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Вступ. Слива, абрикоса, алича, бросквина 
(персик), вишня, мигдаль, черешня посідають 
важливе місце у світовому садівництві країн з 
помірним кліматом, зокрема в Україні. Вітчиз-
няні ботаніки традиційно відносять ці плодові 
рослини до родів Amygdalus, Armeniaca, Cerasus, 
Persica, Prunus s. str.* Зі вступом до Міжнародно-
го союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV) 
Україна дотримується стандартів цієї організації. 
Зазначені рослини фахівці UPOV включили до 
роду Prunus s. l.** Перехід до цієї системи класи-
фікації потребує адаптування українських науко-
вих назв рослин. Паралельне застосування кон-
троверсійних таксономічних систем призводить 
до певних складнощів з назвами рослин і пло-
дових культур. Тому внаслідок вживання застарі-
лих, викривлених і неправильних назв потрібно 
впорядкувати систему українських назв рослин.

Мета роботи полягає в приведенні україн-
ських наукових назв у відповідність до латин-
ських назв видів роду Prunus s. l. та удоскона-
ленні термінологічної системи назв кісточкових 
культур. 

Результати досліджень. До Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширен-
ня в Україні (далі – Державний реєстр), занесе-
но сорти кісточкових культур: абрикоси, аличі, 
вишні, черешні, сливи, персика або бросквини 
та нектарини, а також підщепи аличі, персика та 
черешні. Таксономічно спорідненою культурою 
є мигдаль, який за господарсько-ботанічною 
класифікацією відносять до горіхових культур [1].

Жозеф  Піттон  де  Турнефор  [2] ,  базую-
* s. str. – лат. sensu stricto (у вузькому сенсі)
** s. l. – лат. sensu lato (у широкому сенсі).

чись на будові плодів, визнав роди Amygdalus, 
Armeniaca, Cerasus, Laurocerasus, Persica, Prunus.
Карл  Лінней  розпізнавав  чотири  роди  –
Amygdalus, Cerasus, Padus, Prunus, згодом −
три: Amygdalus, Padus, Prunus і, зрештою, два:
Amygdalus і Prunus [3, 4]. Концепції Турнефора та 
Ліннея були адаптовані з незначними видозмі-
нами [5–7]. Першими, хто об’єднав усі роди Тур-
нефора в єдиному роді Prunus s. l., були Джордж 
Бентам і Джозеф Долтон Гукер [8]. Вони поді-
лили його на 7 секцій: Amygdalopsis, Amygdalus, 
Armeniaca, Cerasoides, Cerasus, Laurocerasus, 
Prunus. Еміль Кене [9] обробив ці секції як під-
роди. У найпоширенішій системі Альфреда Ре-
дера [10] рід Prunus складається з 5 підродів: 
Prunophora (= Prunus s. str.), Amygdalus, Cerasus, 
Padus, Laurocerasus. Ґерд Крюссман [11] поділив 
Prunus на 6 підродів: Prunus, Amygdalus, Cerasus, 
Padus, Lithocerasus, Laurocerasus.

Натомість вітчизняні ботаніки дотримують-
ся інших поглядів на рід Prunus s. str. [12–17]. 
Садівники також критично сприймають систе-
му роду Prunus s. l. Вони вважають очевидною 
штучність такої системи, тому що до одного ро-
ду включено види, які не схрещуються між со-
бою і не здатні зростатися при щепленнях. Крім 
того, вони підтримують виокремлення родів 
Microcerasus, Louiseania, Padellus [18].

У процесі досліджень молекулярними мето-
дами було обґрунтувано, що філогенетичні кла-
ди не є конгруентними з більшістю підродових 
груп роду Prunus у класифікації Редера [19–21]. 
Новітні філогенетичні дослідження [22] довели, 
що в межах роду Prunus s. l. варто розрізняти 
три підроди: Prunus, Cerasus, Padus, які відпові-
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дають трьом основним кладам.
Поки що нез’ясованим залишається систе-

матичне положення Prunus tomentosa Thunb. та 
Prunus triloba Lindl. у межах підроду Prunus [22]. 
Члени підроду Lithocerasus, які морфологічно є 
схожими, різняться генетично [23]. Ґ. Крюссман 
[11] за морфологічними ознаками виокремлює 
Prunus tomentosa в окрему секцію від інших ви-
дів підроду Lithocerasus (= Microcerasus), тоді як 
інші автори [10, 18] поєднують їх в одній групі. 
Prunus tomentosa та інші східноазійські види цієї 
групи формують паралельні підгрупи [24]. У таб-

лиці ми не відокремлювали Prunus tomentosa 
від інших видів секції Microcerasus.

