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Abstract. An annotated list of type specimens of 12 taxa of the genus Euphorbia (Euphorbiaceae) described from Ukraine 
and deposited in the National Herbarium of Ukraine (KW), the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany NAS 
of Ukraine, is given. The following data for each taxon are provided: original nomenclatural citation; type specimen(s) 
with category indicated according to protologues. In total 14 type specimens were found, including 7 holotypes, 2 
isotypes, 2 lectotypes, 1 syntypes, 2 paratypes and 14 specimina authentica.
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Важ ли вим нау ко вим зав дан ням, що сто їть пе ред 
Гер ба рія ми, є ви яв лен ня у фон дах та ти пі фі ка ція 
ав тен тич них зраз ків, які слу гу ва ли для опи су но вих 
так со нів. Як ві до мо, по шук ти по вих ма те ріа лів – 
один з пер ших ета пів оп ра цю ван ня будь-якої сис-
те ма тич ної гру пи на який до слід ни ком ви тра ча єть-
ся ле во ва час ти на часу, і який не зав жди при зво дить 
до по зи тив но го ре зуль та ту че рез низ ку об'єктивних 
при чин, як то, на прик лад, не мож ли вість фі зич но 
пот ра пи ти до фон дів за кор дон ної ко лек ції. Тому 
оп ри люд нен ня ре зуль та тів гер бар них до слі джень у 
ви гля ді ок ре мих пуб лі ка цій або ка та ло гів, при свя-
че них ти пам кон крет них так со нів, опи са них з пев-
ної гео гра фіч ної те ри то рії, є ак ту аль ним.

Рід Euphorbia L. (Euphorbiaceae Juss.) дуже склад-
на в сис те ма тич но му від но шен ні гру па рос лин, 
тому по гля ди на його об сяг і внут ріш ню сис те му 
пос тій но змі ню ють ся, на віть у рам ках ро біт од-
но го мо но гра фа (Geltman, 1996a, b, 1998, 2005, 
2009a, b, 2010). Тож не див но, що за май же триста 
ро ків вив чен ня Euphorbia було опи са но ряд так-
со нів і з те ри то рії Ук ра ї ни. Се ред віт чиз ня них 
бо та ні ків до цьо го до лу чи ли ся Ф.К. Бі бер штейн 

(F.A.F.M. von Bieberstein, 1768–1826), В.Г. Бес сер 
(Wilibald Gottlieb von Besser, 1784–1842), В.М. Чер-
ня єв (1794–1871), Й.К. Па чоський (J.K. Paczoski, 
1864–1942), І.В. Ар тем чук (1898–1973), І.Г. Зоз 
(1903–1984), І.В. Кло ков (1896–1981), О.М. Ду-
бо вик (1935–1994) (Czerniaёw, 1859; Besser, 1816; 
Paczoski, 1891; Klokov, 1955; Dubovik, 1972, etc.). 
Вар то від мі ти ти, що ними ж були опи са ні види 
роду Euphorbia й з ін ших те ри то рій, типи яких те-
пер збе рі га ють ся в На ціо наль но му гер ба рії Ук ра ї-
ни (KW) – Гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни. На прик лад, Euphorbia 
caucasica Dubovik (holotypus, складається з двох 
гербарних листів: KW 000022225, KW 000022226), 
E. novorossica Dubovik (holotypus, KW 000022214), 
E. pinetorum Dubovik (holotypus, KW 000022223), 
E. subhastifolia Klokov (holotypus, KW 000022234), 
E. tanaitica Paczosky (lectotypus, KW 000022235) та 
інші (Geltman, 2015; Shyian, 2015). 

