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Кож на сис те ма тич на чи фло ристич на об роб ка пот-
ре бує звер тан ня до ти по вих ма те ріа лів так со нів. 
Дуже час то їх ній по шук є над зви чай но склад ним. 
Одна з най біль ших про блем — з'ясування міс ця 
збе рі ган ня ав тен тич них зраз ків. У цій стат ті на да но 
ін фор ма цію про ти по ві зраз ки представ ни ків ро дів 
Artemisia L., Carduus L., Galium L., Rosa L., Stipa L., 
Thymus L., Veronica L. і Vincetoxicum N.M. Wolf, що 
збе рі га ю ть ся в Гер ба рії До не цько го бо та ніч но го 
саду НАН Ук ра ї ни (DNZ). Для кож но го так со на 
ци ту є ть ся дже ре ло першоопису (прото лог) і на во-
дять ся ори гі наль ні тексти ети ке ток.

ROSACEAE JUSS. 

Rosa krynkensis Ostapko, 1991, Ботан. журн. 76, 1: 118.
Ізо тип: УССР, Донецкая обл., Амвросиевский 

р-н, между селами Благодатное и Котовское[ого], 
урочище Ново-Клиновское, обнажения песча-
никовых сланцев, 03.07.1989, В.М. Ос тап ко (DNZ 
s.n.). Го ло тип збе рі га є ть ся у LE.

Rosa talijevii Dubovik, 1966, Но вости сист. высш. 
раст.: 170.

Па ра тип: УССР, Донецкая обл., Володарский 
р-н, заповедник «Хомутовская степь», 05.06.1961, 
Е. Кабанча (DNZ s.n.). Голотип збе рі га є ть ся у LE.

ASTERACEAE BERCHT. & PRESL 

Artemisia marschalliana Spreng. f. gracilis Savczenko, 
1999, Укр. бо тан. журн. 56, 3: 284. 

Ізо тип: Ук раи на, До нец кая обл., Во ло дар ский 
р-н, с. Кре ме нёв ка, выше по те че нию на пра вом 
бе ре гу Каль чи ка, уро чи ще Оси на, осыпи, 120—
130 м над у.м., 04.09.1997, А.В. Сав чен ко (DNZ s.n.) 
(го ло тип — у KW).

Carduus kondratjukii Gorl., 1985, Укр. бо тан. журн. 
42, 5: 52. 

Го ло тип: УРСР, До не цька обл., Крас но ли-
манський р-н, по бли зу с. Шан д ри го ло ве, схи ли 
яру, 21.06.1982, З.С. Гор ла чо ва (DNZ s.n.). 

Carduus tortuosus Gorl. & Ye.M. Kondr., 1985, Укр. 
бо тан. журн. 42, 5: 54. 

Го ло тип: УРСР, Дніп ро пет ровська обл., м. Мар-
га нець, бал ка Кру тень ка, сте по ві схи ли, 22.07.1982, 
З.С. Гор ла чо ва (DNZ s.n.).

RUBIACEAE JUSS.

Galium donetzkiensis Ostapko, 1994, Укр. бо тан. 
журн. 51, 2/3: 85. 

Ізо тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Мі ловський 
р-н, за по від ник «Стріль цівський степ», зрід ка по 
сте пу, 29.06.1987, В.М. Ос тап ко, С.О. Мак си мо ва 
(DNZ s.n.) (го ло тип збе рі га є ть ся у KW).

Па ра тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Сверд-
ловський р-н, за по від ник «Про вальський степ», 
Гру шівська ді лян ка, по пів ніч них сте по вих схи лах 
гряд, зрід ка, 25.06.1987, В.М. Ос тап ко, С.О. Мак-
си мо ва (DNZ s.n.).

Galium glabricarpum Ostapko, 1994, Укр. бо тан. 
журн. 51, 2/3: 84. 

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., око ли ці м. Ам-
вро сі єв ка, уро чи ще Пристенське, мер ге ле ві схи ли, 
чеб реч ни ки, 28.06.1985, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, 
О.Г. Гри невська, А.Є. Кус ков, Г.І. Хар хо та (DNZ 
s.n.) (го ло тип зберігається у KW). 

