од ні єї або кіль кох пар 
роз ви не них лис точ ків ……...................................... 3

2. При лист ки яй це по діб ні або ши ро ко яй це-
по діб ні, ве ли кі, схо жі на лис точ ки. Вісь лист ка 
тон ка, за кін чу є ть ся тон ким і дов гим, спі раль но 
за кру че ним ву си ком. Квіт ки блі до-жов ті, роз-
мі ще ні по 1—2 на дов ших за при лист ки квіт ко-
но сах. Боби 1,0—3,5 см зав дов жки, лі ній но-лан-
цет ні або лі ній ні, лі ній но-дов гасті, пря мі, злег ка  
зду ті …………………….....................……… 30. L. aphaca

— При лист ки й ву си ки від сут ні. Вісь лист ка роз-
ши ре на, має ви гляд лис точ ка, лі ній но-лан цет на, 
пос ту по во зву же на до вер хів ки, з 5 лі ній ни ми жил-
ка ми. Квіт ки по 1, рід ше — по 2, на тон ких, нит-
частих квіт ко но сах, пур пу ро ві з бі лу ва тим чов ни-
ком. Боби 3—4 см зав дов жки, лі ній ні, пря мі, злег ка 
зду ті …………….............................……... 31. L. nissolia 

3. Вісь лист ка за кін чу є ть ся віст рям або ви до змі-
не ним лі ній ним, лі ній но-лан цет ним, лан цет ним 
або дов гастим за гос тре ним лис точ ком ……………… 4

— Вісь лист ка за кін чу є ть ся простим або роз га лу-
же ним ву си ком …..…….......................................... 17

4. Квіт ки си ньо-фіо ле то ві або блі до-го лу бі ...... 5
— Квіт ки жов ті, кре мо ві, по ма ран че ві .............10
5. Од но річ ні рос ли ни з ле жа чи ми або ви схід-

ни ми стеб ла ми. Лис точ ки ниж ніх лист ків із трьо-
ма віст ря ми на вер хів ці. Квіт ки блі до-го лу бі, роз-
мі ще ні по 12 на квіт ко но сах, знач но ко рот ших за 
лист ки ……….…….......................…...… 28. L. saxatilis

— Ба га то річ ні рос ли ни. Стеб ла зви чай но пря-
мостоя чі або ви схід ні. Всі лис точ ки на вер хів ці з од-
ним віст рям. Квіт ки в па зуш них гро нах, си ньо-фіо-
ле то ві, різ них від тін ків ………………………....………… 6

6. Лист ки з од ні єї пари еліп тич них лис точ ків. 
Зуб ці ча шеч ки вдві чі й біль ше дов ші за її труб ку. 
Боби дов гасті ……………………………… 21. L. laxiflorus

— Лист ки з кіль ко ма па ра ми еліп тич них, яй це-
по діб них або лі ній них лис точ ків. Зуб ці ча шеч ки 
рів ні з труб кою або ко рот ші за неї. Боби лі ній ні…7

7. Лис точ ки лан цет ні, лі ній но-лан цет ні, лі ній ні. 
За галь на лист ко ва вісь уко ро че на, так що лис точ ки 
зда ю ть ся ніби паль часто роз мі ще ни ми. При лист ки 
більш як уд ві чі дов ші за че реш ки ….. 26. L. digitatus

— Лис точ ки від ши ро ко еліп тич них і ши ро-
ко яй це по діб них до яй це по діб них, дов гасто-
яй це по діб них і дов гастих. За галь на лист ко-
ва вісь не вко ро че на. При лист ки ко рот ші за  
че реш ки ....…...……………………………………........…… 8

8. Лис точ ки ши ро ко еліп тич ні, еліп тич ні, дов-
гасті, на вер хів ці за ок руг ле ні, за кін чу ю ть ся віст-

ряч ком, з од ні єю го лов ною жил кою. Рос ли на в разі 
ви су шу ван ня чор ніє ……………….………… 12. L. niger

— Лис точ ки ши ро ко яй це по діб ні, яй це по діб-
ні, дов гасто-яй це по діб ні, з кіль ко ма го лов ни-
ми жил ка ми. Рос ли ни у про це сі ви су шу ван ня не  
чор ні ють ……........................................................... 9

9. Лис точ ки до вер хів ки дов го від тяг ну то-за гос-
тре ні. Су цвіт тя 3—9-квіт ко ві, рід кі. Квіт ки 13—
18(20) мм зав дов жки. Зав’язь гола. На сі ни ни стро-
ка ті ..………………....................…………….. 14. L. vernus

— Лис точ ки на вер хів ці ко рот ко від тяг ну то-за-
гос тре ні. Су цвіт тя 5—13-квіт ко ві, гус ті. Квіт ки 10—
15 мм зав дов жки. Зав’язь за ло зисто опу ше на. На сі-
ни ни бурі …..................................……… 15. L. venetus

10(4). Лис точ ки лан цет ні, лі ній но-лан цет ні, лі-
ній ні ………….........................................…………….. 11

— Лис точ ки ши ро ко еліп тич ні, еліп тич ні, ву зь-
ко еліп тич ні …….…...................................……….. 14

11. До дат ко ві ко ре ні не по тов ще ні. Рос ли ни 
гус то шерстисто опу ше ні. При квіт ки з кра їв не-
пра виль но зуб часті. При ймоч ка до вер хів ки ло па-
то по діб но роз ши ре на. На сі ни ни дріб но гор боч ку-
ва ті …................................................ 27. L. pallescens

— До дат ко ві ко ре ні по тов ще ні. Рос ли ни май же 
голі. При квіт ки ці ло краї. При ймоч ка лі ній на, до 
вер хів ки ло па то по діб но не роз ши ре на. На сі ни ни 
гла день кі ……...….............................................…… 12

12. Зуб ці ча шеч ки голі або з 1—3 во лос ка ми між 
ними. Ко ре ні ве ре те но по діб ні ...…..... 24. L. lacteus

— Зуб ці ча шеч ки ко рот ко вій часті. Ко ре ні вко-
ро че ні та клуб не по діб но по тов ще ні …....…………. 13

13. Че реш ки лист ків дов ші за при лист-
ки. Рос ли на зав ви шки 30—60 см. Стеб ла зви-
чай но прості. Лис точ ки лі ній но-лан цет ні або  
лі ній ні …..........................................23. L. pannonicus

— Че реш ки лист ків ко рот ші за при лист ки. Рос-
ли на 10—35 см зав ви шки. Стеб ла зде біль шо го від 
ос но ви роз га лу же ні. Лис точ ки лан цет ні або лі ній-
но-лан цет ні …………..…...…........……… 25. L. lacaitae

14(10). Лист ко ва вісь за кін чу є ть ся віст рям. Квіт-
ки по ма ран че ві, пі сля від цві тан ня бу рі ють. Лис-
точ ки від еліп тич них і яй це по діб них до ши ро ко яй-
це по діб них, на вер хів ці ши ро ко від тяг ну ті, з віст-
ряч ком, роз сія но-во ло систі або голі … 16. L. aureus

— Лист ко ва вісь за кін чу є ть ся ви до змі не ним лис-
точ ком. Квіт ки жов ті. Лис точ ки від ву зько еліп тич-
них і лан цет них до ши ро ко еліп тич них, на вер хів ці 
пос ту по во зву же ні, з ко ро тень ким віст ряч ком, голі 
або опу ше ні…....……..............................….………… 15
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15. Стеб ла роз сія но опу ше ні. Лис точ-
ки, ча шеч ка, квіт ко ніж ки, квіт ко но си і боби  
опу ше ні .……...........................… 18. L. transsilvanicus

— Стеб ла голі. Лис точ ки, ча шеч ка, квіт ко ніж ки, 
квіт ко но си та боби голі або опу ше ні ……............. 16

16. Лис точ ки ши ро ко еліп тич ні, еліп тич ні, ву-
зько еліп тич ні, з пос ту по во зву же ною вер хів кою 
і ко ро тень ким віст ряч ком, голі. Ча шеч ка, квіт ко-
ніж ки, квіт ко но си, боби голі ….....…17. L. laevigatus

— Лис точ ки ву зько еліп тич ні, лан цет ні, до вер-
хів ки й ос но ви зву же ні, з ос тисто за гос тре ною вер-
хів кою, опу ше ні. Ча шеч ка, квіт ко ніж ки, квіт ко но-
си, боби опу ше ні ………............….... 19. L. subalpinus

17(3). Од но річ ні рос ли ни. Квіт ки в 1—3-квіт ко-
вих су цвіт тях ……........................................….……. 18

— Ба га то річ ні рос ли ни. Квіт ки в ба га то квіт ко-
вих су цвіт тях......................................................... 23

18. Квіт ки ве ли кі, 20—35 мм зав дов жки, за паш-
ні. Лис точ ки дов гасто-еліп тич ні. Де ко ра тив на, 
куль тур на рос ли на ……….......…………… 6. L. odoratus

— Квіт ки 8—20 мм зав дов жки. Лис точ ки від дов-
гасто-лан цет них до лі ній них. Ди ко рос лі та куль-
тур ні рос ли ни ……………….........……...................… 19

19. Зав’язь і мо ло ді боби во ло систі. На сін ня 
дріб но гор боч ку ва те ……..................................…… 20

— Зав’язь і боби голі. На сін ня гла день ке .........21
20. Лис точ ки дов гасто-лан цет ні або лан цет ні, 

на вер хів ці ту пу ва ті, опу ше ні. Квіт ко но си дов ші за 
лист ки. Квіт ки 9—13 мм зав дов жки, ві но чок на по-
чат ку цві тін ня фіо ле то во-чер во ний, піз ні ше си ній 
із бі лу ва тим чов ни ком. Боби 25—35 мм зав дов жки, 
дов гасті ...…………………….......…………… 8. L. hirsutus

— Лис точ ки лан цет ні, ву зько лан цет ні або лі-
ній ні, на вер хів ці зву же ні. Квіт ко но си ко рот ші за 
лист ки. Квіт ки 8—10 мм зав дов жки, ві но чок ро же-
во-фіо ле то вий. Боби 12—30 мм зав дов жки, еліп-
тич ні або дов гасті ...............................10. L. setifolius

21(19). Квіт ко но си рів ні з че реш ком лист ка. 
Квіт ки 8—10 мм зав дов жки, кі но вар но-чер во ні з 
бі лу ва тим чов ни ком. Боби 30—65 мм зав дов жки, 
3—5 мм зав шир шки, лі ній ні, по здовж ньо-жил ку-
ва ті ..........……................................… 29. L. sphaericus

— Квіт ко но си ко рот ші за че ре шок лист ка. Квіт-
ки 13—20 мм зав дов жки, за барв ле ні інак ше. Боби 
20—40 мм зав дов жки, еліп тич ні або дов гасті, сіт-
часто-жил ку ва ті ……............................................ 22

22. Стеб ло по двох гра нях кри ла те. При лист-
ки в 2—3 рази ко рот ші за че ре шок лист ка. Ві но-
чок бі лу ва тий, блі до-бла кит ний або ро же вий. 
Боби еліп тич ні або дов гасто-еліп тич ні, на верх-