У ро бо ті ви кла де ні ре зуль та ти оп ра цю ван ня ав-
тен тич них зраз ків роду Euphorbia з фон дів Гер ба рію 
KW, які ма ють сто су нок до так со нів, що були опи-
са ні з те ри то рії Ук ра ї ни. Низ ка з них оп ри люд не-
на нами впер ше у цій ро бо ті (hic designatus). На зви 
ви дів по да ні за абет кою, для кож ної з них на ве де но 
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про то лог, а та кож усі ви яв ле ні ав тен тич ні ма те ріа ли 
різ них ка те го рій (holo-, iso-, lecto-, syn-, paratypus, 
specimina authentica тощо) із пов ним ци ту ван ням 
ори гі на лу тексту гер бар ної ети кет ки (гер бар них 
ети ке ток; першими наведені оригінальні етикетки, 
по тому додаткові або польові етикетки та notae 
criticae, кожна з них виокремлена лапками) та за-
зна чен ням ав то рів, які їх ви ді ли ли. В дуж ках вка-
за ний но мер (бар код) ко лек ції. За не об хід ності 
ін фор ма ція су про во джу єть ся при міт кою. Се ред 
до слі джу ва них ма те ріа лів на ве де но зраз ки, які 
стосуються до не оп ри люд не ної на зви Euphorbia 
olgae Tkachik, in herb. З до слі дже ни ми матеріалами 
мож на оз на йо ми ти ся на сай ті JSTOR (https://plants.
jstor.org). Типіфікацію проводили згідно правил 
Між на род но го ко дек су но менк ла ту ри во до рос тей, 
гри бів і рос лин (International Code..., 2012; http://
www.iapt-taxon.org/nomen/main.php)

1. Euphorbia bessarabica Klokov, 1955, Фл. УССР, 7: 
629, 146, fig. 26.

За про то ло гом: «Bessarabia, Kryniczki, 11.VI 1886, 
legit. V. Lipski. In herbario Instituti Botanici Ac. Sci. 
RSS Ucr. Kioviae conservatur».

Holotypus: «Euphorbia nicaensis All. var. glareosa MB. 
[forma] foliis latioribus. Бес са ра бия. Кри нич ка. 18.VI 
1886. В. Липський», «Euphorbia bessarabica Klokov. 
Ditio Odessana, distr. Suvoroviensis, pag. Krynyczky, 
18.VI 1886. V. Lypskyj», «Euphorbia bessarabica Klokov, 
12.VII 1954. M. Klokov», KW 000022206.

Paratypus: «Бес са ра бия. Казанчук. 22.VI 1887. В. 
Липський», «Euphorbia bessarabica Klokov. sp. nova. 
12.VII 1954, M. Klokov», «Specimina authentica», 
«Paratypus, N. Shiyan,  25.11.2014», KW 000022207.

Specimen authenticum: «Euphorbia leptocaula. 
Ми кол., бер. Буга, ме ж ду М. Ко ре ни хой и Ду-
до вой Ха той. 09.V 1906», «Euphorbia leptocaula 
Boiss. При бе реж ний трав'яний степ. Одеська обл., 
око ли ці м. Ми ко лає ва. 09.V 1906. О. Яна та», 
«Euphorbia bessarabica Klokov. 18.XI 1950, M. 
Klokov», «Paratypus, N. Shiyan, 25.11.2014, in herb.», 
KW 000022208.

При міт ка. З двох зраз ків, яки ми ке ру вав ся ав тор при 
опи сі, в якості типу в ла тинській час ти ні про то ло гу 
за зна че но KW 000022206 (Klokov, 1955: 630). При чо-
му, М. Кло ков, по мил ко во на во дить в тексті дату «11.
VI 1886» за мість «18.VI 1886», за зна че ної на ети кет ці до 
зраз ка. В об го во рен ні до виду ав тор пише про ще один 
зра зок (KW 000022208), який ви зна чає як E. bessarabica 
Klokov, in herb., але так со но міч ний ста тус яко го все ж за-
ли ша єть ся до кін ця не з'ясованим, ос кіль ки ек зем п ля ри 
«зі бра ні лише з пуп'янками й не да ють че рез те пов но го 

уяв лен ня про рос ли ну». Ос кіль ки зра зок KW 000022208 
має від по від не ви зна чен ня М.І. Кло ко ва і цитований 
в про то ло зі (як status indefin.), ми роз гля дає мо його в 
якості spec. authent. У ро бо ті Д.В. Гельт ма на (Geltman, 
2009) по мил ко во за зна че но, що вид опи са но з те ри то-
рії Мол до ви. На справ ді с. Кри нич ки (Кри нич ка) зна хо-
дить ся в Балтсько му р-ні Одеської об лас ті Ук ра ї ни.

2. Euphorbia cretophila Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 
629, 140, fig. 24.

За про то ло гом: «RSS Ucr., dit. Staliniensis, distr. 
Slavianskiensis ad flam. Donetz in decliviis cretaceis 
loco Montes Sanctae dicto, 23.VI 1938, legit Z. Ssova. 
In herbario Instituti Botanici Ac. Sci. RSS Ucr. Kioviae 
conservatur».