Па ра тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., с. Про вал ля, 
13.06.1970, Т.Т. Пос толь ник (DNZ s.n.). 

Galium kondratjukii Ostapko, 1993, Укр. бо тан. 
журн. 50, 6: 60. 

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., Кос тян ти-
нівський р-н, м. Друж ків ка, уро чи ще Ве се лівські 
став ки, сте по ві схи ли, 07.07.1991, Р.І. Бур да, 
В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко (DNZ s.n.) (го ло тип 
зберігається у KW). 

Па ра тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Мі ловський 
р-н, с. Кри нич не, за по від ник «Стріль цівський 
степ», 06.07.1987, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.). 

Galium raisae Ostapko, 1993, Укр. бо тан. журн. 50, 
6: 61 («G. raisiae»)

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., Слов’янський 
р-н, с. Хрести ще, уро чи ще Му зи чий ліс, 09.07.1992, 
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Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, Л.П. Габ чен ко, С.А. При-
ходь ко, В.К. Тох тар, Т.Г. Зур на джі (DNZ s.n.) (го ло-
тип зберігається KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, До не цька обл., Слов’янський 
р-н, за каз ник «Го ри Ар те ма», кв. 40, різ но трав но-
тип ча ко во-ко ви ло вий степ, 21.06.1985, Р.І. Бур да, 
В.М. Ос тап ко, А.Є. Кус ков, Н.Ф. Дов биш (DNZ 
s.n.); там само, Ар те мівський р-н, м. Ча сів Яр, уро-
чи ще Круг ле, сте по вий схил, 03.07.1991, Р.І. Бур-
да, В.М. Ос тап ко, А.Є. Кус ков, Н.П. Ку пен ко, 
Ю.В. Ко зи рє ва, С.А. При ходь ко (DNZ s.n.); там 
само, Кос тян ти нівський р-н, м. Друж ків ка, уро-
чи ще Ве се лівські став ки, сте по ві схи ли, 06.07.1991, 
Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко (DNZ 
s.n.); там само, Тель ма нівський р-н, с. Ста ро лас-
па, сте по вий схил на пів день від села, 26.06.1990, 
В.М. Ос тап ко, А.Є. Кус ков (DNZ s.n.); там само, 
Во ло дарський р-н, око ли ці с. Кре ме нів ка, уро чи-
ще Чер дак ли, кам’янисті сте по ві схи ли по ло щи нах 
і ба лоч ках, 04.07.1990, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.); Ук-
ра ї на, Лу ганська обл., Мі ловський р-н, с. Кри нич-
не, за по від ник «Стріль цівський степ», 06.07.1987, 
В.М. Ос тап ко; там само, Ан тра ци тівський р-н, 
уро чи ще Ве ли ка Кам’янка, кам’янистий степ, 
12.06.1968, Т.Т. Пос толь ник (DNZ s.n.). 

Galium lanulosum Ostapko, 1993, Укр. бо тан. журн. 
50, 6: 62.

Па ра ти пи: Ук ра ї на, До не цька обл., Кос тян-
ти нівський р-н, м. Друж ків ка, уро чи ще Ве се-
лівські став ки, сте по ві схи ли, 07.07.1991, Р.І. Бур-
да, В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко (DNZ s.n.); там 
само, смт Ста ро бе ше ве, па горб по над Каль міу сом 
на пів день від се ли ща, 27.06.1990, В.М. Ос тап ко 
(DNZ s.n.) (го ло тип збе рі га є ть ся в KW).

APOCYNACEAE JUSS. 

Vincetoxicum donetzicum Ostapko, 1995, Укр. бо тан. 
журн. 52, 2: 271.

