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РОДИ TRIGONELLA, MELILOTOIDES І CRIMEA (FABACEAE) У ФЛОРІ УКРАЇНИ  

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :  вид, тип, голотип, лектотип, синтип, протолог, Trigonella, Melilotoides, 
Crimea, Fabaceae, Україна

Роди Trigonella L., Medicago L., Melilotoides Heist. 
ex Fabr. і Crimea Vass. утво рю ють у роди ні Fabaceae 
над зви чай но тіс ну гру пу мор фоло гіч но бли зьких 
ви дів, між яки ми не лег ко про вес ти чіт кі родові 
межі. Cистематика ро дів Medicago та Trigonella й до 
сьо го дні ще не встановлена. Тра ди цій но на аре ну 
сис тема тики вихо дять два взає мо про ти леж ні на-
пря ми широ кого [2, 7, 13, 14, 18] і ву зько го [3—5, 
9] розу мін ня вка за них ро дів. Ці тен ден ції до сить 
яск раво пока зав І.Т. Ва силь чен ко у стат ті «О сис-
тема тиче ском поло же нии ро дов Medicago L. и 
Trigonella L.» [3] на при кла ді лін неїв сько го виду 
«Trifolium Melilotus creticus L.», який Ф. Меді-
кус (F.C. Medicus ) [16] від ніс до опи сано го ним 
моно тип ного роду Melissitus Medik., а Н. Сeренж 
(N.C. Seringe) [18] — та кож до моно тип ного роду 
Pocockia Ser., який, до речі, є сино ні мом Melissitus. 
О.А. Гросс гейм в 11-му томі «Флоры СССР» [7] 
пере ком біну вав його в під рід Pocockia (Ser.) Grossh. 
роду Trigonella L., до яко го вклю чив усі одно річ-

ні й бага то річ ні види з пло ски ми пло дами, роз ді-
лив ши їх на п’ять сек цій. Е. Буасcьє (E. Boissier) у 
2-му томі «Flora orientalis» [13] роз гля дав зга да ний 
вид у скла ді роду Trigonella як T. cretica (L.) Boiss. 
Піз ніше І.Я. Ла чаш вілі [9] від но вив рід Melissitus 
Medik. і знач но роз ши рив його розу мін ня, зара ху-
вав ши до ньо го 60 ви дів. Але, як вия вило ся, іс нує 
ще ста ріша на зва цьо го роду — Melilotoides Heist. et 
Fabr. 1763, Enum. Meth. Pl., ed. 2: 404. Іржі Сой як 
(Ji i Soják) [22], беру чи до ува ги лише види з тери-
то рії ко лиш ньо го Ра дян сько го Сою зу, від ніс до 
Melilotoides види під роду Pocockia (Ser.) Grossh. роду 
Trigonella L., а саме: трав’яні полі кар піки з сек цій 
Ellipticae Boiss. і Persistentes Grossh., одно річ ники з 
сек ції Lunatae Boiss., а та кож на пів ку щик Trigonella 
cretacea (M. Bieb.) Grossh. із сек ції Cretaceae Grossh.

Сто сов но обся гу ро дів Medicago та Trigonella 
І.Т. Ва силь чен ко в зга да ній вище стат ті [3] ствер-
джує, що розв’язати цю так соно міч ну про бле му 
мож на лише шля хом поді лу ком плек су Trigonella—
Medicago на окре мі при род ні роди, що до зво лило © Л.І. КРИ ЦЬКА., В.В. НОВО САД, 2014
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б удо ско нали ти їхню сис тема тику. Він виді лив із 
Trigonella й опи сав чоти ри но вих роди: Crimea Vass. 
із од ним ви дом С. cretacea (M. Bieb.) Vass. (Medicago 
cretacea M. Bieb., Trigonella cretacea (M. Bieb.) 
Taliev); Turukhania Vass. із ти пом T. platycarpos (L.) 
Vass., а та кож ще два моно тип ні роди: Ursia Vass. із 
ти пом U. gordejevii (Kom.) Vass. і Kamiella Vass. із ти-
пом K. archiducis-nikolai (Šir.) Vass. [3, 4]. В об роб-
ці роду Trigonella для «Флоры евро пей ской час ти 
СССР» [4] сек цію Lunatae він роз гля дав у скла ді 
роду Trigonella. 

Ос тан нім ча сом зав дяки поси лено му роз ви тко ві 
моле ку ляр но-фітогене тич них до слі джень у галу-
зі сис тема тики рос лин з’явилися до сить ваго мі 
пояс нен ня бага тьох, на віть при хова них мор фоло-
гіч них і ево лю цій них особливостей, кот рим, як 
пра вило, рані ше не нада вало ся вели кого зна чен-
ня і які для до свід че них до слід ни ків мо жуть бути 
підста вою для змі ни по гля дів як на обся ги так со нів 
різ ного ран гу, так і на їхнє пере гру пу ван ня в галузі 
так соно мії та розу мін ня ево лю цій них зв’язків між 
ними. Але, ос кіль ки сис тема тика все ж зали шає-
ться нау кою, не по збав ле ною кон сер ва тиз му, для 
неї, без пе реч но, важ ливи ми є озна ки гено му, якi 
про яв ляю ться у фенотипi й вико ристо вую ться для 
класифiкацiї. Інши ми сло вами, ре зуль тати моле-
ку ляр но-філогене тич них до слі джень по вин ні слу-
гува ти аде к ват ному вiдображенню в таксономiчних 
оди ни цях різ них ран гів при род ної диференцiацiї 
фiтобiоти на ре аль но iснуючi біо ло гіч ні окремостi. 
Отже, дані моле ку ляр но-філогене тич них до слі-
джень спо нука ють до пере ос мис лен ня вже відо-
мих і за галь но при йня тих сис тема тич них фак тів. 
Тому по гля ди сис тема ти ків рос лин і моле ку ляр них 
систематиків не зав жди збі гаю ться. У цьо му ви пад-
ку слід пос лати ся на непе ре вер шені авто рите ти в 
галу зі фено- й гено систе мати ки — М.М. Цвє льо ва 
[10], який, ана лі зую чи ре зуль тати так соно міч них 
пере тво рень у роді Silene L. s. l. на основі моле ку-
ляр но-гене тич них до слі джень, пи сав: «Слиш ком 
дове рять … данным моле ку ляр ной гене тики, на 
наш взгляд, еще рано», та А.С. Анто нова [1], кот-
рий пере кон ливо до вів, що іс нує ціла низ ка при-
чин, за яки ми філо гене тич ні дере ва, побу дова ні 
на осно ві моле ку ляр них оз нак, час то про ти леж ні 
по гля дам бота ні ків на ево лю цій ну істо рію так со-
нів, ос кіль ки моле ку ляр ні біо логи за зви чай буду-
ють свої дере ва на підставі вив чен ня ево лю ції, як 
пра вило, лише одно го гена з бага тьох ти сяч, що 
утво рю ють ге ном рос лин. Дру га, і най важ ливі ша, 

при чина — сут тєві, ча сом прин ципо ві, від мін ності 
в меха ніз мах моле ку ляр ної й орга ніз мен ної ево лю-
ції, які особ ливо вияв ляю ться під час ана лізу так-
со нів ниж чого ран гу. 