Holotypus: «Ук ра їнський інсти тут ек спе ри мен-
таль ної фар ма ції. М. Хар ків. Ек спе ди ція по вив чен-
ню ди ких лі карських рос лин УРСР 1938 р. Euphorbia 
petrophila C.A. Mey. Cталинск[ая] об., Слав[янский] 
р. Горы Ар те ма. Правый бе рег р. Дон ца. На опушке 
дубов. леса. На меловых обнажениях, много. 
цв. пл. 23.VI 1938, З. Сова», «Euphorbia petrophila 
C.A. Mey. Cталинск[ая] об., Слав[янский], Свя-
то гор[ск], прав[ый] берег Донца, на мелов[ых] 
обнажениях, много, на опушке дубового леса. 
23.VI 1938, З. Сова», «Euphorbia cretophila Klokov. sp. 
nova. 12.VII 1954, M. Klokov», KW 000022209.

3. Euphorbia kaleniczenkoi Czern. 1859, Консп. 
раст. окр. Харь ко ва и Укр.: 55, «kaleniczenkii». 
≡ Euphorbia kaleniczenkii Czern. ex Trautv. 1884, Trudy 
Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada, 9: 159, nom. superfl.

За про то ло гом: «Charcov. frequens». 
Syntypus: «Euphorbia kaleniczenki. Hbt. Харьковъ. 

Julis 1853», «Syntypus, G.  Boiko  &  N.  Shiyan,  
01.10.2016», KW 000122280.

При міт ка. Вже було де кіль ка спроб ви ді ли ти лек то-
тип E. kaleniczenkoi. Так, у 2001 р. М.М. Фе до рон чук 
та М.В. Ше ве ра як та кий по зна чи ли в гер ба рії зра-
зок: «Euphorbia. Rramis sterilibus millis, foliis inferioribus 
[constanter], [obtusila] E. Esula ? [igroscitus]. Ун. Сад. in 
humusis et arenosis. 7.V 1853 [ети кет ку на пи са но В. Чер-
няє вим]»; «Euphorbia kaleniczenkii Czern. 24.XII 1965. 
О. Ду бо вик», KW 000022210. Хоча з тексту ети кет ки зро-
зу мі ло, що міс цем збо ру ма те ріа лу є м. Хар ків, та пря-
мо го по си лан ня ав тор не зро бив. Тому фор маль но да ний 
ек зем п ляр не мож на вва жа ти ав тен тич ним. Д.В. Гельт-
ман (Geltman, 1998) об рав лек то ти пом зра зок з гер ба-
рію LE: «Charcovia, non rara» з при міт кою: «Тип этого 
так со на ясно обо зна чен не был… В ос нов ном фон де KW 
име ет ся не сколь ко об раз цов, собранных, судя по по чер-
ку на этикетках, Черняевым и помеченных «Charcovia», 
причем не все они достоверно могут быть отнесены 
к E. kaleniczenkii. В качестве лектотипа предлагается 
экземпляр… этикетка которого принадлежит Черняеву; 
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кроме того, на ней имеются пометки (например, «cum 
E. esula in camprestribus»), аналогичные при ме ча ни ям, 
приведенным в про то ло ге». До слі див ши оз на че ні вище 
ма те ріа ли ко лек ції В.М. Чер няє ва (KW), нами ви яв ле но 
зра зок, ети кет ка до яко го (в тому чис лі на зва так со ну) 
на пи са на осо бисто ав то ром, і який дос те мен но мож на 
вва жа ти син ти пом.

4. Euphorbia klokovii Dubovik, 1973, Укр. бо тан. 
журн., 30, 1: 84, nom. nov., ≡ E. pseudovillosa Klokov, 
1955, Фл. УРСР, 7: 628, 148, рис. 23, nom. illeg., non 
Prodan.

За про то ло гом: «RSS Ucr., dit. Czernovitziensis, 
distr. Zastavniensis, prope pag. Prilipcze, in decliviis 
steppaceis, 15.V 1952, legunt M. Klokov et I. Artemczuk. 
In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS Ucr. Kioviae 
conservatur. – …З.Л.-С. Чер ні вецька обл.: Застав-
нівський р-н, При лип че (!!)…».