ньо му шві з дво ма до б ре ви ра же ни ми ши ро ки ми 
кри ла ми. На сі ни ни 5—8 мм зав дов жки і 4—7 мм  
зав шир шки ……....................................... 9. L. sativus

— Стеб ло по всіх гра нях ву зько кри ла те. При-
лист ки рів ні за дов жи ною з че реш ком або дещо 
пе ре ви щу ють його. Ві но чок бу ру ва то-чер во ний із 
блі ді шим чов ни ком. Боби дов гасті, на верх ньо му 
шві з дво ма ма ло ви ра же ни ми ву зьки ми кри ла ми. 
На сі ни ни 3,5—4,5 мм у діа мет рі. …...…… 7. L. cicera

23(17). Лист ки з 2—6 па ра ми лис точ ків .…..….. 24
— Лист ки з од ні єю па рою лис точ ків ….........… 26
24. При лист ки 10—60 мм зав дов жки, 6—25 мм 

зав шир шки, ве ли кі, по діб ні до лис точ ків, ши ро ко-
яй це по діб ні, яй це по діб ні. Лис точ ки яй це по діб ні, 
яй це по діб но-дов гасті, дов гасті ….…. 20. L. pisiformis

— При лист ки мен ші, до 25 мм зав дов жки, на-
півстрі лу ва ті, лан цет ні. Лис точ ки від еліп тич них і 
дов гастих до лан цет них і лі ній но-лан цет них ...... 25

25. Рос ли на сиза. Лис точ ки еліп тич ні, ву зько-
еліп тич ні, дов гасті, на вер хів ці ту пу ва ті або за ок-
руг ле ні з віст ряч ком, зі спо ду роз сія но опу ше ні. 
За галь на вісь лист ка ду гасто зі гну та, боби лі ній-
но-дов гасті, зі гну ті. Ві но чок 12—15 мм зав дов жки, 
бруд ну ва то-пур пу ро вий із блі ді ши ми кри ла ми та 
чов ни ком ……………….…………………… 13. L. incurvus

— Рос ли на зе ле на. Лис точ ки ву зько еліп тич-
ні, лан цет ні, лі ній но-лан цет ні, лі ній ні, на вер-
хів ці за гос тре ні, голі. За галь на вісь лист ка й боби 
пря мі. Ві но чок 15—20 мм зав дов жки, си ньо- 
фіо ле то вий …...................................... 11. L. palustris

26 (23). Стеб ла і че реш ки лист ків без кри лі …… 27
— Стеб ла і че реш ки лист ків кри ла ті .....……….. 28
27. Квіт ки жов ті. Лис точ ки дов гасто-лан цет ні, 

лан цет ні або лі ній но-лан цет ні, рід ше дов гасті, до 
вер хів ки за гос тре ні, з 3—5 по здовж ні ми жил ка ми, 
опу ше ні ….……………...........….………… 22. L. pratensis

— Квіт ки ро же во-пур пу ро ві. Лис точ ки еліп тич-
ні, дов гасто-еліп тич ні, дов гасто-обер не но яй це по-
діб ні, на вер хів ці тупі з ко рот ким віст ряч ком, сіт-
часто-жил ку ва ті, голі ………….……....… 5. L. tuberosus

28(26). Стеб ла ши ро ко кри лі. Лис точ ки з 3—5 
го лов ни ми жил ка ми, які до хо дять до вер хів ки 
пластин ки. Стовп чик не скру че ний .……….......…. 29

— Стеб ла ву зько кри лі. Лис точ ки з 1—3 го лов ни-
ми жил ка ми. Стовп чик скру че ний ….......…….……30

29. Лис точ ки від дов гастих і дов гасто-лан цет них 
до лан цет них і лі ній но-лан цет них, на вер хів ці з 
віст ряч ком, від тяг ну то-за гос тре ні. Кри ла че реш ків 
вуж чі за кри ла сте бел. Ві но чок 10—18 мм зав дов-
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жки, зе лен ку ва то-ро же вий із чер во ну ва то-ро же ви-
ми кри ла ми та ро же вим чов ни ком ...… 1. L. sylvestris

— Лис точ ки еліп тич ні, дов гасто-еліп тич ні, дов-
гасті, на вер хів ці за гос тре ні. Кри ла че реш ків зав-
шир шки такі самі, як і кри ла сте бел. Ві но чок 20—
25 мм зав дов жки, чер во ний ………....… 3. L. latifolius

30(28). Лис точ ки 20—35 мм зав дов жки, 6—16 мм 
зав шир шки, еліп тич ні, дов гасто-еліп тич ні, дов-
гасті, на вер хів ці за гос тре ні, з хви лясти ми края ми, 
пет лю ва то-жил ку ва ті, з 3 го лов ни ми жил ка ми, які 
до хо дять до вер хів ки пластин ки лис точ ка. Кри ла 
че реш ків лист ків рів ні за ши ри ною з кри ла ми сте-
бел або вуж чі за них …………......……… 4. L. undulatus

— Лис точ ки (10)20—50 мм зав дов жки, (7)12—
40(45) мм зав шир шки, ши ро ко еліп тич ні, май-
же круг лі, еліп тич ні, рід ше — дов гасто-еліп тич ні, 
на вер хів ці пос ту по во, під ту пим ку том зву же ні, 
з рів ни ми або сла бо хви лясти ми края ми, паль-
часто-сіт часто-жил ку ва ті, з од ні єю цен траль ною 
жил кою, яка до хо дить до вер хів ки пластин ки 
лис точ ка, інші по здовж ні жил ки до ся га ють лише 
1/2—2/3 її дов жи ни. Кри ла че реш ків вуж чі за кри ла  
сте бел..............................................3. L. rotundifolius

Subgen. 1. Lathyrus.
Ба га то річ ні (крім L. odoratus) трав’яні рос ли ни 

з кри ла ти ми або, рід ше, не кри ла ти ми стеб ла ми. 
Лист ки од но пар ні; вісь лист ка за кін чу є ть ся ву си-
ком; лис точ ки з 1—5 го лов ни ми жил ка ми. Гро на 
ба га то квіт ко ві. Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни-
ми, ко рот ши ми за труб ку, зуб ця ми або лій часта з 
більш-менш рів ни ми зуб ця ми. Квіт ки зе лен ку-
ва то-ро же ві, ро же во-чер во ні. Від гин пра пор ця 
знач но шир ший і дов ший за ніг тик, без гор боч ків 
при ос но ві. Кри ла без со соч ків. Стовп чик до во лі 
товстий, сплюс ну тий із бо ків, скру че ний або обер-
ну тий на 90°. На сі ни ни за зви чай дріб но гор боч ку-
ва ті. 

Тип: лек то тип роду.
Sect. 1. Lathyrus
— Lathyrus L. sect. Eulathyrus Ser. 1825, in DC. 

Prodr. 2: 369.
Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни ми зуб ця ми. 

Стовп чик не скру че ний. Стеб ло кри ла те. Лис точ ки 
з 1—5 го лов ни ми жил ка ми, які до хо дять до вер хів-
ки пластин ки. Руб чик до рів нює 1/3—1/4 пе ри мет-
ра на сі ни ни.

Тип: лек то тип роду.
1. L. sylvestris L. 1753, Sp. Pl.: 733; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 492; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 549; 

Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. Крыма, 2, 2: 257; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 141; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 151; Ди дух, 1987, Опр. высш. 
раст. Украины: 204. — L. megalanthus auct.: Ві сюл. 
1954, l. c.: 551; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, l. c.: 257; 
Ди дух, 1987, l. c.: 204. — Ч. лі со ва.

Вид опи са ний із Єв ро пи (за про то ло гом: «Habitat 
in Europae pratis montosis»). — Лек то тип: «Herb. 
Linn. No. 905.19 (LINN)» [Goyder, 1992 / Jarvis (ed.), 
Taxon, 41: 565]. 

— У лі сах, на уз ліс сях, се ред ча гар ни ків, на 
гірських лу ках. — По всій Ук ра ї ні, крім ПС: у лі-
со вих і лі состе по вих ра йо нах, зви чай но, в сте пу, 
зрід ка. — За галь не по ши рен ня: Єв ро па, Кав каз, 
Се ред зем но мор’я, Мала Азія.

При міт ка. Вид до во лі по лі морф ний. На те ри то рії Ук ра-
ї ни тра п ляю ть ся три різ но ви ди, які від різ няю ть ся зде біль-
шо го за фор мою та роз мі ра ми лис точ ків і дея ки ми ав то-
ра ми ви зна ва ли ся як види або під ви ди: var. sylvestris (= L. 
sylvestris subsp. sylvestris) — лис точ ки 5—20 мм зав шир шки, 
за гос тре ні, з трьо ма ос нов ни ми жил ка ми; var. angustifolius 
(Medik.) Moriss. (= L. angustifolius Medik.; = L. sylvestris 
subsp. angustifolius (Medik.) Rothm.) — стеб ла тон кі з кри-
ла ми 1,5 мм зав шир шки, лис точ ки 1—3 мм зав шир шки, з 
од ні єю ос нов ною жил кою, на вер хів ці різ ко за гос тре ні; var. 
platyphyllos (Retz.) Asch. (= L. platyphyllos Retz.; L. sylvestris 
subsp. platyphyllos (Retz.) Vollm.) — кри ла че реш ків лист ків 
2—5 мм зав шир шки, вуж чі або май же до рів ню ють ши ри ні 
крил па го нів, при лист ки лі ній ні, лі ній но-лан цет ні або лан-
цет ні, 10—20 мм зав дов жки, 1—6 мм зав шир шки, лис точ ки 
яс к ра во-зе ле ні, 5—15 см зав дов жки, 2—6 см зав шир шки, із 
3—5 го лов ни ми жил ка ми. Ос тан ній різ но вид іден тич ний 
L. latifolius L. 1755, Fl. Suecica, ed. 2: 252, non 1753, Sp. Pl. ed. 
1: 733; 1763, ed. 2: 1033. 

Lathyrus sylvestris var. platyphyllos тра п ля є ть ся зде біль шо го 
в лі состе по вих і сте по вих ра йо нах, у за пла вах рік. На те ри-
то рії Кри му представ ле ний тіль ки цей різ но вид.

2. L. latifolius L. 1753, Sp. Pl.: 733; Б. Федч. 1948, 
Фл. СССР, 13: 493; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 141; 
Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 151; Chrtková, 
1988, Fl. Slovenska, 4 /4: 223. — L. megalanthus Steud. 
1840, Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 14. — Ч. ши ро ко лис та.

Вид опи са ний із Єв ро пи (за про то ло гом: «in 
Europae sepibus»). — Лек то тип: «Herb. Clifford: 367, 
Lathyrus 7 (BM-000646673)» [Lassen, 1997 / Turland 
& Jarvis (ed.), Taxon, 46: 474]. 

— У світ лих лис тя них лі сах, на уз ліс сях і лі со-
вих га ля ви нах, се ред ча гар ни ків. — Гірський Крим 
(зрід ка). — За галь не по ши рен ня: Цен траль на, Ат-
лан тич на Єв ро па, Се ред зем но мор’я, Бал канський 
п-ів.