У разі застосовування концепції роду Prunus 
s. str. наявність численних міжродових гібридів 
потребує номенклатурних змін, утворення но-
вих нотородових назв [25]. Натомість визнання 
роду Prunus s. l. значно полегшує номенклатуру. 

Для прийняття концепції роду Prunus s. l. по-
трібно привести систему українських наукових 
назв видів у відповідність з латинськими. У таб-
лиці наведено назви аборигенних та інтродуко-
ваних в Україні видів і гібридів роду Prunus s. l.

Таблиця 
Назви деяких плодових культур, аборигенних та інтродукованих в Україні видів і гібридів*, 

що їх утворюють

Назви видів і гібридів роду Prunus s. l.
Назви видів і гібридів, що належать до родів 

рослин, коли рід Prunus розглядають у вузькому 
сенсі

Назва
культури

латинські українські латинські українські
Subgenus Prunus sectio Prunus Genus Prunus s. str. Слива

Prunus brigántina Vill. слива бріансонська 
(бригантська) Prunus brigántina Vill. слива бріансонська 

(бригантська)

альпійська слива, 
або бріансонська 
абрикоса

Prunus cerasifera Ehrh. 
(syn. P. divaricata Ledeb.)

слива вишненосна, 
або алича

Prunus cerasifera Ehrh. 
(syn. P. divaricata Ledeb.)

слива вишненосна, 
або алича алича

Prunus domestica L. слива домашня Prunus domestica L. слива домашня слива 
Prunus domestica L. subsp. 
insititia (L.) Bonnier & 
Layens

слива домашня 
прищеплена

Prunus domestica L. subsp. 
insititia (L.) Bonnier & Layens

слива домашня 
прищеплена тернослива

Prunus ×fruticans Weihe слива чагарникова Prunus ×fruticans Weihe слива чагарникова терновка

Prunus ×rossica Eremin слива російська Prunus ×rossica Eremin слива російська великоплода, або 
гібридна алича

Prunus salicina Lindl. слива вербова Prunus salicina Lindl. слива вербова китайська 
(японська) слива

Prunus salicina var. 
mandshurica (Skvorts.) 
Skvorts. & A.Baran.

слива вербова
маньчжурська

Prunus salicina 
var. mandshurica (Skvorts.) 
Skvorts. & A.Вaran

слива вербова 
маньчжурська

маньчжурська
слива

Prunus spinosa L. 
(syn. P. moldavica Kotov, 
P. stepposa Kotov)

слива колюча, або 
терен

Prunus spinosa L. 
(syn. P. moldavica Kotov, 
P. stepposa Kotov)

слива колюча, 
або терен терен

Prunus ussuriensis Kovalev 
& Kostina (syn. P. salicina
 var. ussiriensis (Kovalev & 
Kostina) Eremin)

слива уссурійська

Prunus ussuriensis Kovalev 
& Kostina (syn. P. salicina 
var. ussiriensis (Kovalev & 
Kostina) Eremin)

слива уссурійська уссурійська слива

Subgenus Prunus sectio Prunocerasus Genus Prunus s. str. Вишнеслива

Prunus americana Marsh. слива американська Prunus americana Marsh. слива американська американська 
слива

Prunus angustifolia Marsh. слива вузьколиста Prunus angustifolia Marsh. слива вузьколиста слива чікасо
Prunus hortulana L.H.Bailey слива садова Prunus hortulana L.H.Bailey слива садова
Prunus mexicana Wats. слива мексиканська Prunus mexicana Wats. слива мексиканська
Prunus munsoniana 
W.F.Wight & Hedrick слива Мансонова Prunus munsoniana

W.F.Wight & Hedrick слива Мансонова слива
«дикий гусак»

Prunus nigra Aiton слива чорна Prunus nigra Aiton слива чорна канадська слива
Subgenus Prunus sectio Prunus × sectio 

Prunocerasus Genus Prunus s.str. Слива

Prunus americana × 
salicina [‘Kahinta’] Prunus americana × salicina [‘Кагінта’]