Відо мо, що все реди ні роду Trigonella іс нує гру-
па ви дів із квіт кою лю цер ново го типу (пра по рець 
з’єднується з кри лами зуб цями). Саме ці 23 види 
ка над ський бота нік Е. Смолл (E. Small), пере-
важ но на осно ві кри тері їв фло раль ної орга ніза ції 
та спо со бів запи лен ня, в 1987 р. пере ніс до роду 
Medicago, що під твер див і в най нові шій моно гра-
фії 2011 р. [20, 21]. Ана ліз пос лі дов ностей ядер них 
(GA3 ox1) і пластид них (trnK/matK) нуклеотидних 
послідовностей, здій сне ний K.P. Steele зі спів авто-
рами [23], це пере не сен ня під три мав. Ми з розу-
мін ням ста вимо ся до та кої ідеї, од нак вва жає мо, 
що до ціль ніше було б зали шити їх у скла ді роду 
Trigonella, виді лив ши в окре мий під рід. Сто сов но 
одно річ ни ків із сек ції Lunatae, які на від міну від 
ви дів Medicago та Trigonella ма ють пло скі пло ди, 
то, на нашу дум ку, їх мож на виді лити в окре мий 
рід — Melilotoides, у скла ді яко го слід було б зали-
шити лише одно річ ники з квіт кою лю цер ново го 
типу та пло ски ми пло дами з сек цій Lunatae Boiss., 
Samaroideae Boiss. і Pectinatae Boiss. 

Вод но час дуже важ ко пого дити ся з пере не сен-
ням до роду Medicago ці лої низ ки трав’яних полі-
кар пі ків, які за сис те мою О.А. Гросс гей ма [7] нале-
жать до сек цій Ellipticae Boiss. і Persistentes Grossh. 
роду Trigonella. По-пер ше, вони ма ють квіт ку 
не лю цер ново го, а іншого типу (пра по рець не 
з’єднується зуб цями з кри лами), по-дру ге, над то 
доб ре ви різ няю ться з-по між усіх ін ших фор мою 
квіт ки з доб ре вира жени ми збіль шени ми кри лами, 
а та кож пло дами. Ці види були від несе ні спо чат ку 
до роду Melissitus [9], а по тім — до Melilotoides [22] 
ра зом із одно річ ника ми з сек ції Lunatae, що ма ють 
квіт ку лю цер ново го типу. Про те слід за зна чити, 
що це особ лива гру па ви дів, яку за мор фоло гіч-
ними озна ками не мож на від нести ні до Trigonella, 
ні до Melilotoides, а тим біль ше, — до Medicago. На 
нашу дум ку, це окре мий самостій ний рід, який 
тре ба було б опи сати. З іншо го боку, це неод но-
рід ний ком плекс ви дів, про що свід чить хоча б 
те, що О.А. Гросс гейм роз ді лив їх на три сек ції, а 
І.Т. Ва силь чен ко виді лив із них чоти ри нові роди, 
які ми зга дува ли вище. Один із них — Crimea Vass. 
із од ним ви дом — С. cretacea (M. Bieb.) Vass., який 
став трак тува тися як Melilotoides cretacea (M. Bieb.) 
Soják [22]. У цій стат ті ми визнаємо монотипний 
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рід І.Т. Ва силь чен ка, єдиний вид якого є на пів ку-
щиком, що має одно на сін ні пло ди з по тов щени ми 
раді аль ними жил ками на по верх ні.

Genus 1. Trigonella L. 1753, Sp. Pl.: 776; id. 1754, 
Gen. Pl., ed. 5: 338; Гроссг. 1945, Фл. СССР, 11: 102; 
Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 355; Ivimey-Cook, 1968, 
Fl. Europ. 2: 150; Huber-Morath, 1970, Fl. Turkey, 
3: 452; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 
182. — Три кут ниця, гунь ба.

Лек то тип: T. foenum-graecum L.
1. Квіт ки по один ці або по пар но роз міще ні в 

пазу хах лист ків. Боби по над 15 мм завд. …………... 2
— Квітки в багатоквіткових гроноподібних або 

голівчастих суцвіттях. Боби коротші ………….…..... 3
2. Боби плоскі, 15—45 мм завд., на верхівці раптово 

звужені в шилуватий, рівний із плодом носик. Стебла 
10—30 см завв., густо опушені..........…... 1. T. gladiata

— Боби циліндричні, 60—100(120) мм завд., на 
верхівці поступово звужені в прямий носик 1,5—
3,5 см завд. Стебла 20—50(170) см завв., голі або 
розсіяно опушені ………………… 2. T. foenum-graecum

3 (1). Віночок голубий або блідо-голубий ………. 4
— Віночок жовтий …..................................……... 6
4. Рослина густо опушена м’якими відлеглими 

волосками. Чашечка трубчаста, 6—12 мм завд. 
Боби 10—15 мм завд. (без носика), густо відлегло-
волосисті .…………………………....…13. T. caerulescens 

— Рослина розсіяно опушена. Чашечка 
дзвоникувата, 2—5 мм завд. Боби менші, розсіяно 
опушені ……………………………………………………....… 5

5. Стебла прямостоячі. Лис точ ки ниж ніх лист ків 
яйце по діб ні або дов гасто-яйце по діб ні, верх ніх — 
дов гасті. Су цвіт тя щіль ні, кулясті, пі сля від цві-
тан ня не ви дов жую ться і не рід ша ють. Біб 4—5 мм 
завд., рап тово зву жує ться в но сик ..…… 8. T. caerulea

