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У стат ті наво дять ся дані, отри мані в ре зуль таті кри
тич ного вив чен ня роду Melilotus Mill. фло ри Укра
їни. На осно ві влас них до слі джень, ана лізу гер бар
них мате ріа лів і опра цю вань  роду у віт чиз ня них і 
зару біж них  так соно міч них ви дан нях [1—4, 6—13] 
ми пере гля нули видо вий склад роду та вдо ско
нали ли його сис тему, опи сав ши дві нові сек ції, три 
під сек ції та чоти ри ряди. Вста нов лено, що у фло
рі Укра їни нара хову єть ся 10 ви дів роду, один із них 
(M. polonicus L.) пода ний за літе ра тур ними дани ми, 
ос кіль ки його тут не зна ходи ли ще з ХІХ ст. Лише 
за гер бар ними зраз ками відо мий та кож M. altissi-
mus Thuill.

Рід Буркун—MelilotusMill.
1754, Gard. Dict., Abridg. ed. 4: 876.— Trifolium 

(Melilotus) L. 1753, Sp. Pl.: 764
Лек то тип: M. officinalis (L.) Pall. 
Ключ для визначення видів роду Melilotus  Mill.

флориУкраїни
1. При лист ки всіх лист ків при осно ві роз шире ні, 

над різа нозуб ча сті. Лис точ ки з кра їв із дріб ними, 
гос три ми, колю чими зуб цями. Квіт ки світ ложов
ті  ……………………………………………..…. 3. M. dentatus

— При лист ки при осно ві ву зькі, шилу ваті, ці
ліс ні, рід ше із зуб цями або над різа ні тіль ки в ниж
ніх лист ків. Лис точ ки ціло краї або з неко лючи ми 
(крім M. altissimus) зуб цями. Квіт ки білі або жов ті 
різ них від тін ків .....…………................................….. 2

2. Гро на рід кі, квіт ко ніж ки 3—5 мм завд., дов ші 
за ча шеч ку ……………............................................... 3 

— Гро на гус ті, квіт ко ніж ки 0,5—2,0 мм завд. (у 
M. tauricus — 2—3 мм), ко рот ші за ча шеч ку або рів
ні з нею ……………………………..............…................. 5

3. Гро на бага то квіт кові (30—50 кві ток), квіт ки 
2,5—3,5 мм завд., білі. Ча шеч ка 1,0—1,3 мм завд., 
гола ………..…..………………….........…… 5. M. wolgicus

— Гро на 4—18 (20)квіт кові, квіт ки 4—6 мм 
завд., світ ложов ті. Ча шеч ка біль ша, 2,0—4,5 мм 
завд., опу шена ……………………………………......…….. 4 

4. Ча шеч ка 3,0—4,5 мм завд. Віно чок у 
1,5 раза й мен ше дов ший за ча шеч ку. Боби 
4—7 мм завд., широ кояй цепо діб ні або яйце 
по діб ні ..…...........................................6. M. arenarius

— Ча шеч ка 2—3 мм завд. Віно чок у 2 рази 
дов ший за ча шеч ку. Боби 7—8 мм завд., дов
га сті …………...............…...........… 7. M.  polonicus

5 (2). Квіт ки білі …………….………………..........…. 6
— Квіт ки жов ті різ них від тін ків …………….......... 7
6. Зав’язь і моло ді боби опу шені, стиг лі боби 

голі, 4—8 мм завд. По верх ня боба впо пе рек
склад ча ста. Квіт ки 5—7 мм завд., на квіт ко ніж
ках 2—3 мм завд. При лист ки ниж ніх лист ків ці
ліс ні, без зуб ців .......................... 8. M.  tauricus

— Зав’язь, моло ді та стиг лі боби (3,0—3,5 мм 
завд.), голі. По верх ня боба ямча стозмор шку
вата. Квіт ки 3,5—5,0 мм завд., на квіт ко ніж
ках 1,0—1,5 мм завд. При лист ки ниж ніх лист
ків із зуб цями ……………….......… 2. M.  albus