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., Ам вро сі ївський 
р-н, лі со вий за каз ник «Бер дянський», діб ро ва в 
за пла ві р. Крин ки, 19.06.1983, Р.І. Бур да, В.М. Ос-
тап ко, З.С. Мос ка лен ко, О.І. Гор ла чов (DNZ s.n.) 
(го ло тип зберігається у KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, До не цька обл., Слов’янський 
р-н, с. До не цьке, різ но трав ний степ на крей ді, 
27.06.1982, Р.І. Бур да, О.І. Гор ла чов, В.В. Ку че-
ревський (DNZ s.n.); там само, Ар те мівський р-н, 
с. Се реб рян ка, уро чи ще Мар’їна гора, пів ніч ний 
схил, уни зу, 13.06.1991, В.М. Ос тап ко, Г.І. Хар хо-
та, С.А. При ходь ко, В.К. Тох тар, Н.П. Ку пен ко, 

А.Є. Кус ков (DNZ s.n.); там само, с. Пла то нів ка, 
бай рач на діб ро ва, 18.06.1991, Р.І. Бур да, В.М. Ос-
тап ко, Г.І. Хар хо та, Н.П. Ку пен ко, В.К. Тох тар, 
С.А. При ходь ко (DNZ s.n.); там само, Ам вро сі-
ївський р-н, с. Бла го дат не, гора Ясе не ва, пів ніч-
ний схил, у лісі, 17.06.1968, Г.І. Хар хо та (DNZ s.n.); 
Ук ра ї на, Лу ганська обл., Кре менський р-н, Се-
реб рянське л-во, 15.06.1978, Р.І. Бур да, З.С. Мос-
ка лен ко (DNZ s.n.); там само, Ан тра ци тівський 
р-н, Ште ровське л-во, м. Міу сінськ, 08.06.1969, 
Д.С. Іва шин (DNZ s.n.). 

Vincetoxicum flavum Ostapko, 1995, Укр. бо тан. 
журн. 52, 2: 275.

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., Слов’янський 
р-н, с. Хрести ще, уро чи ще Му зи чий ліс, 09.07.1992, 
Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко, В.К. Тох-
тар, Т.Г. Зур на джі, Л.П. Габ чен ко (DNZ s.n.) (го ло-
тип зберігається у KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, До не цька обл., Шах тарський 
р-н, м. Сніж не, уро чи ще Ле он ті їв бай рак, ліс, 
12.06.1984, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, А.Є. Кус ков, 
В.М. Кри кун (DNZ s.n.); там само, Ам вро сі ївський 
р-н, лі со вий за каз ник «Бер дянський», у ча гар-
ни ках на міс ці то по лев ни ків у за пла ві р. Крин ки, 
15.06.1983, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, З.С. Мос ка-
лен ко, О.І. Гор ла чов (DNZ s.n.).

Vincetoxicum ucrainicum Ostapko, 1995, Укр. бо-
тан. журн. 52, 2: 273.

Ізо тип: Ук ра ї на, До не цька обл., Слов’янський 
р-н, с. Хрести ще, уро чи ще Му зи чий ліс, 09.07.1992, 
Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко, В.К. Тох-
тар, Т.Г. Зур на джі, Л.П. Габ чен ко (DNZ s.n.) (го ло-
тип зберігається у KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, До не цька обл., Ам вро сі-
ївський р-н, лі со вий за каз ник «Ліс на Крин ці», в 
іль мо во-ясе не во му лісі по над бе ре гом р. Крин ки, 
01.07.1989, В.М. Ос тап ко, В.С. Гу меч (DNZ s.n.); там 
само, 03.07.1989, В.М. Ос тап ко, В.С. Гу меч (DNZ s.n.). 

VERONICACEAE DURANDE 

Veronica borysthenica Ostapko, 1985, Ин тро дук ция 
и акк ли ма ти за ция раст. 3: 22.

Го ло тип УССР, Днепропетровская обл., г. Кривой 
Рог, Красная балка, степной склон, 21.07.1981, 
В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.).

Veronica cretacea Ostapko, 1994, Укр. бо тан. журн. 
51, 2/3: 85. 