— Стеб ла лежа чі або ви схід ні. Лис точ ки ниж-
ніх лист ків еліп тич ні, дов гасто-еліп тич ні, дов гасті, 
верх ніх — дов гасті, дов гасто-лі ній ні, лі ній но-лан-
цет ні, лі ній ні. Су цвіт тя дов гасті або дов гасто-еліп-
тич ні, спо чат ку гус ті, пі сля цві тін ня рід ша ють і ви-
дов жую ться. Біб 3—4 мм завд., пос тупо во зву жує-
ться в но сик ……………………………… 9. T. procumbens

6 (3). Боби на відхилених донизу плодоніжках, 
повислі ……….…….…............................................…. 7

— Боби на прямих, спрямованих догори 
плодоніжках, не повислі ……...........................….. 12 

7. Боби циліндричні, дугасто вигнуті або прямі, 
з малопомітним верхнім швом ……................…......8

— Боби яйцеподібні або довгасті, серпасто 
зігнуті, з добре вираженим верхнім швом …...…... 10

8. Боби чоткоподібні, з перетяжками між 
насінинами …...............................…..5. T. strangulata

— Боби без перетяжок між насінинами ………… 9
9. Віночок простого типу (крила позбавлені 

зубців). Боби близько 20 мм завд. і 2 мм 
завш., густо опушені короткими волосками, 
невиразно сітчасто-жилкуваті, серпасто або 
напівкільцювато зігнуті, в суцвітті повислі, 
дугою спрямовані вгору, носик тонкий, зігнутий,  
короткий ......................................... 4. T. spruneriana

— Віночок люцернового типу (крила 
з’єднуються з човником за допомогою зубців). 
Боби 7—13 мм завд., 0,8—1,5 мм завш., опушені 
тонкими корoткими волосками, рідше голі, 
виразно косо впоперек жилкуваті, трохи зігнуті, в 
суцвітті зірчасто, дугасто відхилені, з коротеньким 
носиком ……………...…………………..12. Т. monspeliaca

10 (7). Су цвіт тя гус ті, бага то квіт кові. Квіт-
ко нос дов ший за по крив ний лис ток. Боби дов-
гасто-яйцеподібні, близько 5 мм завд. Но сик боба 
гачкувато загнутий догори …………………. 7. T. spicata

— Су цвіт тя рід кі, мало квіт кові. Квіт ко нос за 
дов жи ною до рів нює по крив ному лист ку. Боби лі-
ній но-дов гасті, 10—20 мм завд. Но сик боба гач-
кува то за гну тий дого ри або дугасто від хиле ний у 
про ти леж ний бік від дуги боба ………….........……. 11

11. Су цвіт тя — зон тико по діб ні 3—5(8)-квіт кові 
гро на. Лис точ ки 4(8)—13 мм завд., 4—8 мм завш., 
широ ко-обер нено яйце по діб но-кли нува ті, з кра їв 
ко рот ко зуб часті, на вер хів ці тупі, рід ше з виїм кою, 
май же голі. Боби з чис лен ними товсти ми пара-
лель но роз міще ними спі раль ними жил ками, сер-
пасто зі гну ті, опу шені дріб ними во лос ками, в су-
цвіт ті відстов бур чені, пови слі. Носик боба тонкий, 
дугасто відхилений у протилежний бік від дуги 
боба ....…........................................…... 6. T. calliceras 

— Су цвіт тя — кулясті 5—8-квіт кові гро на. Лис-
точ ки 8—20 мм завд., 3—15 мм завш., дов гасті, 
обер нено яйце по діб ні, обер нено-широ кояй цепо-
діб ні, дов гасто-обер нено яйце по діб ні на вер хів-
ці тупі або злег ка виїм часті, у верх ній тре тині й 
на вер хів ці з кра їв зуб часті, зіс поду роз сія но опу-
шені. Боби впо пе рек-жил кува ті, сер пасто зі гну ті, 
пло скі, голі, в су цвіт ті пови слі, ду гою спря мова-
ні дони зу. Но сик боба тон кий, за гну тий на його  
спин ку .…..............................................3. T. balansae

12 (6). Су цвіт тя — го лів часті або яйце по діб-
ні 4—10-квіт кові гро на. Віно чок 5—7 мм завд. 
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Бoби 15—25 мм завд., 1 мм завш., ву зько лі ній-
ні, стис нуті, злег ка зви висті й зі гну ті, впо пе-
рек сіт часто-жил кува ті, при тис нуто ко рот ково- 
 лосисті ….....................................…. 10. T. fischeriana

— Су цвіт тя — зон тико по діб ні (1)2—5-квіт кові 
гро на. Віно чок 4—5(6) мм завд. Боби 15—30 мм 
завд., 1,0—1,5 мм завш., злег ка дугасто зі гну ті 
або май же пря мі, лі ній ні, опук ло впо пе рек-сіт-
часті з коро тень ким носи ком, у су цвіт ті широ ко  
від хиле ні ................................................ 11. T. striata

Subg. 1. Trigonella. — Subgen. Eutrigonella Grossh. 
1941, Фл. СССР, 11: 106, p. p. 

Одно річ ники. Віно чок просто го типу. Боби ци-
лін д рич ні або іно ді більш-менш стис нуті, але не 
пло скі, дов гасті, еліп тич ні, обер ненояйце по діб ні, 
рід ко лі ній но-лан цет ні. 

Тип: лек то тип роду. 
Sect. 1. Trigonella. — Trigonella L. sect. Foenum-

Graecum Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 182.
Одно річ ні рос лини. Квіт ки без при квіт нич ків, 

по 1—2 роз міще ні в пазу хах лист ків. Віно чок жов-
тува то-бі лий або блі до-фіо лето вий. Боби (15)20—
100(120) мм завд., лі ній но-лан цет ні з дов гим носи-
ком на вер хів ці.

Тип: лек то тип роду.
1. T. gladiata Steven ex M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-

Cauc. 2: 222; Чер нова, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 
2, 2: 127; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 119; Ivimey-
Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; Huber-Morath, 1970, 
Fl. Turkey, 3: 480; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред. 
высш. раст. Украины: 185; Ва сильч. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 186. — Т. мечу вата.

Вид опи са ний із Кри му й Ма лої Азії (за про толо-
гом: «Crescit in Tauriae campis et collibus apricis ad 
Bosphorum»).

— На су хих сте по вих і кам’янисто-щебе нистих 
схи лах, інко ли як бур’ян по кра ях по лів і на руде-
раль них міс цез ростан нях. — Спо ра дич но в Кри му: 
КрС (окол. Сак), Кер чен ський п-ів, пе ред гір’я, 
ПБК. — За галь не поши рен ня: Ц. Євро па, Кав каз, 
Се редз., М. Азія.