7 (5). Рос лини одно річ ні, до 50 см завв. Ча
шеч ка широ кодзво нику вата, з різ ко вира жени ми 
кілю вати ми жил ками вздовж зуб ців. Боби  май же 
куля сті, 2—4 мм у діам. ……………………......….….…. 8

— Рос лини дво річ ні, до 150 (200) см завв. Ча
шеч ка широ ко дзво нику вата з по міт ними, але не
різ ко кілю вати ми жил ками вздовж зуб ців. Боби 
широ ко еліп тич ні, ром біч ноширо ко еліп тич ні або 
еліп тич ні, 3—6 мм завд. …………………….…………… 9

8. Квіт ки на осі су цвіт тя роз міще ні збли жени ми 
кіль цями, скла дени ми з кіль кох кві ток, тому гро на 
дуже гус ті, щіль ні, 0,8—3,0 см завд., при пло дах до 
5 см завд. Квіт ки 2—3 мм завд., блі дожов ті, звис лі. 
Боби до 2 мм завд., на вер хів ці тупі, з коро тень ким 
носи ком, як і зав’язь, голі, пови слі …..9. M. indicus

—Квіт ки на осі су цвіт тя роз міще ні кіль цями із 
2—3 кві ток, тому гро на не такі гус ті, 1—3 см завд., 
при пло дах до 5 см завд. Квіт ки 4—5 мм завд., блі
дожов ті, гори зон таль но від хиле ні від осі су цвіт
тя. Боби 2,5—4,0 мм завд., на вер хів ці за гос тре ні 
з шилу ватоко ніч ним носи ком 0,5—1,0 мм завд., 
на пря мих пло до ніж ках, спря мова ні косо вго
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ру або роз міще ні гори зон таль но до осі су цвіт тя. 
Зав’язь і моло ді боби опу шені, стиг лі — голі або 
май же голі  ……………………………..10. M.  spicatus

9 (7). Боби широ ко еліп тич ні або не рів нобо
ко ром біч ноширо ко еліп тич ні, 3,5—6,0 мм 
завд., як і зав’язь, опу шені, неви раз но сіт ча
стозмор шку ваті. Лис точ ки з кра їв із гос три
ми, колю чими зуб цями, голі. Квіт ки золо ти сто
жов ті ….…................................... 4. M.  altissimus

— Боби еліп тич ні, 3—5 мм завд., як і 
зав’язь голі, впо пе рекзмор шку ваті. Лис точ
ки з кра їв не рів но зуб ча сті, зуб ці неко лючі. 
Квіт ки жов ті .………………….....… 1. М.  officinalis

Під рід 1. Melilotus. — Melilotus Mill. subgen. 
Eumelilotus O.E. Schulz,1901, Bot. Jahrb.29, 5: 682.

Дво річ ні (у M. albus, M. officinalis, M. dentatus, 
M. suaveolens відо мі одно річ ні фор ми) стриж нево
коре неві рос лини 30—200 (250) см зав ви шки. Боби 
яйце по діб ні, еліп тич ні, дов га сті. На сін ня гла день
ке або неви раз но дріб но гор боч кува те.

Тип: лек то тип роду.
Сек ція 1. Melilotus — Melilotus Mill. subgen. 

Eumelilotus sect. Coelorytis O.E. Schulz, 1901, Bot. 
Jahrb. 29, 5: 682, p. p.

Гро на гус ті, при пло дах ви дов жені. Квіт ко ніж ки 
ко рот ші за ча шеч ку або рів ні з нею. Віно чок бі лий 
або жов тий. Боби еліп тич ні, яйце по діб ні, голі або 
опу шені (в M. altissimus). 