Sect. 2. Rotundifolii Czefr. 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 153.
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Ча шеч ка ши ро ко дзво ни ку ва та з дещо не рів ни-
ми зуб ця ми, ко рот ши ми за її труб ку. Стеб ла ву-
зько кри лі. Стовп чик скру че ний. Лис точ ки з 1—3 
го лов ни ми жил ка ми, які до хо дять або не до хо дять 
до вер хів ки пластин ки. Руб чик до рів нює 1/4 пе ри-
мет ра на сі ни ни.

Тип: L. rotundifolius Willd.
3. L. rotundifolius Willd. 1802, Sp. Pl. 3, 2: 1088; Б. 

Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 493; Чер но ва в Е. Вульф, 
1960, Фл. Крыма, 2, 2: 258; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 
2: 141; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 153; 
Се фе ро ва, Стан ке вич, 1991, Пробл. эвол. по пу ляц. 
из менч., сис те мат. раст. 139: 54. — Ч. круг ло листа.

Вид опи са ний із Кри му (за про то ло гом: «in 
Tauria»). — Тип: Herb. Willd., B: «Tauria, in graminosis 
ad Karagos, dic 8 Maji 1793, Boeber». 

— Гірські ши ро ко лис тя ні ліси та уз ліс ся. — Зви-
чай но в Гірсь ко му Кри му. — За галь не по ши рен ня: 
Кав каз (За кав каз зя), Мала Азія (схід), Пів ніч ний 
Ірак, Пів ніч ний Іран (хр. Ель бурс). 

При міт ка. Схід но евк синський по лі морф ний вид, опи-
са ний із с. Гон ча рів ки Ста ро кримсь ко го р-ну (Ка ра гоз). 
Б. Фед чен ко (1948, ц. м.) по мил ко во вка зав як “locus 
classicus” виду гори Ма лої Азії. П. Де віс (P.H. Davis) у «Flora of 
Turkey» (1970, l. c.) для Ма лої Азії, Пів ніч но го Іра ку, Пів ніч-
но го Іра ну та Кав ка зу на во дить L. miniatus M. Bieb. ex Steven 
(L. rotundifolius subsp. miniatus (M. Bieb. ex Steven) P.H. Davis). 
Отже, в його ро зу мін ні аре ал L. rotundifolius об ме жу є ть ся 
те ри то рі єю Кри му. Про те І.В. Се фе ро ва та А.К. Стан ке вич 
[8] вста но ви ли, що L. miniatus є “nomen nudum”, до того ж 
він іден тич ний L. rotundifolius Willd. і тому від не се ний до 
його си но ні мів. Б. Фед чен ко (1948, ц. м.) на вів для Кав ка-
зу L. miniatus var. pubescens Akinf., яка тра п ля є ть ся і в Кри му 
(Чер но ва, 1960, ц. м. та гер бар ні збо ри М.І. Ко то ва).

4. L. undulatus Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. ser. 2, 2: 
41; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. Крыма, 2, 2: 257; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 141; P.H. Davis, 1970, Fl. 
Turkey, 3: 351; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 153. — Ч. хви ляста.

Вид опи са ний із Ту реч чи ни (за про то ло гом: 
«prope Byzantium»). 

— У гірських лі сах, на га ля ви нах та уз ліс сях. — 
Дуже рід ко в Кри му (Ні кітська яйла, Ба лак ла ва). — 
За галь не по ши рен ня: Мала Азія.

При міт ка. Lathyrus undulatus auct. (Чер но ва, 1960, ц.м.) 
не іден тич на L. undulatus s. str. і, ві ро гід но, є од ні єю з форм 
L. rotundifolius. Го лов ною оз на кою, за якою від різ няю ть-
ся L. rotundifolius та L. undulatus, як по ка за ли І.В. Се фе ро ва 
та А.К. Стан ке вич [8], тре ба вва жа ти не хви лястість кра їв 
лис точ ків, а тип жил ку ван ня лис точ ко вої пластин ки. Для 
L. undulatus ха рак тер ні лист ки з од ні єю па рою еліп тич них 
або дов гасто-еліп тич них лис точ ків iз трьо ма го лов ни ми 
жил ка ми, які до хо дять до вер хів ки, та пет лю ва тим жил ку-
ван ням. У L. rotundifolius лис точ ки ши ро ко еліп тич ні, май же 

круг лі, еліп тич ні, рід ше дов гасто-еліп тич ні, на вер хів ці пос-
ту по во, під ту пим ку том, зву же ні; жил ку ван ня паль часто-
сіт часте, до вер хів ки лис точ ка до хо дить лише одна го лов на 
жил ка. 

Sect. 3. Apteri (Czefr.) Czefr. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 153. — Lathyrus L. subsect. Apteri Czefr. 
1971, Но вости сист. высш. раст. 8: 196. 

Стеб ла без кри лі. Лис точ ки з од ні єю го лов ною 
жил кою. Ко ре не ви ще роз га лу же не, ко ре ні з буль-
бо по діб ни ми по тов щен ня ми. Ча шеч ка ко рот ко-
дзво ни ку ва та з дещо не рів ни ми зуб ця ми, які за 
дов жи ною більш-менш рів ні труб ці. Руб чик до рів-
нює 1/7—1/6 пе ри мет ра на сі ни ни. 

Тип: L. tuberosus L.
5. L. tuberosus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 490; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 546; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 140; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 153. — Ч. буль биста.

Вид опи са ний із Єв ро пи та Си бі ру (за про-
то ло гом: «Habitat inter Belgii, Genevae, Tatariae 
segetes»). — Лек то тип: «Herb. Clifford: 367, Lathyrus 
5 (BM-000646671)» [Chrtková-Žertová & al., 1979 / 
Rechinger (ed.), Fl. Iranica, 140: 71]. 

— По сте пах, сте по вих і кам’янистих схи лах, у 
по дах, як бур’ян на по лях, уз біч чях до ріг, ру де раль-
них міс цях, по са дах і ви но град ни ках. — Спо ра дич-
но в За кар пат ті, на пів дні По ліс ся й на пів но чі Лі-
состе пу: ЗК (Зк), КЛ (Іф), ПКЛ (Лв, Чц), МП (Хм, 
Тр), ЛП (Чн), ЗЛс (Хм, Тр), ПЛс (Хм, Вн, Кв), зви-
чай но на пів дні Лі состе пу, в Сте пу та Кри му: ЛЛс, 
ПЗЛС, ЛЗЛС, ПЗС, ЛЗС, ПС, КрС, КрЛс. — За-
галь не по ши рен ня: Цен траль на, Схід на (пів день) 
Єв ро па, за не се но в Дв.-Пе чор. і Лад.-Ільм., Кав-
каз, Се ред зем но мор’я, За хід ний Си бір. 

При міт ка. О.Д. Ві сю лі на (1954, ц. м.) ви ді ли ла var. 
stepposus Wissjul., для якої ха рак тер ні роз сія но опу ше ні стеб-
ла, ко рот кі лан цет ні при лист ки 2—5 мм зав дов жки, еліп тич-
ні або дов гасто-яй це по діб ні лис точ ки 20—35 мм зав дов жки. 
Квіт ко но си 30—60 мм зав дов жки, в 1,5—2,0 рази дов ші від 
лист ків; при квіт ки лі ній но-ши лу ва ті, в 2—3 рази ко рот ші 
за квіт ко ніж ки. Квіт ко ніж ки до рів ню ють ча шеч ці. Ча шеч ка 
ши ро ко дзво ни ку ва та, її верх ні зуб ці три кут ні, ниж ні — лан-
цет ні, дов ші за верх ні. Ві но чок 10—15 мм зав дов жки, чер-
во ну ва то-ро же вий; пра по рець ок руг ло-нир ко по діб ний, на 
вер хів ці ви їм частий. Біб дов гасто-лі ній ний, май же ци лін д-
рич ний, 2—3 см зав дов жки. На сі ни ни бурі або тем но-бу рі, 
дріб но гор боч ку ва ті. Різ но вид тра п ля є ть ся в сте пах та сте по-
вих по дах на пів дні Сте пу. 

Sect. 4. Odorati Czefr. 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 153.

Стеб ла кри ла ті. Лис точ ки з од ні єю го лов ною 
жил кою. Ча шеч ка дзво ни ку ва то-лій часта з май же 
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од на ко ви ми зуб ця ми, рів ни ми з її труб кою. Руб чик 
до рів нює 1/5 пе ри мет ра на сі ни ни.

Тип: L. odoratus L.
6. L. odoratus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 488; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 141; 
Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 545; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 153. — Ч. за паш на, за паш ний 
го ро шок.

Вид опи са ний із Си ци лії (за про то ло гом: «in 
Sicilia»).

— По са дах, на квіт ни ках. — Куль ти ву є ть ся як 
де ко ра тив на рос ли на. — По всій Ук ра ї ні. — Бать-
ків щи на: Се ред зем но мор’я (Пів ден на Іта лія, Си-
ци лія, Ка нарські о-ви); куль ти ву є ть ся в по мір но-
те п лих і суб тро піч них об лас тях зем ної кулі, ін ко ли 
ди ча віє.

Sect. 5. Cicercula (Medik.) Gren. et Godr. 1848, Fl. 
Fr. 1: 481, s. str.; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 156, s. str. — Lathyrus L. sect. Setifolii Czefr. 1987, 
Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 156, p.p.

Од но річ ні рос ли ни з кри ла ти ми стеб ла ми. Лист-
ки з од ні єї пари лис точ ків. За галь на вісь лист ка за-
кін чу є ть ся ву си ком. Стовп чик під при ймоч кою 
злег ка роз ши ре ний за ра ху нок про зо рої об ля мів ки. 
На сі ни ни гла день кі. 

Тип: L. cicera L.
7. L. cicera L. 1753, Sp. Pl.: 730; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 484; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. 
Крыма, 2, 2: 253; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 142; 
Ди дух, 1987, Опр. высш. раст. Укр.: 203; Чефр. 1987, 
Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 156. — Ч. ну то ва.

Вид опи са ний з Іс па нії (за про то ло гом: «Habitat 
in Hispania»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 905.5 
(LINN)» [Ali, 1965, Biologia (Lahore), 11(2): 8]. 

— На су хих сте по вих і кам’янистих схи лах та від-
сло нен нях, по га ля ви нах й уз ліс сях гірських лі сів, 
час то як бур’ян. — У Кри му (Гірський Крим, Кер-
ченський п-ів). — За галь не по ши рен ня: Цен траль-
на Єв ро па, Кав каз, Се ред зем но мор’я (Пів ден на 
Єв ро па, Пів ніч на Аф ри ка), Мала (за хід), Пе ред ня, 
Се ред ня Азія. 

8. L. hirsutus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Б. Федч. 1948, 
Фл. СССР, 13: 487; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 545; 
Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. Крыма, 2, 2: 254; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 142; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 156. — Ч. жорст ко во ло систа.