Ізо тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Мі ловський 
р-н, с. Стріль ців ка, пет ро фіт ний степ на крей дя но-
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му ос тан ці, 28.06.1987, В.М. Ос тап ко, С.О. Мак си-
мо ва (DNZ s.n.) (го ло тип зберігається у KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Мі ловський 
р-н, Стріль цівський ко не за вод, уро чи ще Бе ре зо-
вий яр, схід ні схи ли різ но трав но-тип ча ко во-ко ви-
ло во го збою, 11.07.1978, Т.Т. Чу при на, Г.О. Чор но-
ног (DNZ s.n.); там само, Бі ло водський р-н, с. Но-
во ли ма рів ка, степ на крей ді з піс ком, 03.07.1987, 
В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.); там само, око ли ці Бі ло-
водська, уро чи ще Ли по ва бал ка, пів ніч ний сте-
по вий схил на су пі ща но му ґрун ті, 28.06.1987, 
В.М. Ос тап ко, С.О. Мак си мо ва (DNZ s.n.); Ук ра-
ї на, До не цька обл., Слов’янський р-н, с. Бо го-
ро дич не, пет ро фіт ний степ на крей ді, 10.09.1987, 
В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.) (кіль ка па ра ти пів збе рі га-
ю ть ся у KW).

Veronica donetzica (Ostapko) Ostapko, 1994, Укр. 
бо тан. журн. 51, 2/3: 85. — V. barrelieri Schott. var. 
donetzica Ostapko, 1985, Ин тро дук ция и акк ли ма ти-
за ция раст. 3: 21.

Ізо тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Сверд ловський 
р-н, с. Про вал ля, уро чи ще Ко ро лівські ске-
лі, 20.08.1981, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.) (го ло тип 
зберігається у KW). 

Veronica pontica Ostapko, 1994, Укр. бо тан. журн. 
51, 2/3: 88, nom. illeg. 

Ізо тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Бі ло водський 
р-н, с. Но во ли ма рів ка, пі ща ний степ по над крей-
дя ни ми схи ла ми, 03.07.1987, В.М. Ос тап ко (DNZ 
s.n.) (го ло тип зберігається у KW). 

Па ра ти пи: Ук ра ї на, Лу ганська обл., Бі ло-
водський р-н, с. Ба ра ни ків ка, степ на крей дя ній 
горі, 01.07.1987, В.М. Ос тап ко, С.О. Мак си мо ва 
(DNZ s.n.); там само, Мі ловський р-н, за по від ник 
«Стріль цівський степ», 05.07.1987, В.М. Ос тап ко 
(DNZ s.n.); Ук ра ї на, До не цька обл., Ар те мівський 
р-н, с. Ва сю ків ка, сте по ві схи ли, 20.06.1991, 
Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, Г.І. Хар хо та, Н.П. Ку-
пен ко, В.К. Тох тар (DNZ s.n.); там само, Кос тян ти-
нівський р-н, с. Бі ло кузь ми нів ка, степ, 05.07.1991, 
Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, С.А. При ходь ко, 
Н.П. Ку пен ко, А.Є. Кус ков, Ю.В. Ко зи рє ва (DNZ 
s.n.); там само, с. Мар ко ве, крей дя ні від сло нен ня, 
04.07.1991, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, С.А. При-
ходь ко, Н.П. Ку пен ко, А.Є. Кус ков, Ю.В. Ко зи рє-
ва (DNZ s.n.). 

Veronica semiglabrata Ostapko, 1994, Укр. бо тан. 
журн. 51, 2/3: 89. 

Ізо тип: Ук ра ї на, Лу ганська обл., смт Мар ків ка, 
сте по вий схил, 03.07.1987, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.) 
(го ло тип зберігається у KW).

LAMIACEAE MARTINOV 

Thymus didukhii Ostapko, 1990, Укр. бо тан. журн. 
47, 2: 92. 

Ізо тип: УРСР, Во ро ши лов градська обл., Мі-
ловський р-н, на пів ден них схи лах крей дя них від-
сло нень, на пів день від с. Кал ми ків ка, 01.07.1987, 
Я.П. Ді дух, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.) (го ло тип 
зберігається у KW). 

Па ра ти пи: УРСР, Во ро ши лов градська обл., Бі-
ло водський р-н, с. Но во ли ма рів ка, крей дя ні схи-
ли, 03.07.1987, В. Ос тап ко, Я. Ді дух (DNZ s.n.); 
там само, смт Мар ків ка, крей дя ні від сло нен ня, 
03.07.1987, В. Ос тап ко, Я. Ді дух (DNZ s.n.). 