Тип: лек то тип роду.
Під сек ція 1. Melilotus
Боби еліп тич ні, яйце по діб ні, на вер хів ці тупу

ваті, впо пе рекзмор шку ваті або сіт ча стозмор шку
ваті, голі, на спин ці без кіля. При лист ки лан цет
ні, шилу ваті, на вер хів ці дов гоза гост рені, ці ліс ні, в 
ниж ніх лист ків час то зуб ча сті. Лис точ ки обер нено
яйце по діб ні, широ кояй цепо діб ні або дов га сті, з 
кра їв зуб ча сті, неко лючі. На сін ня гла день ке, з цят
ками або неви раз но дріб но гор боч кува те.

Тип: лек то тип роду.
Ряд 1.Mellilotus
Боби впо пе рекзмор шку ваті.
Тип: лек то тип роду.
1. Melilotus  officinalis (L.) Pall. 1776, Reise, 3: 

537; Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 180; Ві сюл. 1954, 
Фл. УРСР, 6: 375; A. Hansen, 1968, Fl. Europ. 2: 
149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 179. — 
Trifolium officinalis L. 1753, Sp. Pl.: 765. — Melilotus 
arvensis Wallr. 1822, Sched. Crit.: 391; Ledeb. 1831, Fl. 
Alt. 3: 254. — Б.лікарський(б.жовтий).

Вид опи са ний із Євро пи (за про толо гом: 
«Habitat in Europae campestribus»). — Лек то тип: 
«Herb. Burser XVIII (2): 64 (UPS)» [Sales & Hedge, 
1993, Anales Jard. Bot. Madrid, 51: 173].

— На лу ках, уз ліс сях, сте пах і сте по вих схи лах, 
пасо ви щах, уз біч чях до ріг, руде раль них міс цях, як 
бур’ян на по лях. — Зви чай но по всій Укра їні. — За
галь не поши рен ня: Атл., Ц., Пд., Сх. Євро па, Се
редз., Кав каз, М. Аз., Іран, Дж.Кашг., Ті бет, Зах. і 
Сх. Си бір (пів день), Се ред. Азія.

Ряд 2. Albae Krytzka, ser. nov.
Legumina reticulatonervosa.
Typus: M. albus Medik.
Боби сіт ча стозмор шку ваті.
Тип: M. albus Medik.
2.Melilotus albusMedik. 1787, Vorl. Chrupt. Phys.

Ökon. Ges. 2: 382; Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 181; 
Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 376;  A. Hansen, 1968, Fl. 
Europ.2: 149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 179. — Б.білий.

Lectotype: Linn. 9305, macrofische. [Sales & 
Hedge, 1993, Anales Jard. Bot. Madrid, 51: 172].

— На лу ках, уз ліс сях, сте пах і сте по вих схи лах, 
пасо ви щах, уз біч чях до ріг, руде раль них міс цях, як 
бур’ян у посі вах. — Зви чай но по всій Укра їні. — За
галь не поши рен ня: Євро па, Се редз., Кав каз, Зах. 
і Сх. Си бір, Сер. Азія, як зане сена або ін тро дуко
вана рос лина в бага тьох поза тро піч них кра ї нах.

Під сек ція 2. Dentatae Krytzka, subsect. nov. — 
Melilotus Mill. ser. Dentatae Talovina, 2011, Авто реф.: 
Род Melilotus Mill. во фл. Росс. сопр. стран: 9, nom. 
inval., descr. ross.

Legumina late elliptica (interdum fere rhomboidea), 
a dorso carinata, reticulatonervosa, glabra. Stipulae 
triangularilanceolati, apice longeacutati, basi dilatati, 
dentati. Foliola elliptica, oblongoelliptica, oblonga, 
linearioblonga, margine acutedenticulata, subtus 
obliquenervosum. Semina glabra. 