Вид опи са ний із Анг лії та Фран ції (за про то ло-
гом: «Habitat inter Angliae, Galliae segetes»). — Лек-
то тип: «Herb. Linn. No. 905.13 (LINN)» [Ali, 1965, 
Biologia (Lahore) 11(2): 8]. 

— Се ред ча гар ни ків, на лі со вих га ля ви нах й уз-
ліс сях, по сте по вих схи лах і в по дах, як бур’ян на 
по лях, пе ре ло гах і в ру де раль них міс цях. — Дуже 
рід ко в За кар пат ті (Бе ре го ве), на пів ніч но му схо ді 
та пів дні Сте пу: ЗК (Зк), ДЗЛС (Лг), ЛЗЛС (Дн), 
ПЗС (Мк), ЛЗС (Хс), у Кри му до во лі час то: КрС 
(цен траль на час ти на, Кер ченський п-ів), КрЛС 
(око ли ці Фео до сії). — За галь не по ши рен ня: Ат-
лан тич на, Цен траль на, Схід на (Мол до ва, При-
чор но мор’я, Ниж ній Дон) Єв ро па, Кав каз, Се ред-
зем но мор’я (Пів ден на Єв ро па, Пів ніч на Аф ри ка), 
Мала Азія (за хід), Іран (пів ніч), Се ред ня Азія, за-
не се ний до При бал ти ки. 

9. L. sativus L. 1753, Sp. Pl.: 730; Б. Федч. 1948, 
Фл. СССР, 13: 485; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 542; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 142; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 156. — Ч. по сів на.

Вид опи са ний з Іс па нії та Фран ції (за про то-
ло гом: «Habitat in Hispania, Gallia»). — Лек то тип: 
«Herb. Clifford: 367, Lathyrus 4 (BM)» [Westphal, 1974 
/ Pulses Ethiopia, Taxon. Agric. Signif.: 104, 106]. 

— На по лях і ру де раль них міс цях, куль ти ву є ть-
ся й тра п ля є ть ся як зди ча ві лий. — Май же по всій 
Ук ра ї ні, але зде біль шо го в лі состе по вих і сте по-
вих ра йо нах. — За галь не по ши рен ня: Ат лан тич-
на, Цен траль на, Пів ден на, Схід на Єв ро па (центр 
і пів день), Бал канський п-ів, Кав каз, Се ред зем но-
мор’я, Мала Азія, Се ред ня Азія (пів день), Схід ний 
Си бір (пів ден ний схід).

При міт ка. У На ціо наль но му гер ба рії Ук ра ї ни (KW) збе-
рі га ю ть ся зраз ки L. sativus var. angustatus Ser. (var. stenophyllus 
Boiss.) із ву зьки ми лис точ ка ми 1,5—3,0 мм зав шир шки, ко-
рот ки ми квіт ко ніж ка ми та квіт ка ми 8—12 мм зав дов жки, зі-
бра ні на пів ден но бу зьких піс ках в око ли цях Ми ко лає ва та 
лі то раль ній сму зі о-ва Дов го го в Хер сонській обл. На ве де ні 
міс це зна хо джен ня не пов’язані з куль ту рою чини по сів ної, 
до того ж вка за на фор ма не куль ти ву є ть ся. Це дало змо гу 
О.Д. Ві сю лі ній (1954, ц. м.: 545) ви сло ви ти при пу щен ня, 
що var. angustatus на те ри то рії Ук ра ї ни тра п ля є ть ся в ди ко му 
ста ні і пе ре бу ває на пів ніч ній межі її при род но го се ред зем-
но морсь ко го ареа лу (хо ча сто сов но ви кла де но го ви ни ка ють 
сум ні ви, ос кіль ки обид ва ло ка лі те ти на о-ві Дов го му си нан-
тро пі зо ва ні). Справ ді, в Се ред зем но мор’ї, крім зга да но го 
різ но ви ду, скон цен тро ва но ба га то ін ших внут ріш ньо ви до-
вих форм L. sativus, які роз різ няю ть ся за барв лен ням, роз-
мі ра ми кві ток та на сін ня, роз мі ра ми, фор мою лис точ ків й 
ін ши ми оз на ка ми, але вони вхо дять до об ся гу виду, що ви-
ро щу є ть ся в куль ту рі, і не ма ють са мостій но го так со но міч-
но го ста ту су. Дика фор ма виду не ві до ма, хоча за квіт ка ми 
він по діб ний до L. cicera L., а за пло да ми бли зький до се ред-
зем но морсь ко го L. blepharicarpus Boiss. та ма ло азійсько-си-
рійсько-єги петсь ко го L. marmoratus Boiss. et Blanche. 

Sect. 6. Orobastrum Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 601, s. 
str. — Lathyrus L. sect. Setifolii Czefr. 1987, Фл. ев роп. 
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час ти СССР, 6: 156, s. str. — Lathyrus L. subsect. Annui 
Czefr. 1971, Но вости сист. высш. раст. 8: 197, s. str.

Од но річ ні рос ли ни з ву зько кри ли ми стеб ла ми. 
При лист ки на півстрі лу ва ті. Лист ки з од ні єї пари 
лис точ ків; вісь лист ка за кін чу є ть ся ву си ком. Су-
цвіт тя од но квіт ко ві. Стовп чик ву зько лі ній ний, не-
скру че ний. Боби еліп тич ні, на міц ній зі гну тій ніж-
ці. На сін ня гор боч ку ва те. 

Тип: L. setifolius L.
10. L. setifolius L. 1753, Sp. Pl.: 731; Б. Федч. 

1948, Фл. СССР, 13: 496; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, 
Фл. Крыма, 2, 2: 254; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 
142; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 156. — 
Ч. щетин ко листа.

Вид опи са ний із Фран ції (за про то ло гом: 
«Habitat Monspelii»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 
303.13 (S)» [Lassen, 1997 / Turland & Jarvis (ed.), 
Taxon, 46: 474]. 

— На кам’янистих схи лах. — У Кри му: Гірський 
Крим (пів ден ний за хід), зрід ка. — За галь не по ши-
рен ня: Ат лан тич на, Цен траль на Єв ро па, Се ред-
зем но мор’я, Бал канський п-ів, Кав каз (Схід не За-
кав каз зя), Мала Азія (за хід).

Subgen. 2. Orobus (L.) Peterm. 1847, Deutschl. Fl.: 
155. — Orobus L. 1753, Sp. Pl.: 728. 

Ба га то річ ні, рід ше од но річ ні рос ли ни з без кри-
ли ми, зрід ка кри ла ти ми стеб ла ми. Лист ки з віс сю, 
яка за кін чу є ть ся ши пи ком або ву си ком, одно- або 
ба га то пар ні. Лис точ ки з 1—5(9) го лов ни ми жил ка-
ми. Су цвіт тя ба га то квіт ко ві, рід ше ма ло квіт ко ві. 
Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни ми зуб ця ми або 
лій часта з рів ни ми або май же рів ни ми зуб ця ми. 
На сі ни ни гла день кі або гор боч ку ва ті. 

Лек то тип: L. linifolius (Reichard) Bässler (= Orobus 
tuberosus L.).

Sect. 7. Orobus (L.) Gren. et Godr. 1848, Fl. Fr. 1: 
485. — Orobus L. 1753, Sp. Pl.: 728, s. str. — Lathyrus L. 
sect. Orobastrum Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 601, p. p. 

При лист ки на півстрі лу ва ті. Лист ки ба га то пар ні. 
Лис точ ки з 1—3(5) жил ка ми. Квіт ки ро же ві, пур пу-
ро ві, чер во ні. Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни ми 
зуб ця ми, ко рот ши ми за її труб ку. При квіт ки лі ній-
но-лан цет ні або від сут ні. Ти чин ко ва труб ка спе ре-
ду пря ма. На сі ни ни гла день кі або сла бо гор боч ку-
ва ті; руб чик за ймає 1/3—1/5 пе ри мет ра на сі ни ни. 

Лек то тип: L. linifolius (Reichard) Bässler (= Orobus 
tuberosus L.).

Subsect. 1. Раlustres (Bässler) Krytzka, comb. 
nov. — Lathyrus L. ser. Раlustres Bässler, 1966, Feddes 
Repert. 72, 2: 88.

Стеб ла з ву зьки ми кри ла ми, рід ше без них. За-
галь на вісь лист ка за кін чу є ть ся ву си ком. Лис точ ки 
ву зько еліп тич ні, лан цет ні, лі ній но-лан цет ні, лі-
ній ні, ви раз но-жил ку ва ті. Су цвіт тя ба га то квіт ко ві. 
Ві но чок пур пу ро во-го лу бий.

Тип: L. palustris L.
11. L. palustris L. 1753, Sp. Pl.: 733, Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 501; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 553; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 140; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 160. — Orobus palustris (L.) Rchb. 
1832, Fl. Germ. Excurs.: 537. — Ч. бо лот на.

Вид опи са ний із Пів ніч ної Єв ро пи (за про то ло-
гом: «Habitat in Europae borealis pascuis paludosis». — 
Лек то тип: «Herb. Linn. No. 305.3 (S)» [Lassen, 1997 / 
Turland & Jarvis (ed.), Taxon 46: 474]. 

— По всій Ук ра ї ні, крім Кри му, спо ра дич но в 
лі со вих та лі состе по вих ра йо нах Ук ра ї ни, в сте по-
ву час ти ну за хо дить по до ли нах ве ли ких рі чок: РЛ 
(Лв), ЗП (Вл), ПП (Кв), ЛП (См, Чн), ПЛс (Вн), 
ЛЛс (Чн, Пл, Чк), ХЛс (Хк), СЗ-ЛС (Лг), ЛЗ-ЛС 
(Пл.), ПЗС (Од, Мк, Хс), ЛЗС (Дн, Зп, Хс). — За-
галь не по ши рен ня: Єв ро па, Кав каз (Пе ред кав каз-
зя), За хід ний Си бір, Схід ний Си бір (за хід), Се ред-
зем но мор’я, Мала Азія, Се ред ня Азія (пів ніч ний 
схід). 

При міт ка. По лі морф ний вид, у скла ді яко го іс нує кіль-
ка різ но ви дів, що різ нять ся за фор мою лис точ ків. В Ук-
ра ї ні, крім ти по вої var. palustris, в якої лис точ ки лан цет ні, 
5—10(12) мм зав шир шки, роз сія но, пе ре важ но в по ліських 
і лі состе по вих ра йо нах, тра п ля є ть ся var. latifolius Lambertye з 
еліп тич ни ми лис точ ка ми, ши ри на яких ся гає 20 мм.

Subsect. 2. Nigricantes Czefr. 1971, Но вости сист. 
высш. раст. 8: 192. 

Лис точ ки з од ні єю го лов ною жил кою, пе ристо-
жил ку ва ті. За галь на вісь лист ка роз ши ре на. Су-
цвіт тя ба га то квіт ко ві. Ві но чок пур пу ро вий із блі ді-
ши ми кри ла ми та чов ни ком. Пра по рець та кри ла 
з кра їв ко рот ко во ло систі або вій часті. Ти чин ко ва 
труб ка по верх ньо му краю пря ма. Стовп чик до ос-
но ви сплюс ну тий. У про це сі ви су шу ван ня рос ли ни 
чор ні ють.