Примітка. Вид трапляється у двох формах: із лежачими й 
прямостоячими стеблами.

2. T. foenum-graecum L. 1753, Sp. Pl.: 777; Гроссг. 
1941, Фл. СССР, 11: 119; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 
6: 359; Ivimey-Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; Huber-
Morath, 1970, Fl. Turkey, 3: 481; Ва сильч. 1987, Фл. 
ев роп. час ти СССР, 6: 186. — Т. сін на, гунь ба сві же 
сіно.

Вид опи са ний із Фран ції, Мон пе льє (за про-
толо гом: «Monspelii»). 

Лек то тип: Herb. Linn. 932/16 (за Huber-Morath, 
1970, l. c.: 481). 

— На по лях, горо дах і за смі че них міс цях, куль-
тиву єть ся та тра пля єть ся зди чаві ло. — Зрід ка в пів-
ден них сте по вих райо нах і в Кри му. — За галь не 
поши рен ня: Ц. (пів день), Сх. (Мол дова, При чорн., 
Ниж. Дон) Євро па, Кав каз, Cередз., М. Азія, Іран. 
У дико му ста ні рос те в Месо пота мії й Кур диста ні.

Sect. 2. Falcatulae (Boiss.) Sirj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 38. — Trigonella L. sect. Eutrigonella 
§ 6. Falcatulae Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 66. — Trigonel-
la L. sect. Falcatula Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 184 p.

Одно річ ники. При лист ки зуб часті або над різа-
ні. Квіт ко ніж ки ві діг нуті дони зу. Віно чок жов тий, 
просто го типу (кри ла й чов ник не зв’язані зуб-
цями). Боби лі ній ні, рід ше яйце по діб но-дов гасті, 
сер пасті, більш-менш стис нуті, пови слі, з товсти-
ми жил ками.

Лек то тип: T. falcata Balfour.
3. T. balansae Boiss. et Reuter, 1856, in Boiss., 

Diagn. ser. 2 (5):79; Ivimey-Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 
151; Huber-Morath, 1970, Fl. Тurkey, 3: 460. — Т. Ба-
лан си.

Вид опи са ний із Гре ції й Ту реч чини.
Син типи: «Graecia, 1842, Boissier»; «Smyrna 

(Izmir), 1842, Boissier»; «Smyrne, dans les champs 
maritimes, 16.V.1854, Balansa 177» (G). (за Huber-
Morath, l. c.: 460).

— На су хих кам’янистих схи лах, на по лях і уз-
біч чях до ріг. — У Кри му, дуже рід ко. — За галь не 
поши рен ня: Гре ція, о-в Кріт, Кіпр, М. Азія, Півн. 
Афри ка, Си рія, Лі ван, Палести на.

При міт ка. У Гер ба рії Інсти туту бота ніки іме ні 
М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни (KW) збе ріга єть ся зра зок, зі б-
ра ний у ХІХ ст. в Кри му, ано нім. Рані ше вид там куль тиву-
вали, і він міг за смі чува ти посі ви пше ниці-одно зер нян ки.

Sect. 3. Cylindricae (Boiss.) Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 12; id. 1929, ibid. 110: 22; Ва сильч. 
1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 184. — Trigonella L. 
sect. Eutrigonella § 5. Сylindricae Boiss. 1872, Fl. Or. 
2: 66. — Subgen. Trigonella sect. Cylindricae (Boiss.) 
Grossh. 1941, Фл. СССР, 11: 107. cum auct. Boiss.

Одно річ ні рос лини. Гро на го лів часті, квіт ко ніж-
ки при пло дах ві діг нуті дони зу. Віно чок просто го 
типу, жов тий, рід ше бі лий або голу бува тий. При-
лист ки ці ліс ні. Боби ци лін д рич ні, зі гну ті, від тяг-
нуті в но сик, час то чот копо діб ні, з по здовж німи 
жил ками.



177ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2

Лек то тип: T. cylindracea Desv.
Subsect. 1. Boissierianae Širj. 1929, Publ. Fac. Sci. 

Univ. (Brno), 2: 22; Гроссг., 1941, Фл. СССР, 11: 107.
Біб без пере тя жок між насі нина ми.
Лектотип: T. cylindracea Desv.
4. T. spruneriana Boiss. 1843, Diagn. Pl. Or. Nov. 1 

(2): 17; Ivimey-Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; Huber-
Morath, 1970, Fl. Turkey, 3: 461. — T. torulosa аuct., 
non Griseb. 1843: Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 107, 
Гроссг. 1952, Фл. Кав каза, 5: 172. — Т. Спру нера.

Вид опи са ний із Гре ції й Ма лої Азії.
Син типи: «In Graecia Argolide et Attica, Boissier, 

Spruner»; «Asia Minori in Lydia et Caria, Boissier»(G); 
«Cilicia, Aucher 1172»; «Tauro, Kotschy 163». (За 
Huber-Morath, l. c.: 462).

— На су хих кам’янистих схи лах. — У Гір сько му 
Кри му (півд.-за хід.), дуже рід ко. — За галь не поши-
рен ня: Гре ція, Ту реч чина (євро пей ська час тина), 
М. Азія, схід не узбе реж жя Се ред зем ного моря, 
Кав каз (Схід. і Півд. За кав каз зя), Се ред ня Азія 
(Гірськ. Туркм.), Вірм.-Курд., Іран. 

Під сек ція 2. Strangulatae Širj. 1929, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 2: 35; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 108.

Біб із доб ре вира жени ми пере тяж ками між насі-
нина ми.

Лек то тип: T. strangulata Boiss.
5. T. strangulata Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Nov. 1, 

9: 17; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 108; Гроссг. 1952, 
Фл. Кав каза, 5: 172; Huber-Morath, 1970, Fl. of 
Turkey, 3: 466. — T. smyrnea auct., non Boiss.: Чер-
нова, 1948, Труды Гос. Никит. бот. сада, 25, вып. 
1—2: 153—155; Чер нова, 1960, в Е. Вульф, Фл. 
Крыма, 2, 2: 123; Васильч. 1987, Фл. европ. час ти 
СССР, 6: 184; Шеляг-Сосонко, 1987, Опред. высш. 
раст. Украины: 185. — Т. чот копо діб но-пере тяг нута.