Holotypus: «Euphorbia pseudovillosa Klokov. Чер-
ні вецька обл., Застав нянський р-н, с. При лип-
че. Вер те пи. 15.V 1952, М. Кло ков, І. Ар тем чик», 
«Euphorbia pseudovillosa Klokov. sp. nova. УССР, Чер-
но вец кая обл., Заставновский р-н, у с. При лип че. В 
ниж ней сред ней час ти степных скло нов карстовых 
во ро нок («вер те пов»), 15.V 1952. М. Кло ков, И. Ар-
тем чук», KW 000022231.

Paratypi: «Euphorbia villosa W.K. Чер ні вецька обл., 
око ли ці м. Чер нів ці. Пра вий бе рег р. Прут (пів-
ніч ний схил). Се ред ня час ти на схи лу, яка по рос ла 
гус тим і буй ним різ но трав'ям. 13.VI 1947. Н. Ко-
сець», «Euphorbia pseudovillosa Klokov. 12.VII 1954. 
M.Klokov», «Paratypus.  N.  Shiyan,  24.01.2015», 
KW 00022230, KW 00022232. 

При міт ка. О.М. Ду бо вик (Dubovik, 1972) за про по ну ва ла 
нову на зву для E. pseudovillosa Klokov, 1955, ос кіль ки ос тан-
ня є більш піз нім омо ні мом до E. pseudovillosa Prodan, 1953.

5. Euphorbia kotovii Klokov, 1977, Нов. сист. высш. 
и низш. раст. 1976: 102.

За про то ло гом: «Reservatum Naturale Tauricum 
Civile, Babuhan-jaila, m. Roman-kosh, in calcareis 
mobilibus alt. 1400 m, 19.VII 1955 (fructif.), M. Kotov, 
A. Jevzerov et V. Romanov (KW). – Крымский 
Государственный За по вед ник, Ба бу ган-яй ла, гора 
Ро ман-кош, осыпи из вест ня ков на выс. 1400 м, 
19. VII 1955 (с плод.), М. Ко тов, А. Ев зе ров, В. Ро-
ма нов (KW)».

Holotypus: «Euphorbia petrophila C.A. Mey. 
Крымский Государственный Заповедник, Бабуган 
Яйла, г. Роман-Кош, осыпи известняков на выс. 
1400 м. 19. VII 1955. М. Ко тов, А. Ев зе ров, В. Ро-
ма нов», «Euphorbia jailae Klokov. 17. XI 1972. 

M. Klokov», «Euphorbia kotovii Klokov. Typus! 
15.05.1991. Д. Гельт ман», KW 000022213. 

Specimen authenticum: «non Тип. Euphorbia 
petrophila C.A. Mey. Крымский Государственный 
Заповедник, Бабуган Яйла, известняки на высоте 
1380 м. 8.VII.1955. М. Котов, А. Евзеров, В. 
Романов», «Euphorbia kotovii Klokov. [197_. s. det.] », 
KW 000022211, KW 000022212. 

6. Euphorbia olgae Tkachik, in herb.
Зраз ки: «При кар пат тя. Іва но-Фран ківська обл., 

Рож ня тівський р-н, око ли ці с. Бар ло ги. Пі сля лі со-
ві різ но трав но-зла ко ві луки в до ли ні р. Лом ни ці. 20 
лип ня 1981. В.П. Тка чик», «Euphorbia olgae Tkachik. 
Typus. 28.VIII 1981, В.П. Тка чик», «Holotypus», 
KW 000022219; «При кар пат тя. Іва но-Фран-
ківська обл., Рож ня тівський р-н, око ли ці с. Бар ло-
ги. Пі сля лі со ві різ но трав но-зла ко ві луки в до ли ні 
р. Лом ни ці. 20 лип ня 1981. В.П. Тка чик», «Isotypus» 
KW 000022220, KW 000022221, KW 000022222. 

При міт ка. За на ши ми ві до мостя ми ця на зва не була 
ефек тив но оп ри люд не на, а ві до ма лише за гер бар ни ми 
зраз ка ми.

7. Euphorbia pseudoglareosa Klokov, 1955, 
Фл. УРСР, 7: 630, 148.

За про то ло гом: «RSS Ucr. dit. Chmelnitzkiensis, 
distr. Czemerovetzkiensis, prope pag. Kutkivtzi, legit 
Jankovskij. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RRS 
[RSS] Ucr. Kioviae conservatur. – …З.Л.-С. Хмель-
ницька обл.: Че ме ро вецький рн, Кут ків ці, (То-
ківський!) ...».