Тип: L. niger (L.) Bernh. 
Series 1. Nigri Fritsch ex Czefr. 1965, Но вости сист. 

высш. раст.: 164. 
Стеб ла міц ні, пря мостоя чі, роз га лу же ні, не кри-

ла ті. За галь на вісь лист ка пря ма, за кін чу є ть ся то-
нень ким віст рям. Ти чин ко ва труб ка по верх ньо му 
краю пря ма. Боби лі ній ні, пря мі або злег ка зі гну ті. 

Тип: L. niger (L.) Bernh.
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12. L. niger (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 248; 
Б. Федч., 1948, Фл. СССР, 13: 516; Ві сюл. 1954, 
Фл. УРСР, 6: 562; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 138; 
Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 160. — Orobus 
niger L. 1753, Sp. Pl.: 729. — Ч. чор на.

Вид опи са ний із Пів ніч ної Єв ро пи (за про то ло-
гом: «Habitat in Europae borealis montosis». — Лек-
то тип: «Herb. Clifford: 366, Orobus 1 (BM)» [Jonsell 
& Jarvis, 2002, Nordic J. Bot. 22: 78]. 

— У лис тя них і мі ша них лі сах, на лі со вих га ля-
ви нах й уз ліс сях, се ред ча гар ни ків. — Зви чай но в 
лі со вих та лі состе по вих ра йо нах Ук ра ї ни, в Гір-
ському Кри му. — За галь не по ши рен ня: Ат лан тич-
на, Цен траль на, Пів ден на, Схід на (крім ра йо нів 
Край ньої Пів но чі та сте по вої зони) Єв ро па, Скан-
ди на вія, Кав каз, Бал канський п-ів, Пів ніч на Аф-
ри ка, Мала Азія, Іран (пів ніч).

При міт ка. У ПЛс (Жт) та ЛЛс (Пл) тра п ля є ть ся var. 
heterophyllus Uechtr., для якої ха рак тер ні лі ній ні лис точ ки 
ниж ніх лист ків. 

Series 2. Incurvi Bässler, 1966, Feddes Repert. 72, 2: 
87.

Стеб ла ви схід ні, роз га лу же ні, з ву зьки ми кри ла-
ми. За галь на вісь лист ка ду гасто зі гну та, за кін чу є-
ть ся роз га лу же ним ву си ком. Боби дов гасто-лі ній-
ні, ду гасто зі гну ті. 

Тип: L. incurvus (Roth) Roth. 
13. L. incurvus (Roth) Roth, 1787, Bot. Abh. 

Beobacht.: 66; Б. Федч.1948, Фл. СССР, 13: 504; Ві-
сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 555; Чер но ва в Е. Вульф, 
1960, Фл. Крыма, 2, 2: 259; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 
2: 139; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 163. — 
Vicia incurva Roth, 1783, Beitr. Bot. 2: 98. — Orobus 
incurvus (Roth) A. Br. 1853, Ind. Sеm. Horti Berol.: 
23. — Ч. зі гну та.

Вид опи са ний за са до ви ми ек зем п ля ра ми, ви ро-
ще ни ми з на сін ня не ві до мо го по хо джен ня.

— На во ло гих со лон цю ва тих лу ках, уз ліс сях, се-
ред ча гар ни ків. — Дуже рід ко на пів дні Лі состе пу й 
Сте пу та в Гірсь ко му Кри му: ПЛс (Кд), ПЗС (Хс), 
ГК (між Пла нерським і Су да ком). — За галь не по-
ши рен ня: Схід на Єв ро па (При чор но мор’я, Крим, 
Ниж ній Дон, Ниж ня Вол га), Кав каз, Се ред ня Азія, 
Мала Азія, Іран (за хід).

Subsect. 3. Montani Czefr. 1971, Но вости сист. 
высш. раст. 8: 193.

Лис точ ки ду гасто-пір часто-жил ку ва ті, зви чай но 
з трьо ма го лов ни ми жил ка ми. За галь на вісь лист-
ка за кін чу є ть ся віст рям. Пра по рець го лий із дво ма 

гор боч ка ми. Ти чин ко ва труб ка по верх ньо му краю 
ду гаста. Стовп чик до ос но ви сплюс ну тий.

Тип: L. montanus Bernh.
14. L. vernus (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt.: 

247; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 513; Ві сюл. 1954, 
Фл. УРСР, 6: 560; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 138; 
Чефр.1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 163. — Orobus 
vernus L. 1753, Sp. Pl.: 728. — Ч. вес ня на.

Вид опи са ний із Пів ніч ної Єв ро пи (за про то ло-
гом: «Habitat in Europae borealis nemoribus». — Лек-
то тип: «Herb. Clifford: 366, Orobus 2, sheet A (BM-
000646655)» [Jonsell & Jarvis, 2002, Nordic J. Bot. 22: 
78]. 

— У ті нистих лі сах і ча гар ни ках. — Зви чай но в 
лі со вих і лі состе по вих ра йо нах Ук ра ї ни. — За галь-
не по ши рен ня: Скан ди на вія, Цен траль на, Пів ден-
на, Схід на (крім пів дня) Єв ро па, Бал канський п-ів, 
Кав каз, Мала Азія (Ана то лія), За хід ний та Схід ний 
Си бір.

При міт ка. За фор мою лис точ ків роз різ ня ють три різ но-
ви ди: ти по вий (var. vernus) — з яй це по діб ни ми або яй це-
по діб но-дов гасти ми лис точ ка ми, var. latifolius (Schur) Rouy, 
1899, in Rouy et Fouc., Fl. Fr. 5: 273 — із ши ро кояй це по діб ни-
ми лис точ ка ми, що тра п ля є ть ся зде біль шо го в лі состе по вих 
ра йо нах Ук ра ї ни, а та кож var. flaccidus (Ser.) Czefr. (= Orobus 
vernus var. flaccidus Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 377), в яко го лис-
точ ки лі ній но-лан цет ні, іно ді май же лі ній ні (ві до мий із Бу-
ко ви ни та око лиць м. Кре мен ця Тер но пільської обл.).

15. L. venetus (Mill.) Wohlf. 1892, in K. Koch, 
Syn. Fl. Germ. ed. 3: 714; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 
13: 513; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 561; P.W. Ball, 
1968, Fl. Europ. 2: 138; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 163. — Orobus venetus Mill. 1768, Gard. 
Dict., ed. 8: n 8. — Ч. ряба.

Вид опи са ний за зраз ком, ви ро ще ним із на сін ня 
не ві до мо го по хо джен ня.

— У ті нистих лі сах. — Дуже рід ко в Лі состе пу: 
ЗЛс (Хм, Вн, Чн), ПЛс (Чк), ХЛс (Хк). — За галь не 
по ши рен ня: Цен траль на (пів ден ний схід), Схід на 
(Волз.-Дон., Дніпр., Нижн.-Дон., Мол до ва,) Єв-
ро па; Се ред зем но мор’я (Пів ден на Єв ро па, Бал-
канський п-ів), Мала Азія.

Sect. 8. Pseudorobus (Czefr.) Krytzka, comb. nov. — 
Lathyrus L. subgen. Pseudorobus Czefr. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 156. 

Ба га то річ ні рос ли ни з пря мостоя чи ми без кри-
ли ми стеб ла ми. Лист ки з 4—5 па ра ми лис точ ків і 
за галь ною віс сю, яка за кін чу є ть ся віст рям або ви-
до змі не ним лис точ ком. Су цвіт тя ба га то квіт ко ві. 
Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни ми зуб ця ми, ко-
рот ши ми за її труб ку. Ві но чок жов тий. Від гин пра-
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пор ця тро хи шир ший і ко рот ший за ніг ти ка, без 
гор боч ків при ос но ві. Кри ла злег ка ок са ми то ві від 
дуже дріб них со соч ків. Стовп чик дещо сплюс ну-
тий з бо ків, спло ще ний на вер хів ці, іно ді обер ну-
тий на 90º. На сін ня гла день ке.

Тип: L. aureus (Steven) Brandza
16. L. aureus (Steven) Brandza, 1883, Prodr. Pl. 

Roman. 2: 546; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 518; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 138; Чефр. 1987, Фл. 
ев роп. час ти СССР, 6: 157. — Orobus aureus Steven, 
1836, Index Sem. Hort. Petropol. 3: 42; Чер но ва в 
Е. Вульф, 1960, Фл. Крыма, 2, 2: 264. — Ч. зо ло
тиста.

Вид опи са ний із Кри му (за про то ло гом: «Habitat 
in Tauria»).

— У ду бо вих і бу ко вих лі сах. — У Гірсь ко му Кри-
му, зви чай но. — За галь не по ши рен ня: Цен траль-
на (Ру му нія), Схід на Єв ро па (Мол до ва, пів день; 
Крим), Бал канський п-ів (Бол га рія, Гре ція), Кав-
каз, Мала Азія, Іран.

17. L. laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. 1865, Fl. 
Chain. Jurass.: 193; Б. Федч., 1948, Фл. СССР, 13: 
519; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 563; P.W. Ball, 1968, 
Fl. Europ. 2: 138; Чо пик, 1976, Ви со ко гір. фл. Кар-
пат: 79; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 157; 
Тер ме на, Сте фа ник, Сер по кри ло ва та ін., 1992, 
Консп. фл. Півн. Бу ко ви ни: 75. — Orobus laevigatus 
Waldst. et Kit. 1809, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 3: 270, 
tab. 243. — Ч. гла день ка.

Вид опи са ний із Ру му нії: Тран силь ва нія (за про-
то ло гом: «crescit in montecalcareo, arci votustae Mrzin 
opposito non procul Korenicza, et ipsa alpe Plissivicza 
inter: Pinum Pumilionem, untrobique rara»).

— У світ лих і ті нистих лі сах, по ча гар ни ках, на 
гірських лу ках, се ред ви со ко трав’я, за хо дить у суб-
аль пійський пояс. — Зрід ка в Кар па тах: КЛ (Зк), 
При кар пат ті (Чв), Розточчi-Опіл лі (Лв), ЗЛс (Хм., 
Са та нів). — За галь не по ши рен ня: Цен траль на 
(Авст рія, Угор щи на, Поль ща), Схід на (за хід) Єв-
ро па, Се ред зем но мор’я (ко лиш ня Юго сла вія, Бол-
га рія, Ру му нія).

18. L. transsilvanicus (Spreng.) Rchb. 1886, Icon. Fl. 
Germ. 22: tab. 220; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 564; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 138; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 157; Тер ме на, Сте фа ник, Сер-
по кри ло ва та ін., 1992, Консп. фл. Півн. Бу ко ви ни: 
75. — Orobus transsilvanicus Spreng., 1826, Syst. Veg., 
3: 260. — Ч. тран силь ванська.

Вид опи са ний із Ру му нії (за про то ло гом: 
«Transsilvania»).