Вид опи са ний із Си рії. 
Голо тип: «[Syria] in collibus siccis Antilibani circa 

Rascheya, Boissier». (G). (За Huber-Morath, 1970, l. 
c.: 467).

— На су хих кам’янистих схи лах. — Дуже рід ко в 
Г. Кри му (півд.-зах.).

— За галь не поши рен ня: Кав каз (Півд. За кав-
каз зя), Бал кан ський п-ів (Гре ція), М. Азія, З. Азія 
(Си рія, Лі ван, Півн. Ірак). 

При міт ка. У Гер ба рії Ні кіт сько го бота ніч ного саду (YALT) 
збе ріга єть ся єди ний зра зок цьо го виду, зі бра ний 
В.Ф. Ва силь є вим 14 трав ня 1930 р. на око лиці с. Кол хоз ноє 
(Узун джа) в Бай дар ській доли ні, на кам’янистих схи лах, в 
угру по ван ні Junipereta excelsae. Він був по мил ково ви зна че-
ний Є.В. Вуль фом як T. smyrnea Boiss. і за та кою на звою 
наво див ся в усіх наступ них ви дан нях. Цей вид — дуже рід-

кіс ний мало азій ський енде мік. Н.М. Чер нова впер ше опуб-
ліку вала зна хід ку T. smyrnea в Кри му в стат ті 1948 р.: «О 
некоторых новых и интересных для флоры Крыма ви дах» 
[11], у якій пише: «От близ кого вида T. strangulata Boiss. наш 
вид отли чает ся бо лее длинным вен чи ком, бо лее ко рот кими 
зуб цами ча шеч ки и боба ми с бо лее длинным загнутым 
носи ком». На справ ді ж, як уста нови ла О.М. Дубо вик і згід-
но з Huber-Morath (1970, l. c.), у T. strangulata віно чок (5) 
6—7 мм зав дов жки, тоб то дов ший, ніж у T. smyrnea, в якої 
віно чок 5,5—6,0 мм зав дов жки; в пер шого виду дов жина 
зуб ців ча шеч ки така ж, як і її труб ка, а в дру гого вони ко рот-
ші за неї. Сто сов но бо бів О.А. Гросс гейм (1941, цит. м.) від-
зна чає, що пів ден но-за кав ка зька T. strangulata теж від різ-
няє ться від діаг но зів Е. Буас сьє та Г.І. Ши ряє ва дов шим і 
силь ніше за гну тим носи ком, 5—8 мм, а не 3—5 мм зав дов-
жки. І.Т. Ва силь чен ко (1987, цит. м.) вка зав для крим сько го 
виду боби 6—7 мм зав дов жки, пра по рець 5 мм зав дов жки, 
що не від пові дає крим сько му гер бар ному мате ріа лу, ос кіль-
ки в T. strangulata боби 10—12 мм зав дов жки, 2—3 мм зав-
шир шки і квіт ки біль ші. Оче вид но, це адвентивний для 
флори Криму вид, хоча Н.М. Чернова вва жає, що 
T. strangulata в Криму не занесений вид, а його тре ба зара-
хува ти до ре лік тів. Мож ливо, цей вид слід роз гля дати як 
сіль сько гос по дар ський ре лікт, ос кіль ки у ста ро дав ні часи 
він за бур’янював посі ви пше ниці-одно зер нян ки. Повтор-
них зборів T. strangulata з Кри му після 1930 р. не було. 

Sect. 4. Callicerates (Boiss.) Grossh. 1945, Фл. 
СССР, 11: 108, cum auct. Boiss. — Trigonella L. sect. 
Eutrigonella § 7. Callicerates Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 67. 

Одно річ ні рос лини. При лист ки зуб часті. Квіт ки 
в го лів часто-зон тико по діб них гро нах; квіт ко ніж-
ки пі сля цві тін ня ві діг нуті дони зу. Віно чок жов-
тий. Кри ла без з’єднувального зуб ця. Біб ко рот-
коци лін д рич ний, ви тяг ну тий у дов гий но сик, гус-
то косо жил кува тий. Насі нини яйце по діб ні, дещо 
стис нуті, жов тува ті, гор боч кува ті.

Лек то тип: T. calliceras Fisch.
6. T. calliceras Fisch. 1819, in M. Bieb., Fl. Taur.-

Cauc. 3: 515; Гроссг. 1945, Фл. СССР, 11: 108; Гроссг. 
1952, Фл. Кав каза, 5: 256; Га луш ко, 1980, Фл. Сев. 
Кавказа, 2: 127. — Т. гарнорога.

Вид описаний із Тбілісі (за про толо гом: «Circa 
Tiflin»).

— На кам’янистих від сло нен нях, оси пи щах, 
руде раль них міс цез ростан нях. — У Кри му, зрід-
ка. — За галь не поши рен ня: Кав каз (Пе ред кав каз-
зя, Схід не За кав каз зя, Та лиш), Іран (При кас пій-
ський р-н), Се ред ня Азія (За хід ний Копет-Даг).

Примітка. Єди ний ек зем п ляр цьо го виду зібрав М.В. Кло-
ков (24.1V.1963) у Балаклавському районі, в околицях Форо-
са, на осипищах. Гербарний зра зок збе ріга єть ся в іменній 
колекції вченого (KW). Мож ливо, це адвентивний вид для 
флори Криму.

Sect. 5. Uncinatae (Boiss.) Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 13, id. 1930, ibid. 128: 8; Гроссг. 
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1941, Фл. СССР, 11: 111; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 185. — Trigonella L. sect. Eutrigonella 
§ 8. Uncinatae Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 67.

Гро на гус ті, го лів часті; квіт коно си дов гі; квіт ко-
ніж ки ві діг нуті дони зу. Віно чок жов тий, просто го 
типу. Боби яйце по діб но-дов гасті, сіт часто-жил-
кува ті. Насі нини тон ко гор боч кува ті.

Тип: T. spicata Sibth. et Smith
7. T. spicata Sibth. et Smith, 1813, Fl. Graec. Prodr. 

2: 108; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 111; Чер нова, 
1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 124; Ivimey-
Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; Huber-Morath, 1970, 
Fl. Turkey, 3: 477; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред. 
высш. раст. Украины: 185; Ва сильч. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 185. — T. uncinata Ser. 1825, in 
DC. Prodr. 2: 181. — Т. коло систа.

Вид опи са ний із Гре ції (за про толо гом: «in insula 
Seripho prope Fallor»).

Лек то тип: [Greece] Cycladum insula Seriphos, 
Sibthorp (за Huber-Morath, 1970, l. c.).