Typus: M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.
Боби широ ко еліп тич ні (іно ді май же ром біч ні), з 

кі лем на спин ці, сіт ча стозмор шку ваті, голі. При
лист ки три кут нолан цет ні, на вер хів ці дов гоза
гост рені, при осно ві роз шире ні, зуб ча сті. Лис точ
ки еліп тич ні, дов га стоеліп тич ні, дов га сті, лі ній
нодов га сті, з кра їв дріб ногос тро зуб ча сті, колю чі, 
зіс поду косожил кува ті. На сін ня гла день ке.

Тип: M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.
3.Melilotus dentatus(Waldst.etKit.)Pers. 1807, Syn. 

Pl. 2: 348; Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 178; Ві сюл. 
1954, Фл. УРСР, 6: 374; A. Hansen, 1968, Fl. Europ.2: 
149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 179. — 
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Trifolium dentatum Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. 
Pl. Rar. Hung. 1: 41. — Melilotus brachystachys Bunge, 
1847, Arb. Naturf. Ver. Riga,1, 2: 219. — Б. зубчастий.

Вид опи са ний із Руму нії (за про толо гом: «Habitat 
in Banatu ad Versetz»).

— На со лон цях, засо ле них лу ках, дни щах ба лок, 
пасо ви щах і уз біч чях до ріг. — Спо ра дич но в лісо
сте по вих і сте по вих райо нах Укра їни: ЛЛс (Кв, См, 
Чн, Хк, Пл), ХЛс (Хк), ПЗС (Од, Мк), ЛЗЛс (Дц), 
ЛЗС (Дц), ПС (Хс). — За галь не поши рен ня: Атл., 
Ц., Пд.  (Середз.), Сх. Європа (півд.), Кавказ, Зах. і 
Сх. Си бір, Сер. Азія. 

Під сек ція 3. Altissimae Krytzka, subsect. nov. — 
Melilotus Mill. ser. Altissimae Talovina, 2011, Авто реф.: 
Род Melilotus Mill. во фл. Росс. сопр. стран: 9, nom 
inval., descr. ross.

Legumina inaequilateraliter elliptica, brevi rostrata, 
indistincte reticulatonervosa, rigide appresse pilosa, 
carinus nullis. Stipulae subulati, integri, ad folia inferior 
interdum basi 1—2 brevi dentati. Folioli obovati, 
oblongi, linearioblongi, marginis remote spinoso
dentati, glabri. Semina leve, matura — indistincte 
tuberculata.

Typus: M. altissimus Thuill.
Боби не рів нобо коеліп тич ні з ко рот ким носи

ком, неви раз но сіт ча стозмор шку ваті, опу шені 
жор стки ми при тис нути ми во лос ками, без кілю 
на спин ці. При лист ки шилу ваті, ціло краї, в ниж
ніх лист ків іно ді з 1—2ма ко рот кими зуб цями при 
осно ві. Лис точ ки обер нено яйце по діб ні, дов га сті, 
або лі ній нодов га сті, з кра їв від дале но колю чо зуб
ча сті, голі. Насі нини лис кучі, дос тиг лі — неви раз
но гор боч кува ті.

Тип: M. altissimus Thuill.
4.Melilotus altissimusThuill. 1800, Fl. Env. Paris, ed. 

2: 378; Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 184; Ві сюл. 1954, 
Фл. УРСР, 6: 380; A. Hansen, 1968, Fl. Europ. 2: 
149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 181. — 
M. macrorrhizus Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 348. — Б.висо
кий.

Вид опи са ний із окол. Пари жа у Фран ції (за про
толо гом: «a Montmorency»).

Neotype: [France, Paris] Montmerency, Boivin 
[Herb. de France, donné par M. le Grenier en 1875 
(P)] [Sales & Hedge, 1993, Anales Jard. Bot. Madrid, 
51: 172].