Prunus cerasifera × 
munsoniana [‘Marianna’] Prunus cerasifera × 

munsoniana [‘Маріанна’]
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Назви видів і гібридів роду Prunus s. l.
Назви видів і гібридів, що належать до родів 

рослин, коли рід Prunus розглядають у вузькому 
сенсі

Назва
культури

латинські українські латинські українські
Subgenus Prunus sectio Amygdalus Genus Amygdalus Мигдаль

Prunus bucharica (Korsh.) 
Hand.-Mazz. слива бухарська Amygdalus bucharica Korsh. мигдаль бухарський

Prunus dulcis (Mill.) 
D.A.Webb слива солодка Amygdalus communis L. мигдаль звичайний мигдаль

Prunus fenzliana Fritsch слива Фенцлева Amygdalus fenzliana 
(Fritsch.) Lipsky мигдаль Фенцлів

Prunus tenella Batsch 
(syn. P. ledebouriana 
(Schlecht.) Y.Y.Yao)

слива ніжнювата
Amygdalus nana L. 
(syn. A. georgica Desf., 
A. ledebouriana Schlecht.)

мигдаль низенький степовий мигдаль

Subgenus Prunus sectio Armeniaca Genus Armeniaca Абрикоса
Prunus armeniaca L. слива вірменська Armeniaca vulgaris Lam. абрикоса звичайна абрикоса
Prunus mandshurica 
(Maxim.) Koehne слива маньчжурська Armeniaca mandshurica 

(Maxim.) Skvorts.
абрикоса 
маньчжурська

Prunus mume (Siebold) 
Siebold & Zucc. слива муме Armeniaca mume Siebold абрикоса муме

Prunus sibirica L. слива сибірська Armeniaca sibirica (L.) Lam. абрикоса сибірська
Subgenus Prunus sectio Microcerasus Genus Microcerasus Мікровишня

Prunus besseyi L.H.Bailey слива Бессі Microcerasus besseyi 
(L.H.Bailey) Mezhenskyj мікровишня Бессі бесея

Prunus glandulosa Thunb. слива залозиста Microcerasus glandulosa 
(Thunb.) M.Roem.

мікровишня 
залозиста

Prunus humilis Bunge слива низька Microcerasus humilis (Bunge) 
M.Roem. мікровишня низька

Prunus japonica Thunb. слива японська

Microcerasus japonica (Thunb.) 
M.Roem. (syn. M. glandulosa 
(Thunb.) M.Roem. var. japonica 
(Thunb.) Eremin & Jushev)

мікровишня японська

Prunus incana (Pall.) Batsch слива сива Microcerasus incana (Pall.) 
M.Roem. мікровишня сива

Prunus microcarpa C.A.Mey слива дрібноплода Microcerasus microcarpa 
(C.A.Mey) Eremin & Jushev

мікровишня 
дрібноплода

Prunus prostrata Labill. (syn. 
Prunus alaica (Pojark.) Gilli, 
P. erythrocarpa (Nevski) Gilli, 
P. jacquemontii Hook.f., 
P. pseudoprostrata (Pojark.) 
Rech.f., P. tianshanica (Pojark.) 
S.Shi, P. turcomanica (Pojark.) 
Gilli, P. verrucosa Franch).

слива розпростерта

Microcerasus prostrata
(Labill.) M.Roem. (syn. Cerasus
alaica Pojark., C. erythrocarpa 
Nevski, C. jacquemontii (Hook. f.)
Boiss., C. pseudoprostrata Pojark., 
C. tianshanica Pojark., 
C. turcomanica Pojark., 
C. verrucosa (Franch.) Nevski)

мікровишня
розпростерта

Prunus pumila L. слива карликова Microcerasus pumila (L.) 
Eremin & Jushev

мікровишня 
карликова

Prunus tomentosa Thunb. слива повстяна Microcerasus tomentosa 
(Thunb.) Eremin & Yushev мікровишня повстяна повстяна вишня

Prunus incana × tomentosa [‘VSV 1’] Microcerasus incana × 
tomentosa [‘ВСВ 1’]

Subgenus Prunus sectio Persicae Genus Persica = Genus Amygdalus subgenus 
Persica

Бросквина
(персик)