— На сте по вих і кам’янистих схи лах, крей дя них 
і вап няко вих від сло нен нях, на по лях. — Зрід ка в 
Гір сько му Кри му. — За галь не поши рен ня: Кав каз, 
Се редз. (схід), М. Азія, Іран.

Sect. 6. Capitatae (Boiss.) Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 14; Гроссг. 1945, Фл. СССР, 11: 
116; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 357; Ва сильч. 1987, 
Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 185. — Trigonella L. sect. 
Eutrigonella § 1. Capitatae Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 65.

Одно річ ні рос лини. Гро на на дов гих квіт коно-
сах, го лів часті, гус ті. Віно чок голу бий, просто го 
типу. Ча шеч ка дзво нику вата. Біб ма лень кий, обер-
нено яйце по діб но-ром біч ний із то нень ким носи-
ком. 

Тип. T. caerulea (L.) Ser.
8. T. caerulea (L.) Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 181; 

Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 116; Ві сюл. 1954, Фл. 
УРСР, 6: 357; Ivimey-Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152. — 
Trifolium caeruleum L. 1753, Sp. Pl: 764. — Trigonella 
caerulea (L.) Ser. subsp. caerulea: Ва сильч., 1987, Фл. 
ев роп. час ти СССР, 6: 185. — Т. голу ба.

Вид опи са ний із Че хії й Лі вії (за про толо гом: «in 
Bohemia, Lybia»).

— На руде раль них міс цез ростан нях, в агро фіто-
цено зах і пору ше них сте по вих фло ро ком плек сах, 
куль тиву єть ся і тра пля єть ся зди чаві ло. — Зрід ка в 
Зах. По ліс сі (Хм, Жт, Кв); ЗЛс (Хм), ПЛс (Чк), ЛЛс 
(Хк, Пл), ЛЗЛС (Лг), ПЗС (Од), Кри му. — За галь-
не поши рен ня: Ц. Євро па, Сх. Євро па (При бал-
тика, Лад.-Ільм., Верх.-Дніпр., Волз.-Дон.; Се ред.-

Дніпр., Молд., При чорн., Крим, Нижн.-Дон.), 
Кав каз, Се редз., М. Азія, Іран.

9. T. procumbens (Besser) Rchb. 1826, Iconogr. Bot. 
(Pl. Crit.), 4: 35; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 117; 
Вісюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 358; Ivimey-Cook, 1968, 
Fl. Europ. 2: 152. — Melilotus procumbens Besser, 
1822, Enum. Pl. Volhyn.: 30. — Trigonella besseriana 
Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 181. — T. caerulea (L.) Ser. 
subsp. procumbens (Besser) Vass. 1987, Фл. ев роп. час-
ти СССР, 6: 186. — Т. лежа ча.

Вид опи са ний із Пів ден ного По діл ля й Мол дови 
(за про толо гом: «in Podolia australi et in Bessarabia»). 

Лек то тип: «in Podolia australi. A. In Bessarabia 
ipsemet legi» (Fedoronchuk, Shevera, 2003, Бо тан. 
журн. 88, 12: 103).

— На вог кува тих, час то засо ле них при річ ко вих 
піс ках, на лу ках і се ред ча гар ни ків, при під ніж жях 
сте по вих схи лів, на пасо ви щах і в руде ралі зова-
них ча гар нико вих за рос тях. — На пів дні Лісосте пу, 
зрід ка: ЗЛс (Хм), ПЛс (Кд), ЛЛс (Пл), у Сте пу, спо-
ра дич но: ПЗЛС (Мк), ПЗС (Од, Мк, Хс), ЛЗС (Зп, 
Хс) і в Кри му. — За галь не поши рен ня: Атл. Євро па, 
Ц. Євро па, Сх. Євро па (Волз.-Кам., Волз.-Дон., 
Нижн.-Дон.), Кав каз, Се редз., М. Азія, Сх. Си бір 
(зане сене).

При міт ка. Вид дуже бли зький до T. caerulea, тому його 
видо вий ста тус не зав жди ви зна єть ся [3]. Од нак від попе ред-
ньо го виду він від різ няє ться ці лою низ кою оз нак: зде біль-
шого лежа чими стеб лами, вуж чими лис точ ками, дріб ніши-
ми пло дами з різ ко вира жени ми жил ками, по рів няно ви дов-
же ним су цвіт тям і дріб ні шим на сін ням. Вва жає ться, що 
T. procumbens є ди ким пред ком T. caerulea, який тра пля єть ся 
зде біль шого в куль турі та зди чаві ло.

Subgen. 2. Medicagoidina Krytzka, subgen. nov.
Plantae annuae. Corolla medicagoidea. Legumina 

linearia, recta, vel curvata.
Typus: T. fischeriana Ser.
Одно річ ники. Віно чок лю цер ново го типу. Боби 

лі ній ні, пря мі або зі гну ті.
Tип: T. fischeriana Ser.
Sect. 7. Bucerates (Boiss.) Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 

Univ. (Brno), 102: 13. — Trigonella L. sect. Eutrigonella 
§ 3. Bucerates Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 65.

Одно річ ні рос лини. Гро на вко роче ні, сидя чі або 
на ніж ках. Віно чок жов тий, «лю цер ново го» типу. 
Боби лі ній ні, пря мі або зі гну ті, по обох швах по-
тов щені, з попе реч ними жил ками й ко мір ками.

Лек то тип: T. striata L.
10. T. fischeriana Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 183; 

Чернова, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 124; 
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Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 113; Ivimey-Cook, 1968, 
Fl. Europ. 2: 152; Ше ляг-Со сон ко, 1987, Оп ред. 
высш. раст. Украины: 185; Ва сильч. 1987, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 6: 184. — T. flexuosa Fisch. 1819, in 
M. Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 3: 515, non Del. — Т. Фіше-
ра.

Вид опи са ний із окол. м. Тбі лісі (за про толо гом: 
«Circa Tiflin»).

— На кам’янисто-щебе нистих схи лах, уз ліс сях і 
в ча гар ни ках. — У Кри му (Кок те бель, Кара даг). — 
За галь не поши рен ня: Кав каз, М. Азія, зане сене в 
Півн. Афри ку. 