На воло гих лу ках, при бере гах рі чок, у лі сах, біля 
до ріг. — Зрід ка, як зане сена або куль тиво вана рані
ше рос лина, в за хід них лісо вих райо нах і Лісо сте
пу: ПрЛ (Чц), ЗЛс (Кам’янецьПо діль ський), ПЛс 
(Вн), ХЛс (Хк). — За галь не поши рен ня: Ц., Атл., 

Сх. (Пн., зане сене, Лад.Ільм., зане сене, Волз.
Кам.: півд., Мол дова, За волз., Нижн.Волз.) Євро
па, Се редз. 

Примітка. Вид відо мий за гер бар ними зраз ками, но вих 
відо мо стей про його су час не поши рен ня не має. До скла ду 
під сек ції вхо дить та кож M. hirsutus Lipsky.

Сек ція 2. Wolgicae Krytzka, sect. nov. — 
Melilotus Mill. sect.Polonica Talovina, 2011, Авто реф.: 
Род Melilotus Mill. во фл. Росс. сопр. стран: 9, nom. 
inval., descr. ross.

Racemi rari, fructiferi elongati. Pedicelli calyxo 
longiori. Corolla alba vel pallide lutea. Legumina 
oblonga, oblongorhomboidea, inaequilateralis 
oblonga, apice obtusa, breviter rostrata, reticulato
nervosa, glabra.

Typus: M. wolgicus Poir.
Гро на рід кі, при пло дах ви дов жені. Квіт ко ніж ки 

дов ші за ча шеч ку. Віно чок бі лий або блі дожов тий. 
Боби дов га сті або дов га стором біч ні, не рів нобо ко
дов га сті, на вер хів ці при туп лені, з ко рот ким носи
ком, сіт ча стозмор шку ваті, голі. 

Тип: M. wolgicus Poir.
5. Melilotus  wolgicus Poir. 1814, in Lam. Encycl. 

Méth. Bot., Suppl. 3: 648; Бобр. 1941, Фл. СССР, 
11: 182; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 377; A. Hansen, 
1968, Fl. Europ.2: 149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 181. — Trifolium  ruthenicum M. Bieb. 1819, 
Fl. Taur.Cauc. 3: 506. — Melilotus ruthenicus (M. 
Bieb.) Ser. 1825, in DC., Prodr.2: 186. — Б.волзький.

Вид опи са ний із По вол жя (за про толо гом: «Sur 
les bords du Wolga»).

— На сте по вих і кам’янистих схи лах, у доли нах 
сте по вих рі чок, на со лон цюва тих лу ках, піс ках, 
уз біч чях до ріг. — На схо ді Лісо сте пу і Сте пу: ХЛс 
(Хк), ДЛс (Дц), ПЗЛС (Дн), ЛЗЛС (Дц), ПЗС (Дн, 
Мк, Хс), ЛЗС (Хс). — За галь не поши рен ня: Ц., Сх. 
(як зане сене в Дв.Печ., При бал тиці, Лад.Ільм., 
Верх.Волз.; Волз.Дон., Дніпр., При чорн., Нижн.
Дон., За волз., Нижн.Волз.), Кав каз (Пе ред кавк.), 
Зах. Си бір (півд.), Сер. Азія (зах).

6. Melilotus  arenarius Grecescu, 1909, Consp. Fl. 
Roman. Suppl.: 198, tab. 2.; В. Кло ков, 1967, Укр. 
бо тан. журн. 24, 1: 76; A. Hansen, 1968, Fl. Europ.2: 
149; Криц кая, 1987, Оп ред. высш. раст. Украины: 
187; Бобр. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 181. — 
Б.піщаний.