— У лі сах ниж ньо го гірсь ко го поя су, по ча гар ни-
ках, се ред гірсь ко го ви со ко трав’я. — Дуже рід ко в 
Кар па тах (Зк, Чв). — За галь не по ши рен ня: Цен-
траль на Єв ро па (Авст рія, Угор щи на, Ру му нія, Сло-
вач чи на), Бал канський п-ів (ко лиш ня Юго сла вія).

19. L. subalpinus (Herbich) G. Beck, 1902, in Rchb. 
Icon. Fl. Germ. 22: 156, tab. 220; Prodan, 1939, Fl. 
Roman., ed. 2, 1, 1: 559, Ві сюл., 1954, Фл. УРСР, 6: 
564; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 157. — 
Orobus subalpinus Herbich, 1853, Stirp. Rar. Bucov.: 
49. — Ч. суб аль пійська.

Вид опи са ний із При кар пат тя (за про то ло гом: 
«Auf Alpenwiesen in der Lucina, an der Ketschera-
Luczinska»).

— На гірських лу ках, кам’янистих від сло нен нях 
та оси пи щах у суб аль пійсь ко му поя сі. — Дуже рід-
ко в Кар па тах: Бес ки ди, гора Пі куй. — За галь не 
по ши рен ня: Кар па ти, Бал ка ни.

Sect. 9. Pisiformes (Czefr.) Czefr. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 165. — Lathyrus L. subsect. Pisiformes 
Czefr. 1976, Но вости сист. высш. раст. 13: 209, s. 
restr.

Ба га то річ ні рос ли ни. При лист ки на пів сер це-
по діб ні, ве ли кі, із зуб частою ниж ньою час ткою. 
Лист ки ба га то пар ні. Лис точ ки з 1 го лов ною жил-
кою. При квіт ки дріб ні, ма ло по міт ні. Квіт ки зе лен-
ку ва то-ро же во-пур пу ро ві або зе лен ку ва то-жов ту-
ва ті з тем ні ше за барв ле ним пра пор цем. Ча шеч ка 
дзво ни ку ва та з не рів ни ми зуб ця ми, ко рот ши ми за 
її труб ку. Ти чин ко ва труб ка спе ре ду злег ка ввіг ну та. 
На сі ни ни гла день кі; руб чик за ймає 1/6 пе ри мет ра 
на сі ни ни.

Тип. L. pisiformis L. 
20. L. pisiformis L. Sp. Pl.: 734; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 505; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 556; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 138; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 165. — Ч. го ро хо по діб на.

Вид опи са ний із Си бі ру (за про то ло гом: «Habitat 
in Sibiria»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 905.27 
(LINN)» [Valdés Bermejo & López, 1977, Anales Inst. 
Bot. Cavanilles, 34: 164]. 

— У лис тя них і мі ша них лі сах, на лі со вих га ля-
ви нах, уз ліс сях, по ча гар ни ках. — Спо ра дич но в 
лі со вих і лі состе по вих ра йо нах Ук ра ї ни, зрід ка в 
пів ніч но-схід ній час ти ні Сте пу: ПрЛ (ІФ), РЛ (Лв), 
ЗЛс (Хм), ПЛс (Хм, Вн, Кв, Чк, Кд), ЛЛс (См, Хк, 
Пл.), ДЛс (Лг), ЛЗЛС (Хк, Лг). — За галь не по ши-
рен ня: Цен траль на, Схід на Єв ро па, Пе ред кав каз-
зя, За хід ний і Схід ний Си бір, Се ред ня, Цен траль на 
(Джун га рія, Каш га рія) Азія.
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Sect. 10. Eurytrichon Bässler, 1966, Feddes Repert. 
72, 2—3: 90; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 165. 

Ба га то річ ні рос ли ни. При лист ки стрі лу ва ті, ве-
ли кі, з ці ло кра ї ми ниж ні ми част ка ми, по діб ні до 
лис точ ків. Лист ки з од ні єю па рою лис точ ків. Лис-
точ ки з 5—7 го лов ни ми жил ка ми. При квіт ки від-
сут ні. Ча шеч ка лій часта, її зуб ці рів ні між со бою, за 
дов жи ною пе ре ви щу ють труб ку. Квіт ки си ньо-фіо-
ле то ві. Ти чин ко ва труб ка спе ре ду злег ка ко су ва та. 
На сі ни ни гла день кі; руб чик за ймає 1/4 пе ри мет ра 
на сі ни ни.

Тип: L. laxiflorus (Desf.) Kuntze.
21. L. laxiflorus (Desf.) Kuntze, 1887, Тр. Пе терб. 

Бот. сада, 10, 1: 185; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 
520; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 140; P.H. Davis, 
1970, Fl. of Turkey, 4: 347; Чефр. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 165. — Orobus laxiflorus Desf. 1808, 
Choix Pl. Coroll. Inst. Tourn.: 83; Чер но ва в Е. Вульф, 
1960, Фл. Крыма, 2, 2: 265. — Ч. рід ко цві та.

Вид опи са ний з о-ва Кріт та Ма лої Азії (за про-
то ло гом: «Habitat Crete et reg. Ponti». — Лек то тип: 
[ Crete] L’ile de Candie et dans le royaume de Pont. 
Tournefort (P), (P.H. Davis, l.c.).

— У лі сах, на уз ліс сях і га ля ви нах. — Зви чай но 
в Гірсь ко му Кри му. — За галь не по ши рен ня: Цен-
траль на Єв ро па, Кав каз, Се ред зем но мор’я (Пів-
ден на Іта лія, Бал канський п-ів), Мала Азія (за хід), 
Си рія, Лі ван, Іран (пів ніч, пів ніч ний за хід).

Sect. 11. Pratenses Bässler, 1966, Feddes Repert. 72, 
2—3: 90.

Ба га то річ ні рос ли ни. Стеб ла без кри лі. При лист-
ки стрі лу ва ті або не рів но бо ко-стрі лу ва ті, ве ли кі. 
Лист ки од но пар ні. Лис точ ки з 3—5 па ра лель ни ми 
го лов ни ми жил ка ми. Квіт ки жов ті, при квіт ки лі-
ній ні. Ча шеч ка дзво ни ку ва та з не рів ни ми, ко рот-
ши ми за труб ку зуб ця ми. Ти чин ко ва труб ка спе-
ре ду злег ка ду гаста або пря ма. На сін ня гла день ке; 
руб чик за ймає 1/7—1/8 пе ри мет ра на сі ни ни.

Тип: L. pratensis L. 
22. L. pratensis L. 1753, Sp. Pl.: 733; Б. Федч. 

1948, Фл. СССР, 13: 500; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 
552; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, 2, 2: 256; P.W. Ball, 
1968, Fl. Europ. 2: 140; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 165. — Orobus pratensis (L.) Döll, 1843, 
Rhein. Fl.: 787. — Ч. луч на.

Вид опи са ний із Єв ро пи (за про то ло гом: «Habitat 
in Europae pratis»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 
905.18 (LINN)» [Ali, 1965, Biologia (Lahore), 11(2): 6]. 

— На лу ках, лі со вих га ля ви нах й уз ліс сях, се ред 
ча гар ни ків. — Зви чай но по всій Ук ра ї ні, у сте по вій 

зоні — по до ли нах рі чок. — За галь не по ши рен ня: 
Скан ди на вія, Арк тич на, Ат лан тич на, Цен траль на, 
Схід на Єв ро па, Крим, Кав каз, За хід ний і Схід ний 
Си бір, Се ред ня Азія, Се ред зем но мор’я, Бал ка ни, 
Мала Азія, Іран, Мон го лія (пів ніч), Гі ма лаї (за хід), 
Япо нія, Ки тай, Аф ри ка. 

При міт ка. Вид по лі морф ний, у фло рі Ук ра ї ни тра п ля є ть-
ся кіль ка різ но ви дів, які від різ няю ть ся за сту пе нем опу ше-
ності рос ли ни: var. glaberrimus Schur, 1866, Enum. Pl. Transs.: 
175. Рос ли на гола або май же гола. Зрід ка тра п ля є ть ся в Лі-
состе пу (Кв, См, Хр) та Кри му; var. pubescens (Rchb.) Beck, 
Fl. NÖ, 1892: 882. — L. sepium Scop. β. pubescens Rchb. 1832, 
Fl. Germ.Excurs.: 535. Рос ли на гус то-при тис ну то опу ше на. 
Тра п ля є ть ся до сить час то; var. velutinus DC. 1815, Fl. Fr. 5, ed. 
3: 575. — var. canescens Andrz. 1860, Ис числ. Раст. Под. губ. 1: 
33. Рос ли на гус то-від хи ле но во ло систа. По ши ре на в лі состе-
по вих ра йо нах Ук ра ї ни: ЗЛС (Чц, Хм); ПЛС (Од); ЛЛС (См, 
Хр); ДЛС (Лг).

Sect. 12. Variiflori (Czefr.) Czefr. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 166

— Lathyrus subsect. Variiflori Czefr., 1971, Но вости 
сист. высш. раст. 8: 193.

— Lathyrus ser. Albi Fritsch ex Czefr., 1965, Но-
вости сист. высш. раст. 1965: 154. — Lathyrus L. sect. 
Lathyrostylis (Griseb.) Bässler, 1971, Feddes Repert. 
82, 6: 433, p.p. 

Ба га то річ ні рос ли ни. Ча шеч ка дзво ни ку ва та з 
не рів ни ми зуб ця ми, ко рот ши ми за її труб ку. Ві-
но чок біло-жов тий або жов тий. При квіт ки ма ло-
роз ви не ні, 1,0—1,5 мм зав дов жки. Труб ка ти чин ки 
спе ре ду пря ма. Лист ки дво-ба га то пар ні. Лис точ ки 
з 3—5 го лов ни ми жил ка ми. При лист ки дов гасті, 
дов гасто-лан цет ні, лан цет ні, на півстрі лу ва ті. На-
сі ни ни гла день кі; руб чик до рів нює 1/10—1/8 пе ри-
мет ра на сі ни ни.

Тип: L. pannonicus (Jacq.) Garcke.
23. L. pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863, Fl. Nord-

Mittel-Deutschl., ed. 6: 112, s. restr.; Б. Федч., 1948, 
Фл. СССР, 13: 510, p.p.; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 166; Ди дух, 1987, Опр. высш. раст. Укр.: 
205, p.p. — Orobus pannonicus Jacq. 1762, Enum. Stirp. 
Vindob.: 128; id., 1773, Fl. Austr. 1: 25, tab. 39. — 
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus: P.W. Ball, 1968, 
Fl. Europ. 2: 139; Bässler, 1981, Feddes Repert. 92, 3: 
198. — L. austriacus (Crantz) Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 
6: 558.— Ч. угорська.

Вид опи са ний з Угор щи ни (за про то ло-
гом: «Walterdorf, Maurpach, Medeling, Baden et 
Danubiam»). — Лек то тип: «H. in pratis. F. Majo». 
Jacquin. 1762. (Bässler, 1981, l.c.: 198). 

— По лі сах, на уз ліс сях, во ло гих і бо ло тистих лу-
ках. — Спо ра дич но в При кар пат ті (Лв), на Буковині 
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(Чн), ЗЛС (Ів, Вн, Хм, Од). — За галь не по ши рен ня: 
Цен траль на Єв ро па (схід), Бал канський п-ів (ко-
лиш ня Юго сла вія, Бол га рія), Ру му нія, Мол до ва.