Holotypus: «Euphorbia glareosa M.B. Ка ме нец кий 
окр., с. Кутковцы на тол тре «За мок». 26.VIII 1928, 
К.С. Ян ков ский», «Euphorbia pseudoglareosa Klokov. 
6.VIII 1958. M. Klokov», «Holotypus» KW 000022227.

Specimina authentica: «Euphorbia glareosa M.B. Из-
ма иль ская обл., Но во ива нов ский р-н, с. За ду на-
ев ка, у р. Кир гиж, глинистые склоны. 17. VI 1952. 
М.Ко тов, Г. Куз не цо ва», «Euphorbia pseudoglareosa 
Klokov. 6. VIII 1958. M. Klokov», KW 000022228.

«Euphorbia glareosa M.B. Мол дав ская АСР, 
с. Ташлык, окр. г. Гри го рио по ля, по р. Днест-
ру, извесняковые склоны. 22. VI 1952. М.Ко тов, 
Г. Куз не цо ва», «Euphorbia pseudoglareosa Klokov. 
6. VIII 1958. M. Klokov», KW 000022229.

При міт ка. Зраз ки KW 000022228 та KW 000022229 ми 
роз гля дає мо як ав тен тич ні, тому що саме про них ав-
тор пи сав: «Зуст рі ча єть ся, оче вид но, і далі на за хід в 
Одеській обл., ві до мий з су між них ра йо нів Молдавської 
РСР…» (Klokov, 1955).
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8. Euphorbia pseudovillosa Klokov, 1955, Фл. УРСР, 
7: 628, 148, рис. 23, nom. illeg., non E. pseudovillosa 
Prodan. 1953, in Savul. Fl. Reipubl. Popul. Roman. 2: 
674. ≡ Euphorbia klokovii Dubovik, 1973, Укр. бо тан. 
журн., 30(1) 84, nom. nov.

При міт ка. Ди вись Euphorbia klokovii Dubovik.

9. Euphorbia tristis M. Bieb. ex Besser, 1816, Cat. 
Hort. Cremen.: 57, emend. M. Bieb; 1819, Fl. Taur.-
Cauc. 3: 326. ≡ Euphorbia tristis M. Bieb. ex Besser 
(1815) Ind. Hort. Crem. Suppl. 4: 27, nom. nud. 

За протологом: «Nomen a colore fusco nectariorum 
desumptum».

Lectotypus (D. Geltman, 1998; D. Geltman, 22.XI 
1995, in herb.): «Euphorbia ... a Podolia Suppl. III. 
Bitte u[m] Retour»; «Euphorbia tristis Bess. ex Bieb.», 
KW 000000122281.

10. Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk, 1955, в 
Кло ков, Фл. УРСР, 7: 631, 155, рис. 30.

За про то ло гом: «RSS Ucr., dit. Czernovitziensis, 
distr. Zastavniensis, prope pag. Zvynjacze, in declivii 
calcareis ad Tyram, 15.V 1952, legunt M. Klokov et 
I. Artemczuk. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS 
Ucr. Kioviae conservatur. – З.Л.-С. Чер ні вецька обл.: 
Застав нівський рн, Зви ня че (!!)». 

Holotypus: «Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk 
sp. nov. RSS Ucr. Ucrainia bucoviensis. Ditio 
Czernivtziensis, districtus Zastavniensis, prope 
pag. Zvynjacze. In triente inferiore declivii calcarei 
ad Tyram. 15.V 1952. Legunt et determinaverunt 
M. Klokov et I. Artemczuk», «typus specieі Чер-
нів[вецька] обл. Зви ня че. 15.V 1952. [Кло ков, Ар-
тем чук]», KW 000022236.

Specimina authentica: «Euphorbia. Чер ні-
вецька обл.: Застав нівський рн, c. Сви ня че. Беріг 
Дніст ра. Ниж ня час ти на схи лів. 15.V 1952. М. Кло-
ков, І. Ар тем чук», KW 000075764. 

«Euphorbia. Чер ні вецька обл.: Застав нівський 
рн, c. Сви ня че. Бе ріг Дніст ра, вни зу на схи лах. 
15.V 1952. М. Кло ков, І. Ар тем чук», KW 000075763. 