Thymus kondratjukii Ostapko, 1987, Укр. бо тан. 
журн. 44, 2: 47.

Ізо тип: УРСР, Во ро ши лов градська обл., Мі-
ловський р-н, схи ли Крей дя но го яру по бли зу за по-
від ни ка «Стріль цівський степ», від сло нен ня крей-
ди, 20.07.1974, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.) (го ло тип 
зберігається у KW). 

Па ра ти пи: УРСР, Во ро ши лов градська обл., Мі-
ловський р-н, око ли ці смт Тро ї цьке, сте по ві схи-
ли на крей ді, 11.06.1978, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, 
З.С. Мос ка лен ко, Є.М. Дмит рі єв (DNZ s.n.); там 
само, с. Кри нич не, від сло нен ня крей ди по схи-
лах, 20.07.1974, В.М. Ос тап ко (DNZ s.n.); там само, 
око ли ці за по від ни ка «Стріль цівський степ», Крей-
дя ний яр, крей дя ні схи ли, 03.08.1968, Г.І. Хар хо та 
(DNZ s.n.); там само, око ли ці за по від ни ка «Стріль-
цівський степ», Крей дя ний яр, крей дя ні схи ли, 
23.06.1977, Р.І. Бур да, В.М. Ос тап ко, З.С. Мос ка-
лен ко, С.М. Гор лін (DNZ s.n.); там само, око ли ці 
за по від ни ка «Стріль цівський степ», Крей дя ний яр, 
крей дя ні схи ли, 10.07.1978, Т.Т. Чу при на, Г.О. Чор-
но ног (DNZ s.n.); УРСР, Хар ківська обл., око ли-
ці м. Ізю ма, крей дя ні схи ли пра во го бе ре га р. Сі-
верський До нець, 21.08.1974, В.М. Ос тап ко (DNZ 
s.n.).

POACEAE BARNH. 

Stipa donetzica Chuprina, 1992, Ковыльные сте пи 
Дон бас са: 45.

Лек то тип: Ук раи на, Во ро ши лов град ская обл., 
Про валь ская степь, се вер Калиновского участка, 
нижняя часть склонов южной экспозиции. 
Встречается единично на каменистых склонах, в 
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нижней части, вблизи опушки байрачного леса 
в типчаково-разнотравно-граффианоковыльной 
ассоциации, 19.06.1980, Т.Т. Чуприна (DNZ s.n.). 
Лек то тип та ізо син ти пи збе рі га ю ть ся у DNZ.

Рекомендує до друку Надійшла 19.09.2013 р
М.М. Федорончук

В.М. Остапко, А.В. Бойко, Е.Г. Муленкова
Донецкий ботанический сад НАН Украины

ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ТАКСОНОВ, ХРАНЯЩИЕСЯ В 
ГЕРБАРИИ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН УКРАИНЫ (DNZ)

В статье дана информация о типовых образцах представите-
лей родов Artemisia L., Carduus L., Galium L., Rosa L.,  Stipa L., 
Thymus L., Veronica L. и Vincetoxicum Wolf, хранящихся в Гер-

барии Донецкого ботанического сада НАН Украины (DNZ). 
Для каждого таксона цитируется протолог, а также приво-
дятся оригинальные тексты этикеток.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: типовые образцы, DNZ, Украина.

V.M. Ostapko, G.V. Boiko, O.G. MulienkovaDonetsk Botanical 
Garden, National Academy of Sciences of Ukraine

TYPE SPECIMENS OF THE TAXA DEPOSITED AT THE 
DONETSK BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (DNZ) 

The article provides information on type specimens of the species 
of Artemisia L., Carduus L., Galium L., Rosa L., Stipa L., Thy-
mus L., Veronica L.,  and Vincetoxicum N.M. Wolf deposited at the 
Donetsk Botanical Garden Herbarium (DNZ) of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. For each taxon the protologue 
is cited. Original texts of the labels are presented.

K e y   w o r d s: type specimens, DNZ, Ukraine