11. T. striata L. f. 1781, Suppl.: 340; Гроссг. 1952, 
Фл. Кавк. 5: 258; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 184. — T. tenuis Fisch. ex M. Bieb. 1819, 
Fl. Taur.-Cauc. 3: 514; Чер нова, 1960, в Е. Вульф, 
Фл. Крыма, 2, 2: 124; Гроссг. 1941, Фл. СССР, 11: 
112; Ivimey-Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; A. Huber-
Morath, 1970, Fl. Turkey, 3: 469; Ше ляг-Со сон ко, 
1987, Опр. высш. раст. Украины: 185. — Т. сму гаста.

Вид опи са ний з Ефіо пії (за про толо гом: «in 
Abyssinia»).

— На су хих кам’янисто-щебе нистих схи-
лах і рудеральних місцезростаннях. — Крим 
(Передгір’я), зрідка. — За галь не поши рен ня: Ниж. 
Волга (занесене), Кавказ, Середз. (Балкани), М. 
Азія.

Примітка. Для Криму вид уперше на вів Аггеєнко в 1888 р. 
(Чер нова, 1960, цит. м.) з околиць с. Чорноріченського (Се-
вастопольський р-н). Ос тан нім ча сом він зна йде ний в око-
лицях с. Чорноріченського, а та кож біля с. Баштанівки Бах-
чисарайського р-ну і в околицях м. Бєлогорська (Ак-Кая, 
хр. Веселий).

Sect. 8. Reflexae (Širj.) Vass. 1953, Тр. Бот. инст. 
АН СССР, сер. 1, 10: 228; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 185. — Trigonella L. sect. Bucerates 
(Boiss.) Širj. subsect. Reflexae Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 13, id. 1931, ibid. 136: 20. 

Одно річ ні рос лини. При лист ки над різа ні. Гро на 
голiвчасті, бага то квіт кові, сидя чі або май же сидя чі. 
Віно чок жов тий, бли зько 4 мм завд. Боби сидя чі, 
зір часто відстов бур чені й ві діг нуті дони зу. 

Тип: T. monspeliaca L.
12. T. monspeliaca L. 1753, Sp. Pl.: 777; Гроссг. 1941, 

Фл. СССР, 11: 116; Ві сюл. 1954, Фл. УРСР, 6: 355; 
Ivimey-Cook,1968, Fl. Europ. 2: 152; Huber-Morath, 
1970, Fl. Turkey, 3: 476; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. 
час ти СССР, 6: 185. — Т. мон пе лій ська.

Вид опи са ний із Пів ден ної Фран ції ( за про толо-
гом: «Monspelii»).

Лек то тип: Herb. Linn. 932.12 ( за Huber-Morath, 
1970, l. c.: 476).

— На сте по вих і кам’янистих схи лах, по сте пах, 
на піс ках та уз біч чях до ріг. — У пів ден них сте по-
вих райо нах: ПЗЛС (Мк, Дн, Зп), ЛЗЛС (Дц), ПЗС 
(Од, Мк, Хс), ЛЗС (Хс) і в Кри му, зви чай но. — За-
галь не поши рен ня: Атл. Євро па (зане сене), Ц., Сх. 
Євро па (При бал тика, зане сене), Мол дова, При-
чорн., Ниж.-Волз.), Кав каз, Се ред ня Азія (Ко пет-
даг), Се редз. (зане сене), М. Азія, Іран.

Sect. 9. Biebersteinianae (Širj.) Grossh. 1941, Фл. 
СССР, 11: 118; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 6: 186. — Trigonella L. sect. Foenum-graecum 
Ser. subsect. Biebersteinianae Širj. 1928, Publ. Fac. Sci. 
Univ. (Brno), 102: 13.

Одно річ ні від лег ло опу шені рос лини. Квіт ки з 
при квіт нич ками, в гус тих го лів частих гро нах, на 
дов гих квіт коно сах. Віно чок «лю цер ново го типу», 
голу бий. Пра по рець 11—16 мм завд. Біб лан цет-
ний, зву же ний у ко рот кий зі гну тий но сик. Насі-
нини дріб но гор боч кува ті.

Лек то тип: T. coerulescens (M. Bieb.) Halácsy.
13. T. coerulescens (M. Bieb.) Halácsy, 1901, Consp. 

Fl. Graec. 1: 351; Гроссг. 1941, Фл. ССР, 11: 118; Чер-
нова, 1960, Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 124; Ivimey-
Cook, 1968, Fl. Europ. 2: 152; Ше ляг-Со сон ко, 
1987, Оп ред. высш. раст. Украины: 185; Ва сильч. 
1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 6: 186. — Trifolium 
coerulescens M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 503. — 
Т. голу бува та.

Вид опи са ний із При кас пій ської низо вини (пус-
теля Анке тері). За про толо гом («in deserto Anketeri 
fluviis Terek et Kumae in terjacente habitat»).

— На вап няко вих і крей дя них схи лах. — У пе-
ред гір’ях Кри му (окол. Біло гір ська та Бах чиса-
раю). — За галь не поши рен ня: Кав каз, Се ред ня 
Азія (Зах. Ко пет даг), Се редз. (Бал кани), М. Азія, 
Іран, Си рія, Ірак.

 
Genus 2. Melilotoides Heist. ex Fabr. 1763, Enum. 

Meth. Pl., ed. 2: 404; Soják, 1982, Sborn. Narodn. 
Muz. V. Prace, 38 B, 1—2: 103, s. str. — Melissitus 
Medik. 1787, Vorles. Churpfälz. Phys.-Ök. Ges. 2: 383; 
Лача шви ли, 1958, Труды Тби лис. бо тан. инст. 19: 3, 
s. str. — Pocockia Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 185. — 
Trigonella subgen. Pocockia (Ser.) Grossh. 1941, Фл. 
СССР, 11: 120, s. str. —Бур кун чик.

Одно річ ні рос лини, іно ді з силь ним запа хом 
кума рину. Гро на го лів часті або одна—дві квіт ки. 
Віно чок «лю цер ново го» типу (кри ла з’єднуються 
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з чов ни ком зуб цями). Боби еліп тич ні, еліп тич но-
на пів міся цеві, пло скі з чис лен ними пара лель ними 
або впо пе рек роз міще ними жил ками, з ко рот ким 
носи ком, без кри лі або кри латі. Насі нини гла день кі 
або дріб но гор боч кува ті.

Лек то тип: Melilotoides cretica (L.) Krytzka, comb. 
nov. (= Trifolium Melilotus cretica L.; Trigonella 
cretica (L.) Boiss.; Trifolium creticum (L.) Willd.; 
Pocockia cretica (L.) Ser.). 