При міт ка. Зраз ки з око лиць м. За лі щи ки, про які йдеть ся 
мова у при міт ці до ук ра їнської час ти ни про то ло гу виду 
(«...за рос ті в ниж ній час ти ні гіп со вих від сло нень над 
Дніст ром про ти За лі щи ків» (Klokov, 1955: 157)) у гербарії 
не виявлені. Але існують повторні збори М. Клокова з 
locus classicus за 1958 р., а саме:

«Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk. Тер но-
пільська обл., окол. За лі щи ків. Кам'яні схи ли над 
Дніст ром про ти с. Пе чор ни. 28.IV.1958. М. Кло-
ков», KW 000075710, KW 000075713, KW 000075714, 

KW 000075715, KW 000075716, KW 000075717, 
KW 000075718 .

«Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk. Тер но-
пільська обл., За лі щицький р-н, за хід ні кам'янисті схи-
ли в окол. За лі щи ків про ти с. Пе чор не. 28.IV 1958. М. 
Кло ков», «г. За ле щи ки. Западные каменистые склоны 
к р. Днестр про тив с. Пе чор ное. 28.IV 1958», «[…] 
filiscum lasi pubescens, glandulae submarginatae. Euphorbia 
tyraica Klokov et Artemczuk. 4.VIII 1958. M. Klokov», 
KW 000075711, KW 000075712.

«Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk. Тер но-
пільська обл., За лі щи ки – Пе чер не. Кам'яні схи ли 
над Дніст ром. 29.IV 1958. М. Кло ков», KW 000075719, 
KW 000075720.

«Euphorbia tyraica Klokov et Artemczuk. Тер но-
пільська обл., За лі щицький р-н, с. Пе чер не. За хід ні кру-
ті кам'ян. схи ли над Дніст ром. 13.V 1958. М. Кло ков», 
KW 000075721, KW 000075722.

11. Euphorbia virgultosa Klokov, 1955, Фл. УРСР, 7: 
631, 163, fig. 32.

За про то ло гом: «RSS Ucr. Kiovia, in decliviis 
ripariis borysthenicis, 15.VI 1950, legunt M. Klokov et 
S. Anfilova. In herbario Instituti botanici Ac. Sci. RSS 
Ucr. Kioviae conservatur. – Київ, парк, кру ті схи ли 
ста ро го дніп ровсько го бе ре га, 15.VI 1950. Зі бра-
ли М. Кло ков та Ан фі ло ва. Збе рі га єть ся в Киє ві, 
Інсти тут бо та ні ки АН УРСР». 

Holotypus: «Typus speciei. Euphorbia virgultosa 
Klokov sp. nov. Kiovia. In decliviis ad Borysthenem 
in horto urbica. 15.VI 1950. Legunt M. Klokov et 
S. Anfilova», KW 000022239. 

Isotypi: «Euphorbia virgultosa Klokov. Киев, парк. 
На крутых скло нах к Дніп ру в пар ке. 15.VI 1950. 
М. Кло ков, С. Ан фі ло ва», «Euphorbia virgultosa Klok. 
sp. nova. 10.VII 1954. M. Klokov», KW 000022237, 
KW 000022240; «Euphorbia virgultosa Klokov. Київ. 
Схи ли кру то го бе ре гу Дніп ра в пар ку. 15.VI 1950. М. 
Кло ков, С. Ан фі ло ва», «Euphorbia virgultosa Klok. 
sp. nova. 10.VII 1954. M. Klokov», KW 000022238, 
KW 000075617.

Specimen authenticum: «Euphorbia virgultosa Klok. 
Схи ли в пар ку над Дніп ром. Київ. 15.VI 1950. 
М. Кло ков», KW 000075744.

При міт ка. Зра зок KW 000075744, який з фор маль них 
при чин ми на во ди мо тут в якості specimina authentica, 
фак тич но є ізо ти пом, ос кіль ки текст ети кет ки за змістом 
ана ло гіч ний го ло ти пу, дата збо ру спів па дає, а дру гий ко-
лек тор, ймо вір но, про пу ще ний по мил ко во.

12. Euphorbia volhynica Besser ex M. Racibiborski, 
1921, Fł. Polska, 2: 107. 

За про то ло гом: «Suche halawy Wołynia i Podola».
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Lectotypus (Geltman, 1998; D. Geltman, L. Kritska, 
M. Shevera, 29.11.2000, in herb.): «Euphorbia mollis 
Gmel. in Podolia et Volhynia»; «Euphorbia volhynica 
Besser ex M. Raciborsky, 29.XI 2000. Д. Гельт ман, 
Л. Криц кая, М. Ше ве ра», «Lectotypus Euphorbia 
volhynica Besser ex M. Raciborsky», KW 000122285.