Вид опи са ний із Доб ру джі в Руму нії (за про
толо гом: «In arenis mobilibus regionis maritimae. 
Ad Mare Nigrum in Dobrogea, inter Tuzla 
et Tekirghiol»).
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— На піс ках, дю нах, піща них ко сах, по літо ралі 
Чор ного моря. — На край ньо му захо ді Сте пу: ПЗС 
(Од. обл., Кі лій ська дель та Ду наю, коса Схід на; 
с. При мор ське Та тар бу нар сько го рну; с. Сер гіїв ка 
Біл го родДні ст ров сько го рну). — За галь не поши
рен ня: Ц. (півд.сх.), Сх. (Мол дова, півд.за хід. 
При чор но мор’я) Євро па, Се редз. (Бал кан ський 
пів: півн.сх.).

Примітка. У 1990х ро ках О.Ю. Ума нець зна ходи ла вид на 
тери то рії Чор но мор сько го біо сфер ного запо від ника, на 
піща ній літо ралі Чор ного моря по бли зу За ліз ного Пор ту, де 
він тра п ляв ся ра зом із M. albus Medik. Те пер M. arenarius там 
не рос те.

7. Melilotus  polonicus (L.) Pall. 1776, Reise, 3: 
537; Бобр. 1941, Фл.СССР, 11: 183; Ві сюл. 1954, 
Фл. УРСР, 6: 379; A. Hansen, 1968, Fl. Europ. 2: 
149; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 181; 
Пачо ский, 2008, Хер сон ская фло ра, 2: 261. — 
Trifolium polonicum L. 1753, Sp. Pl.: 765. — Melilotus 
rariflorus Ledeb. 1831, in Eichw. Pl. Nov. Casp.Cauc.
1: 7. — M. caspius Grun. 1867, Bull. Soc. Nat. Moscou, 
40, 4: 418. — Б.польський,б.каспійський.

Вид опи са ний із Поль щі (за про толо гом: «Habitat 
in Polonia»). — Лек то тип: «Herb. Linn. No. 930.4 
(LINN)» [Lassen, 1997 / Turland & Jarvis (ed.), Taxon, 
46: 481]. 

— На піс ках і в піща них сте пах. — Наво дить ся за 
дани ми М.К. Сре дин сько го (1872—1873) для Пра
вобе реж ного Зла ково го сте пу (ПЗС): Хер сон ська 
обл., на піща ному ост рові в гир лі Дніп ра коло Хер
сона. — За галь не поши рен ня: Сх. Євро па (При чорн. 
(?), Нижн.Волз.), Кав каз (сх.), Сер. Азія (півн.зах.). 

Примітка. Не зва жаю чи на те, що вид опи са ний із Поль
щі, там він не рос те, а лише три ва лий час куль тиву вав ся, 
звід ки, оче вид но, К. Лін неєм був отри ма ний гер бар ний  
зра зок для опи су (Боб ров, цит. м.). Для фло ри При чор но
мор’я M. polonicus упер ше на вів М.К. Сре дин ський (цит. за 
Пачо ським, 2008). Дос то вір ність ви зна чен ня гер бар ного 
мате ріа лу М.К. Сре дин сько го була пере віре на й під твер дже
на моно гра фом роду Melilotus О.Е. Шуль цем (O.E. Schulz). 
Сучасних відомостей про існування вка зано го виду на піща
ному ост рові Дніп ров сько го лима ну й уза галі в по низ зі 
Дніп ра не має. Сво го часу Й.К. Пачо ський [5] кіль ка ра зів 
від віду вав цей ост рів, але M. polonicus там не зна хо див. Тому 
мож на вва жати, що вид сюди був зане се ний, дея кий час тут 
зро став, але по тім зник, мож ливо, че рез кон ку рен цію з 
поши ре ним там M. albus Medik. За озна ками мор фоти пу 
M. polonicus вия вив ся ціл ком іден тич ним із M. caspius Grun., 
який із піс ків узбе реж жя Кас пій сько го моря опи сав 
Л.Ф. Гру нер. 

Сек ція 3. Tauriae Krytzka, sect. nov.
Racemi densi, fructiferi elongati. Pedicelli cum 

calyx brevior vel aequalis. Сorolla alba. Legumina 
oblongoelliptica, oblonga, apice acutata, tenuiter 
rostrata, transverse plicata, pubescentibus vel fructus 

immaturi pubescentibus, maturi — glabra. Semina 
parvituberculata.