При міт ка. Ос нов ний аре ал L. pannonicus охо п лює пів ден-
но-за хід ну час ти ну Єв ро пи, де він роз ді ле ний диз’юнкціями 
на три ло ка лі те ти: пер ший із них зна хо дить ся в Пів ден ній 
Авст рії, Сло вач чи ні та Угор щи ні, дру гий — у ко лиш ній 
Юго сла вії (Бос нія, Ґер це ґо ви на, Сер бія), тре тій — у Ру му-
нії, біля Клу жа (Bässler, 1981, l.c.). На те ри то рії Ук ра ї ни вид 
пе ре бу ває на схід ній межі ареа лу і тому не зов сім ти по вий, 
що про яв ля є ть ся пе ре важ но у збід не ній вій частості зуб-
ців ча шеч ки. Біль шість зраз ків, які збе рі га ю ть ся в Гер ба рії 
KW, за мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми на ле жать до L. lacteus 
(M. Bieb.) Wissjul. Най схід ні ша точ ка ареа лу ві до ма з край-
ньо го за хо ду Одеської обл. (м. Та ру ти не).

24. L. lacteus (M. Bieb.) Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 
6: 560, s. str.; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 
166. — Orobus lacteus M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 
2: 152. — Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863, 
Fl. Nord-Mittel-Deutschl. ed. 6: 112, p.p.; Б. Федч., 
1948, Фл. СССР, 13: 510, p.p.; Ди дух, 1987, Опр. 
высш. раст. Укр.: 205, p.p. — Orobus pannonicus var. 
collinus Ortmann, 1852, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 2: 
13. — Lathyrus pannonicus subsp. colllinus (Ortmann) 
Soó, 1942, Scripta Bot. Mus. Tanss. 1: 46; P.W. Ball, 
1968, Fl. Europ. 2: 139; Bässler, 1981, Feddes Repert. 
92, 3: 202. — L. versicolor auct. fl. ucr., non G. Beck: 
Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 559. — Ч. мо лоч нобі ла.

Вид опи са ний із Пе ред кав каз зя (за про то ло гом: 
«in Caucasi campestribus, etiam ad Wolgam inferiorem 
et in planitiebus Tanaicensibus»).

— На су хих лу ках, се ред ча гар ни ків, по сте пах, 
сте по вих і кам’янистих схи лах. — До сить зви чай-
но в Лі состе пу: ЗЛС (Ів, Тр, Хм, Вн, ДЛС (Дц, Лг), 
Сте пу: ПЗЛС (Од, Мк, Дн), ( ПЗС (Од, Мк, Хс). — 
За галь не по ши рен ня: Цен траль на Єв ро па (схід), 
Схід на Єв ро па (Волз.-Дон., Нижн.-Дон., За волж.), 
Бал канський п-ів (ко лиш ня Юго сла вія, Бол га рія), 
Пе ред кав каз зя, Ру му нія, Мол до ва.

25. L. lacaitae Czefr. 1965, Но вости сист. высш. 
раст.: 155; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 
166. — Orobus hispanicus Lacaita, 1928, Cavanillesia, 
1:26, non Lathyrus hispanicus Rouy, 1899. — 
L. pannonicus subsp. longestipalutus Lainz, 1961, Bol. 
Inst. Estud. Astur., ser. C, 3: 166; Bässler, 1981, Feddes 
Repert. 92, 3: 213. — L. pannonicus (Jacq.) Garcke, 
subsp. hispanicus (Lacaita) Bässler, 1966, Feddes 
Repert. 72, 2—3: 89; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 
139. — Ч. Ла кай ти.

Вид опи са ний з Іс па нії (за про то ло гом: «inter 
San Rafael et Villacain»).

— На луч но-сте по вих схи лах яйли, в гірських лі-
сах. — У Гірсь ко му Кри му, спо ра дич но. — За галь не 
по ши рен ня: Се ред зем но мор’я (Іс па нія).

Sect. 13. Lathyrostylis (Griseb.) Bässler, 1971, 
Feddes Repert. 82, 6: 433, s. str. — Orobus L. sect. 
Lathyrostylis Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 74. — 
Platystylis Sweet, 1828, Brit. Flow. Gard., ser. 1, 1: 329, 
tab. 239. — Lathyrus L. sect. Platystylis (Sweet) Bässler, 
1966, Feddes Repert. 72, 2—3: 88, p.p. — Orobus L. 
sect. Orobulus Tamamsch. 1962, Фл. Арм. 4: 326, p.p.

Ба га то річ ні рос ли ни. Ча шеч ка дзво ни ку ва та з 
май же рів ни ми за дов жи ною зуб ця ми, що до рів ню-
ють труб ці або дещо ко рот ші від неї. Ві ноч ки го лу-
бу ва то-пур пу ро ві або жов ті. При квіт ки 1,0—1,5 мм 
зав дов жки, з кра їв не пра виль но зуб часті. Ти чин ко-
ва труб ка спе ре ду пря ма або злег ка ду гаста. Стовп-
чик більш-менш роз ши ре ний до вер хів ки. Лист ки 
(1)2—3-пар ні. Лис точ ки з 3—7(9) го лов ни ми жил-
ка ми. При лист ки на півстрі лу ва ті, більш-менш 
вузь кі. На сі ни ни дріб но гор боч ку ва ті, з руб чи ком, 
що до рів нює 1/5—1/3 пе ри мет ра на сі ни ни.

Тип: L. digitatus (M. Bieb.) Fiori.
26. L. digitatus (M. Bieb.) Fiori, 1900, in Fiori et 

Paol., Fl. Ital. 2: 105; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 
511; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 139; Чефр. 1987, 
Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 167. — Orobus digitatus 
M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 153. — Ч. паль часта. 

Вид опи са ний із Кри му (за про то ло гом: «in 
Tauriae montibus sylvaticis»).

— У світ лих, роз рі дже них лі сах, по ча гар ни-
ках. — До сить зви чай но у Гірсь ко му Кри му, час ті-
ше на ПБК. — За галь не по ши рен ня: Цен траль на 
Єв ро па (пів день), Се ред зем но мор’я, Бал канський 
п-ів, Лі вія, Мала Азія (пів ніч).

27. L. pallescens (M. Bieb.) K. Koch, 1841, Linnaea, 
15: 729; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 509; Ві сюл. 
1954, Фл. УРСР, 6: 557; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 
140; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 167. — 
Orobus pallescens M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 
153. — O. angustifolius L. 1753, Sp. Pl.: 729, non Lathyrus 
angustifolius Medik. 1789 et al. — O. canescens L. f. var. 
pallescens (M. Bieb.) Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 379. — 
O. canescens auct. fl. ross., non L. f. — Ч. блі да.

Вид опи са ний із Кри му (за про то ло гом: «in 
Tauriae campis apricis»). — На уз ліс сях і лі со вих га-
ля ви нах, по ча гар ни ках, на сте по вих схи лах і ос теп-
не них лу ках. — Спо ра дич но в Лі состе пу: ЗЛС (Од), 
ЛЛС (Пл, Хк), ДЛС (Дц), на пів но чі Сте пу: ЛЗЛС 
(Пл) та в Кри му (пе ред гір’я, ПБК). — За галь не по-
ши рен ня: Цен траль на (Угор щи на, Ру му нія), Схід-
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на Єв ро па: Мол до ва, Дніпр. (пів день), При чорн. 
(схід), Лад.-Ільм. (за не се но), Нижн.-Дон., За волж., 
Кав каз; Бал кан ский п-ів (ко лиш ня Юго сла вія, Бол-
га рія), Мала Азія (Ана то лія, Кур дистан).

Sect. 14. Viciopsis Kupicha, 1983, Notes Royal Bot. 
Gard. Edinb. 41, 2: 237.— Sect. Orobastrum Boiss. 
1872, Fl. Or. 2: 601, p.p., excl. typ. — Sect. Saxatiles 
Czefr. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 166.

Од но річ ні рос ли ни. Стеб ла не кри ла ті. Лист ки 
(1)2—3-пар ні. При лист ки на півстрі лу ва ті. Лис-
точ ки з од ні єю го лов ною жил кою. Квіт ко но си ко-
рот кі, 1(2)-квіт ко ві. Квіт ки блі до-го лу бі або блі-
до-жов ті. Ча шеч ка ши ро ко дзво ни ку ва та, май же 
лій часта з не рів ни ми, тро хи ко рот ши ми за труб ку 
зуб ця ми. Стовп чик сплю ще ний, не скру че ний. Ти-
чин ко ва труб ка спе ре ду на вскіс на. На сі ни ни ку-
лясті, гла день кі, з руб чи ком, який за ймає 1/8 пе-
ри мет ра на сі ни ни. 

Тип: L. saxatilis (Vent.) Vis. 
28. L. saxatilis (Vent.) Vis. 1862, Fl. Dalm. 3: 330; 

P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 141; P.H. Davis, 1970, Fl. 
Turkey, 3: 351; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 167. — Orobus saxatilis Vent. 1800, Hort. Cels.: 94, 
tabl. 94. — Vicia tricuspidata Steven, 1856, Bull. Soc. 
Nat. Mosc. 29, 2: 158. — Vicia saxatilis (Vent.) Tropea, 
1907, Malpighia, 21: 41; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 
13: 458. — Ч. скель на.

Вид опи са ний із Пів ден ної Фран ції (за про то ло-
гом: «Sur les collines arides et pierreuses du dertament 
du Var»). — Лек то тип: «The illustration in Ventenat, 
Hort. Cels. t. 94» [P.H. Davis, op.cit.: 352].

— На су хих со няч них схи лах, кам’янистих від-
сло нен нях і оси пи щах.  — Крим (пів ден ний за хід), 
зрід ка. — За галь не по ши рен ня: Се ред зем но мор’я, 
Мала Азія, Си рія.

Sect. 15. Linearicarpus Kupicha, 1983, Notes Royal 
Bot. Gard. Edinb. 41, 2: 237. — Sect. Orobastrum Boiss. 
1872, Fl. Or. 2: 601, p.p. excl. typ. — Sect. Sphaerici 
Czefr. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 167.

Рос ли ни од но річ ні. Стеб ла не кри ла ті. При лист-
ки на півстрі лу ва ті. Лист ки одно- або дво пар ні. За-
галь на вісь лист ка з віст рям або простим ву си ком. 
Квіт ко но си з од ні єю квіт кою. Ча шеч ка лій часта з 
рів ни ми зуб ця ми. Квіт ки кі но вар но-чер во ні, ро-
же во-фіо ле то ві, пур пу ро во-фіо ле то ві, фіо ле то ві. 
Ти чин ко ва труб ка спе ре ду ду гаста або ско ше на. 
Стовп чик не скру че ний. Боби лі ній ні або ву зько лі-
ній ні. На сін ня гла день ке або дріб но гор боч ку ва те, з 
ко рот ким руб чи ком, що до рів нює 1/10—1/8 пе ри-
мет ра на сі ни ни.