Specimina authentica: «Euphorbia […] ex [Etscher.] 
[…lbi] flos masculus pentapetabus»; «Euphorbia mollis 
Enum Volh.»; «Euphorbia volhynica Bess. Specimina 
authentica! 1950. M. Klokov», KW 000122282.

«Euphorbia mollis? Gmel.»; «Euphorbia volhynica 
Bess. Specimina authentica! 1950. M. Klokov», 
KW 000122283.

[без ети кет ки] «Euphorbia volhynica Bess. Typus 
specei! 1950. M. Klokov», KW 000122284.

При міт ка. У гер ба рії та кож збе рі га єть ся зра зок, який 
М.В. Кло ков по зна чив на ети кет ці як «Euphorbia volhynica 
Bess. Typus speciei! 1950. M. Klokov» (KW 000122284), од-
нак нія ких ін ших ети ке ток, або над пи сів на цьо му гер-
бар но му ар ку ші нема. Д.В. Гельт ман у 1998 р. (Geltman, 
1998) щодо E. volhynica опуб лі ку вав таке: «Lectotypus: 
(KW – herb. Besseri) – Klokov, in sched. 1950 («typus»), 
Geltman, h.l. Один из экземпляров, определённых как 
E. mollis в Гер ба рии В.Г. Бес се ра по ме чен М.В. Клоковым 
в 1950 г. как «тип». Этот экземпляр фак ти че ски яв ля ет ся 
лек то ти пом». Од нак, у гер ба рії збе рі га ють ся три зраз ки, 
по зна че ні як E. mollis. На двох з них ети кет ка «Euphorbia 
volhynica Bess. Specimina authentica! 1950. M. Klokov», на 
третьо му при мі ток М.В. Кло ко ва нема. З цьо го не зро-
зу мі ло, який зра зок мав на ува зі Д.В. Гельт ман. У 2000 р. 
Д.В. Гельтман, Л.І. Крицька та М.В. Шевера ви ді ли ли як 
лек то тип саме тре тій зра зок (KW 000122285).

По дя ки.

Автори висловлюють щиру подяку чл.-кор., д.б.н., 
проф. С.Л. Мо ся кі ну за консультації з номенк ла-
тур них пи тань та доценту Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова к.б.н. Т.В. Васильєвій 
і ад'юнкту Університету Адама Міцкевича в Познані 
д-ру габіл. З. Цельці за допомогу у пошуку лі те ра ту ри.
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Шиян Н.М., Бойко Г.В. Типи таксонів роду Euphorbia 
(Euphorbiaceae), описаних із території України, що 
зберігаються у Національному гербарії України (KW). – 
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 516–521.

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна

Наведено анотований список типових зразків 12 так-
сонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae) описаних з тери-
торії України, що зберігаються в Національному гер-
барії України (KW) – Гербарії Інституту ботаніки імені 
М.Г. Холодного НАН України. Для кожного таксону вка-
зані номенклатурна цитата, типові зразки із зазначенням 
категорії. Всього виділено 14 типових зразків, з них: 7 го-
лотипів, 2 ізотипи, 2 лектотипи, 1 синтип, 2 паратипи,  
також 14 автентиків. 

Ключові слова: Euphorbia, тип виду, типифікація, 
Національний гербарій України, KW

Шиян Н.Н., Бойко А.В. Типы таксонов рода Euphorbia 
(Euphorbiaceae), описанных с территории Украины, 
хранящиеся в Национальном гербарии Украины (KW). – 
Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 516–521.

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Приведен аннотированный список типовых образцов 
12 таксонов рода Euphorbia (Euphorbiaceae) описанных с 
территории Украины, которые хранятся в Националь-
ном гербарии Украины (KW) – Гербарии Института бо-
таники имени Н.Г. Холодного НАН Украины. Для каж-
дого таксона указаны номенклатурная цитата, типовые 
образцы с обозначением категории. Всего выделено 14 
типовых образцов, из них: 7 голотипов, 2 изотипа, 2 лек-
тотипа, 1 синтип, 2 паратип, а также 14 автентиков. 

Ключевые слова: Euphorbia, тип вида, типификация, 
Национальный гербарий Украины, KW