Typus: M. tauricus (M. Bieb.) Ser.
Гро на гус ті, при пло дах ви дов жені. Квіт ко ніж ки 

ко рот ші за ча шеч ку або рів ні з нею. Віно чок бі лий. 
Боби дов га стоеліп тич ні, дов га сті, з пря мим тон
ким носи ком, упо пе рексклад ча сті, опу шені або 
моло ді опу шені, стиг лі —голі. На сін ня дріб но гор
боч кува те.

Тип: M. tauricus (M. Bieb.) Ser.
8. Melilotus  tauricus (M. Bieb.) Ser. 1825, in DC. 

Prodr. 2: 188;  Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 188; Ві сюл. 
1954, Фл. УРСР, 6: 381; Чер нова, 1960, в Е. Вульф, Фл. 
Крыма, 2, 2: 148; A. Hansen, 1968, Fl. Europ. 2: 149; 
Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 182. — Trifolium 
tauricum M. Bieb. 1819, Fl. Taur.Cauc. 3: 506. — Melilotus 
besserianus Ser. 1825, in DC., l.c.: 188. — M. plicatus Steven 
ex Ser. 1825, in DC., l.c.: 188. — M. imbricatus Ser. 1825, 
in DC., l.c.: 188. — Б.кримський.

Вид описаний із Криму (за протологом: « 
in Tauriae meridionalis»).

На су хих кам’янистих схи лах, у світ лих лі сах, 
се ред за рос тей ча гар ни ків, у са дах і вино град ни
ках. — У Кри му (ПбК, окол. Кер чі та Сім феро
поля), ПС (Хс: Гені че ський рн, НовоОлек сіїв
ка). — За галь не поши рен ня: Сх. Євро па (Мол дова, 
При чорн., Крим), М. Азія.

Примітка. Крім Melilotus tauricus, до скла ду сек ції вхо дить 
та кож M. bicolor Boiss. et Bal.

Під рід 2. Micromelilotus O.E. Schulz, 1901, Bot. 
Jahrb. 29, 5: 683.

Одно річ ні неви сокі рос лини 10—50 см завв. 
Квіт ко ніж ки ко рот ші за ча шеч ку. Боби куля сті, 
май же куля сті, широ ко еліп тич ні, обер нено яйце
по діб ні, зде біль шого голі, одно на сін ні. На сін ня 
куля сте, шор стке, дріб но гор боч кува те. 

Тип: M. indicus (L.) All.
Сек ція 1. Laccocarpus O.E. Schulz, 1901, Bot. 

Jahrb. 29, 5: 683.
Боби май же куля сті або куля сті. Моло ді боби 

сіт ча стожил кува ті, стиг лі — сіт ча стоко мір ча сті.
Тип: M. indicus (L.) All. 
Ряд 1.Indicae Krytzka, ser. nov. 
Legumina subglobosa, apice obtusa, brevissime 

rostrata, glabra.
Typus: M. indicus (L.) All. 
Боби май же куля сті, на вер хів ці тупі, з ко рот ким 

носи ком, голі.
Тип: M. indicus (L.) All. 
9.Melilotus indicus(L.)All. 1785, Fl. Pedem. 1: 308; 

Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 189; A. Hansen, 1968, 
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Fl. Europ. 2: 149; Цве лев, 1983, Нов. сист. высш. 
раст. 20: 232;Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 182. — Trifolium indicus L. 1753, Sp. Pl.: 765. — 
Melilotus parviflorus Desf. 1800, Fl. Atl. 2: 192; Ledeb. 
1843, Fl. Ross.1: 538. — Б.індійський.