M. brachycarpa (Fisch.) Soják, 1982, Sborn. Nár. 
Mus. v Praze, Rada B, P ir. Vedy 38: 103. — Medicago 
brachycarpa Fisch. 1819, in M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 
3: 517. — Trigonella brachycarpa (Fisch.) G. Moris, 
1833, Mém. Acad. Torino, 36: 190; Гроссгейм, 1941, 
Фл. СССР, 11: 123; Васильч. 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 184. — Melissitus brachycarpus (Fisch.) 
Latsch. 1958, Тр. Тбилис. бот. инст. 19: 19; Голубев 
и Косых, 1982, Ботан. журн. 67, 9: 1299. — Б. 
короткоплодий.

Вид описаний із Закавказзя (за протологом: «in 
montosis prope Tiflin circa Kadshari»).

— У ялівцевих лісах. — Дуже рідко в Криму 
(с. Оборонне). — Загальне поширення: Кавказ 
(Закавказзя), М. Азія, Ліван. 

Genus 3. Crimea Vass. 1979, Новости сист. высш. 
раст. 16: 131; Ва сильч. 1987, Фл. ев роп. час ти СССР, 
6: 187. — Trigonella L. sect. Cretaceae Grossh. 1941, 
Фл. СССР, 11: 120. — Кримея. 

На пів кущи ки з чис лен ними, зде рев’янілими в 
ниж ній час тині, паго нами. Лист ки трій часті. Квіт-
ки оран жево-жов ті, в го лів частих су цвіт тях. Віно-
чок «лю цер ново го» типу, пра по рець 6—8 мм завд., 
дов ший за чов ника й кри ла, з’єднаний із чов ни-
ком зуб цем. Зуб ці ча шеч ки дов ші за її труб ку. Боби 
широ ко нир копо діб но-на пів міся цеві або широ ко-
нир копо діб ні, 5—8 мм завд., 4—6 мм завш., плос-
ко-опук лі, опу шені, одно на сін ні, з по тов щени ми 
раді аль ними жил ками.

Тип: С. cretacea (M. Bieb.) Vass. 
Монотипний рід. Єдиний його вид поширений 

на крейдяних відслоненнях у Криму та на півночі 
Чорноморського узбережжя Кавказу. 

1. С. cretacea (M. Bieb.) Vass. 1979, Новости сист. 
высш. раст. 16: 131; Васильч. 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 187. — Medicago cretacea M. Bieb. 1808, Fl. 
Taur.-Cauc. 2: 223; Tutin, 1968, Fl. Europ. 2: 154. — 
Trigonella cretacea (M. Bieb.) Taliev, 1905, Раст. 
меловых обнаж. Южн. Рос сии, 2: 69; Гроссг. 1941, 
Фл. СССР, 11: 120. — Melissitus cretaceus (M. Bieb.) 

Latsch. 1958, Тр. Тбил. бот. инст. 19: 13; Криц-
кая, 1987, Оп ред. высш. раст. Украины: 185. — 
Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Soják, 1982, Sborn. 
Nár. Mus. v Praze, Rada B, P ir. Vedy, 38: 103. — 
К. крейдяна.

Вид описаний із Криму, окол. Білогірська (за 
протологом: «in Tauriae abruptis sterilissimis cretaceis 
circa Karassubasar»).

— На крейдяних і вапнякових відслоненнях, 
по осипищах. — У Криму (КрС, ГК, Передгір’я, 
ПБК). — Загальне поширення: Кавказ (півн.-зах.). 
Кримсько-новоросійський ендемік.
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РОДЫ TRIGONELLA, MELILOTOIDES И CRIMEA 
(FABACEAE) ВО ФЛОРЕ УКРАИНЫ

Приведены результаты критической обработки родов 
Trigonella L., Melilotoides Heist. ex Fabr. и Crimea Vass. флоры 
Украины. Пересмотрена система рода Trigonella. При 
учете данных молекулярно-генетических исследований 
пажитники с цветком люцернового типа и  линейными 
плодами выделены в отдельный подрод — Medicagoidinae. 
Высказывается мнение о том, что в составе рода Melilotoides 
следует оставить только однолетники из секций Lunatae 

Boiss., Samaroideae Boiss. и Pectinatae Boiss. с цветком 
люцернового типа и плоскими плодами. Травянистые 
поликарпики из секций Ellipticae Boiss. и Persistentes Grossh. 
рода Trigonella с цветком простого типа, с увеличенными 
крыльями и плодами разнообразной формы, по мнению 
авторов, следует отнести к отдельному (одному или 
нескольким) роду (учитывая работы И.Т. Васильченко). 
В статье возобновляется род Crimea, единственный вид 
которого, С. cretacea (M. Bieb.) Vass., — полукустарничек, 
имеющий односемянные плоды с утолщенными 
радиальными жилками на поверхности. Составлен ключ 
для определения видов. Для каждого из них приведена 
синонимика, номенклатурный тип, а также сведения 
об экологической приуроченности и географическом 
распространении видов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вид, тип, голотип, лектотип, синтип, 
протолог, Trigonella, Melilotoides, Crimea, Fabaceae, Украина. 
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GENERA TRIGONELLA, MELILOTOIDES, AND CRIMEA 
(FABACEAE) IN THE FLORA OF UKRAINE

Results of a critical treatment of the genera Trigonella L., 
Melilotoides Heist. ex Fabr., and Crimea Vass. in the flora  of 
Ukraine are reported. A system of Trigonella is revised. Taking 
into consideration the data of molecular studies, the fenugreeks 
with alfalfa flower type and linear fruits are separated in subgenus 
Medicagoidina. It has been suggested that in the genus Melilotoides, 
only sections of the annuals Lunatae Boiss., Samaroideae Boiss. 
and Pectinatae Boiss. with the alfalfa type flower and flat fruits 
should remain. Herbaceous polycarpics from sections Ellipticae 
Boiss. and Persistentes Grossh. of Trigonella with a simple-type 
flower with enlarged wings and fruits of various shapes, according 
to the authors, should be placed in one or several genera. The 
genus Crimea is retained in the article with the only one species, 
S. cretacea (M. Bieb.) Vass., a semishrub having one-seed fruits 
with thickened radial veins on the surface. A key for identification 
of the species is proposed. Synonymy, nomenclatural types, as well 
as information about ecological peculiarities and geographical 
distribution, are given for each of species.

K e y  w o r d s: species, species type, holotype, lectotype, syntype, 
protologue, Trigonella, Melilotoides, Crimea, Fabaceae, Ukraine.