Тип: L. inconspicuus L.
29. L. sphaericus Retz. 1783, Observ. Bot. 3: 39; Б. 

Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 497; Чер но ва в Е. Вульф, 
1960, Фл. Крыма, 2, 2: 252; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 
2: 141; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 169. — 
Ч. ку ляста.

Вид опи са ний за зраз ком, ви ро ще ним із на сін ня 
не ві до мо го по хо джен ня.

— У світ лих ялів це вих лі сах, на су хих від кри тих 
схи лах, як бур’ян по са дах і ви но град ни ках. — До-
сить зви чай но у Гірсь ко му Кри му. — За галь не по-
ши рен ня: Ат лан тич на, Цен траль на, Схід на (Крим, 
Сканд.: за не се но) Єв ро па, Кав каз, Се ред зем но-
мор’я, Мала Азія, Іран, Гі ма лаї, Пів ніч на Аме ри ка 
(за не се но).

Sect. 16. Aphaca (Mill.) Dumort. 1827, Fl. Belg.: 
103. — Lathyrus L. subgen. Aphaca (Mill.) Peterm. 
1847, Deutschl. Fl.: 154; Чефр. 1971, Но вости сист. 
высш. раст. 8: 200; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 169 — Aphaca Mill. 1754, Gard. Dict. 
Abridg., ed. 4, 1, sine pag. 

Тип: L. aphaca L.
Од но річ ні рос ли ни. Стеб ла без кри лі. Лис точ ки 

ре ду ко ва ні. Лист ки представ ле ні ве ли ки ми су про-
тив ни ми при лист ка ми й тон кою віс сю, яка за кін-
чу є ть ся ву си ком. Квіт ко но си з 1—2 квіт ка ми. Квіт-
ки блі до-жов ті. Ча шеч ка лій часта з рів ни ми зуб ця-
ми, які пе ре ви щу ють труб ку. Пластин ка пра пор ця 
з дво ма гор боч ка ми при ос но ві, вкри та дріб ни ми 
со соч ка ми. Кри ла з обох бо ків вкри ті со соч ка ми. 
Чов ник за кін чу є ть ся не ве ли ким но си ком. Стовп-
чик не скру че ний, пря мий, злег ка роз ши ре ний до 
вер хів ки. На сін ня гла день ке; руб чик за ймає 1/10 
пе ри мет ра на сі ни ни. 

Тип: L. aphaca L.
30. L. aphaca L. 1753, Sp. Pl.: 729; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 480; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. 
Крыма, 2, 2: 251; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 541; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 143; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 169. — Ч. без лис точ ко ва.

Вид опи са ний із Єв ро пи (за про то ло гом: «Habitat 
in Italia, Gallia, Anglia inter segetes»). — Лек то тип: 
«Löfling s.n., Herb. Linn. No. 905.1 (LINN)» [Ali, 
1965, Biologia (Lahore) 11(2): 2]. 

— У світ лих лі сах, на га ля ви нах й уз ліс сях, по ча-
гар ни ках, від кри тих кам’янистих схи лах, як бур’ян 
на по лях, у са дах і ви но град ни ках. — У Кри му 
(Кер ченський п-ів, Гірський Крим, зви чай но), як 
за не се на рос ли на на за хо ді По ліс ся і Лі состе пу: ЗП 
(Хм), ЗЛС (Хм). — За галь не по ши рен ня: Ат лан тич-
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на, Цен траль на, Схід на (Мол до ва, Крим, Нижн. 
Дон., за не се но в При бал ти ку і Ле нін градську обл.) 
Єв ро па, Кав каз, Се ред зем но мор’я, Мала, За хід на, 
Се ред ня Азія. 

Subgen. 3. Nissolia (Rchb.) Peterm. 1847, Deutschl. 
Fl.: 154; Чефр. 1971, Но вости сист. высш. раст. 8: 
198; Чефр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 169. — 
Lathyrus L. c. Nissolia Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 
533. — Nissolia Mill. 1754, Gard. Dict. Abridg. ed. 4: 2, 
non Nissolia Jacq. 1760, nom. conserv.

Од но річ ні рос ли ни з без кри ли ми стеб ла ми. 
При лист ки дріб ні, ши лу ва ті. Лис точ ки ре ду ко ва-
ні. Лист ки представ ле ні роз ши ре ною віс сю лист ка. 
Квіт ко но си з 1—2 квіт ка ми. Квіт ки ро же во-пур пу-
ро ві. Ча шеч ка лій часто-дзво ни ку ва та, зуб ці її дещо 
не рів ні, ко рот ші за труб ку. Пластин ка пра пор ця 
май же гола, з дво ма гор боч ка ми при ос но ві. Кри ла 
з дріб ни ми со соч ка ми. Чов ник із ма лень ким но си-
ком. Стовп чик пря мий, не скру че ний, злег ка роз-
ши ре ний до вер хів ки. На сін ня гор боч ку ва те; руб-
чик за ймає 1/10 пе ри мет ра на сі ни ни.

Тип: L. nissolia L.
31. L. nissolia L. 1753, Sp. Pl.: 729; Б. Федч. 1948, 

Фл. СССР, 13: 481; Чер но ва в Е. Вульф, 1960, Фл. 
Крыма, 2, 2: 252; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 542; 
P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 143; Чефр. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 169. — Orobus nissolia (L.) Döll, 
1873, Rhein. Fl.: 788. — Ч. зла ко листа.

Вид опи са ний із Фран ції (за про то ло гом: 
«Habitat in Gallia»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 
905.2 (LINN)» [Cannon, 1964, Watsonia 6: 30]. 

— Спо ра дич но в За кар пат ті й При кар пат ті, на 
за хо ді та схо ді Лі состе пу, на пів дні Сте пу: ЗК (Зк) 
ПКЛ (Чц), ЗЛс (Вн), ХЛс (Хк), ДЗЛС (Дц, Лг), 
ЛЗЛС (Дц), ЛЗС (Хс); до сить зви чай но в Кри му: 
ГКр, КрС, КрЛс. — За галь не по ши рен ня: Ат лан-
тич на, Цен траль на, Схід на (Кар па ти, Мол до ва, 
При чор но мор’я, Крим) Єв ро па, Кав каз, Се ред-
зем но мор’я, Мала Азія.

При міт ка. В Ук ра ї ні тра п ляю ть ся два різ но ви ди виду: в 
За кар пат ті й При кар пат ті рос те ти по вий різ но вид із го ли ми 
бо ба ми — var. nissolia; в Лі состе пу й Сте пу — var. pubescens 
(G. Beck.) Soják, 1983, Sborn. Nár. Muz. Praze, Rada B, Prír. 
Vedy, 39,1: 56) — із опу ше ни ми бо ба ми, в Кри му є обид ва 
різ но ви ди. 

Пам’яті та ла но ви то го вче но го — сис те ма ти ка і 
фло ро ло га, чу до вої лю ди ни — Оль ги Ми ко ла їв ни Ду-
бо вик при свя чу є ть ся.
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РОД LATHYRUS (FABACEAE) ВО ФЛОРЕ УКРАИНЫ

Приводятся результаты критико-систематической обра-
ботки рода Lathyrus L. флоры Украины. Установлено, что в 
украинской флоре насчитывается 31 вид рода, принадлежа-
щие к 3 подродам и 16 секциям. Усовершенствована система 
рода, сделаны 2 новые комбинации: gen. Lathyrus L., subgen. 

1. Lathyrus. (sect. 1. Lathyrus, sect. 2. Rotundifolii Czefr., sect. 
3. Apteri (Czefr.) Czefr., sect. 4. Odorati Czefr., sect. 5. Cicercula 
(Medik.) Gren. et Godr., sect. 6. Orobastrum Boiss.).

Subgen. 2. Orobus (L.) Peterm. [ sect. 7. Orobus (L.) Gren. et 
Godr. (subsect. 1. Раlustres (Bässler) Krytzka, comb. nov., sub-
sect. 2. Nigricantes Czefr.: ser. 1. Nigri Fritsch ex Czefr., ser. 2. 
Incurvi Bässler, subsect. 3. Montani Czefr.); sect. 8. Pseudorobus 
(Czefr.) Krytzka, comb. nov., sect. 9. Pisiformes (Czefr.) Czefr., 
sect. 10. Eurytrichon Bässler, sect. 11. Pratenses Bässler, sect. 12. 
Variiflori (Czefr.) Czefr., sect. 13. Lathyrostylis (Griseb.) Bässler, 
sect. 14. Viciopsis Kupicha, sect. 15. Linearicarpus Kupicha, sect. 
16. Aphaca (Mill.) Dumort.]. 

Subgen. 3. Nissolia (Rchb.) Peterm.
Для большинства видов указан номенклатурный тип, 

для каждого из них приведены основная синонимика, све-
дения об экологической приуроченности и географическом 
распространении. Предложен ключ для определения видов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: подрод, секция, подсекция, ряд, 
вид, протолог, тип, лектотип, Lathyrus, Orobus, Nissolia, 
Fabaceae, Украина. 

L.I. Krytska
National Museum of Natural History, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

THE GENUS LATHYRUS (FABACEAE) IN THE FLORA OF 
UKRAINE

The article is devoted to the critically studied genus Lathyrus L. 
in the flora of Ukraine. It is ascertained that Ukrainian flora in-
cludes 31 species of the genus, belonging to 3 subgenera and 16 
sections. The system of the genus was improved and 2 new combi-
nations are made: gen. Lathyrus L., subgen. 1. Lathyrus. (sect. 1. 
Lathyrus; sect. 2. Rotundifolii Czefr., sect. 3. Apteri (Czefr.) Czefr., 
sect. 4. Odorati Czefr., sect. 5. Cicercula (Medik.) Gren. et Godr., 
sect. 6. Orobastrum Boiss.).
Subgen. 2. Orobus (L.) Peterm. [ sect. 7. Orobus (L.) Gren. et 
Godr. (subsect. 1. Раlustres (Bässler) Krytzka, comb. nov., sub-
sect. 2. Nigricantes Czefr.: ser. 1. Nigri Fritsch ex Czefr., ser. 2. 
Incurvi Bässler, subsect. 3. Montani Czefr.); sect. 8. Pseudorobus 
(Czefr.) Krytzka, comb. nov., sect. 9. Pisiformes (Czefr.) Czefr., 
sect. 10. Eurytrichon Bässler, sect. 11. Pratenses Bässler, sect. 12. 
Variiflori (Czefr.) Czefr., sect. 13. Lathyrostylis (Griseb.) Bässler, 
sect. 14. Viciopsis Kupicha, sect. 15. Linearicarpus Kupicha, sect. 
16. Aphaca (Mill.) Dumort.]. 
Subgen. 3. Nissolia (Rchb.) Peterm.
The nomenclatural types are given for majority of species, the 
synonymy and information about ecological conditions and geo-
graphical distribution are provided for each species. The key for 
identification of species are given. 

K e y  w o r d s: subgenus, section, subsection, series, species, 
protologue, type, lectotype, Lathyrus, Orobus, Nissolia, Fabaceae, 
Ukraine.