Вид опи са ний із Ін дії й Афри ки (за про толо гом: 
«Habitat in India, Africa»). — Лек то тип: «Herb. Linn. 
No. 930.2 (LINN)» [Ali, 1977, / Nasir & Ali (ed.), 
Fl. W. Pakistan,100: 309]. 

— На схи лах, уз довж до ріг, у насе ле них пунк
тах. — Зрід ка як зане сена рос лина в Кри му (Сева
сто поль, Ба лак лава). — За галь не поши рен ня: Ц. 
Євро па, Кав каз, Се редз., М. Азія, Іран, Гір ська Се
ред. Азія, Ін дія, Гіма лаї.

Ряд 2. Spicatae Krytzka, ser. nov.
Legumina subglobosa, apice acutata, in rostrum 

conicosubulatum 0,5—1,0 mm longum, pilosa.
Typus: M. spicatus(Sm.) Breistr.
Боби май же куля сті, на вер хів ці за гос тре ні, з 

шилу ватоко ніч ним  носи ком 0,5—1,0 мм завд., 
опу шені.

Тип: M. spicatus(Sm.) Breistr.
10.Melilotus spicatus(Sm.)Breistr. 1956, Bull. Soc. 

Bot. France, 103 (Sess. Extraord. 82): 127. — Trifolium 
spicatum Sibth. et Sm. 1813, Fl. Graec. Prodr.2: 93. — 
Melilotus neapolitanus Ten. ex Guss. 1828, Fl. Sic. 
Prodr. 2: 482; Бобр. 1941, Фл. СССР, 11: 188, cum 
auct. Ten.; Чер нова, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 
2: 147, cum auct. Ten.; A. Hansen, 1968, Fl. Europ.2: 
149, cum auct. Ten.; Chamberlein, 1970, Fl. of Turkey, 
3: 450, cum auct. Ten.; Бобр., 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 182, cum auct. Ten. — M. parviflorus Steven 
ex Trautv. 1841, Bull. Sci. Acad. Sci. Petersb. 8: 271, 
nom. nud., non Desf. 1800. — M. globulosus Steven, 
1856, Bull. Soc. Nat. Moscou,29, 3: 133. — Б.колоси
стий,б.неаполітанський.

Вид опи са ний із ова Кіпр (за про толо гом: «In 
insulâ Cypro»).

— На су хих кам’янистих схи лах, у світ лих хвой
них лі сах. — У Кри му (ГКр). — За галь не поши рен
ня: Кав каз (схід. і півд. За кав каз зя), М. Азія, Се
редз., Іран.
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КОНСПЕКТ РОДА MELILOTUS (FABACEAE) ФЛОРЫ 
УКРАИНЫ

В статье приводятся данные, полученные в результате 
критической обработки рода Melilotus Mill. флоры Украины. 
Усовершенствована система рода, включающая два подрода, 
четыре секции, три подсекции, четыре ряда. Описаны две 
новые секции, три подсекции, три ряда. Для каждого вида 
указаны синонимика и номенклатурный тип. Составлен 
ключ для определения видов Melilotus. Приведены сведения 
об экологической приуроченности и географическом 
распространении видов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  вид, лектотип, неотип, протолог, 
Melilotus, Fabaceae, Украина. 

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

A SYNOPSIS OF THE GENUS MELILOTUS (FABACEAE) IN 
THE FLORA OF UKRAINE

The article provides critically reviewed data on the 
genus Melilotus Mill. in the flora of Ukraine. The system of the 
genus, which includes 2 subgenera, 4 sections, 3 subsections, and 
4 series, was amended. Two new sections, 3 subsections, and 4 new 
series have been described. The synonymy and nomenclatural 
types are given for each species. A new key to Melilotus Mill.  
Species Occurring in Ukraine is proposed. Information about 
ecological conditions and geographical distribution of these 
species is provided as well.

K e y  w o r d s:  species, lectotype, neotype, protologue, Melilotus, 
Fabaceae, Ukraine.