Prunus davidiana (Carrière) 
Franch. слива Давідова

Persica davidiana Carrière =
Amygdalus davidiana 
(Carrière) de Vos ex L.Henry

бросквина Давідова 
= мигдаль Давідів

Prunus ferganensis (Kostina 
& Rіabov) Kovalev & 
Kostina

слива ферганська

Persica ferganensis Kostina 
& Riabov = Amygdalus 
ferganensis (Kostina & 
Riabov) T.T.Yu & L.T.Lu

бросквина 
ферганська = 
мигдаль 
ферганський

Продовження таблиці
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Назва
культури

латинські українські латинські українські

Prunus kansuensis Rehder слива ганьсуйська

Persica kansuensis (Rehder) 
Kovalev & Kostina = 
Amygdalus kansuensis 
(Rehder) Skeels

бросквина 
ганьсуйська = 
мигдаль ганьсуйський

Prunus mira Koehne слива міра
Persica mira (Koehne) Kovalev 
& Kostina = Amygdalus mira 
(Koehne) Ricker

бросквина міра =
 мигдаль міра

Prunus persica (L.) Batsch слива перська Persica vulgaris Mill. = 
Amygdalus persica L.

бросквина звичайна = 
мигдаль перський

бросквина,
 або персик

Prunus persica var. 
nucipersica (Suckow) 
C.K.Schneider (syn. P. persica 
var. nectarina (Aiton) 
Maxim., P. persica subsp. 
nucipersica (Suckow) 
Dippel, P. persica 
subsp. nectarina (Aiton) 
Shoferistov)

слива перська
голобросквинова
(нектаринова)

Persica vulgaris var. 
nucipersica (Suckow) Buia 
(syn. P. vulgaris var. nectarina 
(Aiton) Holub, 
P. vulgaris subsp. nectarina 
(Aiton) Shoferistov) = 
Amygdalus persica var. 
nucipersica Suckow (syn. A. 
persica var. nectarina Aiton)

бросквина звичайна 
голобросквинова 
(нектаринова) = 
мигдаль перський 
голобросквиновий 
(нектариновий)

нектарина, 
або нектарин

Prunus davidiana × 
kansuensis 

[‘Pidshchepnyi 1’ 
(‘Sputnik’)]

Persica davidiana × 
kansuensis 

[‘Підщепний 1’ 
(‘Спутнік’)]

Prunus mira × persica [‘Vesna’] Persica mira × vulgaris [‘Весна’]
Subgenus Prunus Genus Louiseania або Genus Amygdalus Луїзеанія

Prunus triloba Lindl. слива трилопатева
Louiseania triloba (Lindl.) 
Pachom = Amygdalus triloba 
(Lindl.) Ricker

луїзеанія трилопатева 
= мигдаль 
трилопатевий

луїзеанія,
або махровий 
мигдаль

Prunus ulmifolia Franch. слива в’язолиста

Louiseania ulmifolia (Franch.) 
Pachom. = Amygdalus 
ulmifolia (Franch.) Popov (syn. 
Afl atunia ulmifolia (Franch.) 
Vassilcz.)

луїзеанія в’язолиста = 
мигдаль в’язолистий 

Subgenus Prunus sectio Prunus × sectio 
Armeniaca Nothogenus Armenoprunus Абрикосослива

Prunus ×ansu (Maxim.) 
Kom. слива ансу

×Armenoprunus ansu 
(Maxim.) Mezhenskyj (syn. 
Armeniaca ×ansu (Maxim.) 
Kostina)

абрикосослива ансу

Prunus ×dasycarpa Ehrh.
слива 
волосистоплода 
(пухнатоплода)

×Armenoprunus dasycarpa 
(Ehrh.) Janchen (syn. 
Armeniaca ×dasycarpa 
(Ehrh.) Pers.)

Абрикосослива 
волосистоплода 
(пухнатоплода)

чорна абрикоса

Prunus ×simonii Carrière слива Симона Prunus ×simonii Carrière слива Симона пламкот 
Prunus armeniaca 
×brigántina [Briol] Armeniaca vulgaris × Prunus 

brigántina [Бриол]

Subgenus Prunus sectio Prunus × sectio 
Persicae Nothogenus Prunopersica Сливобросквина

Prunus cerasifera × persica [‘Kuban 86’ (‘AP 1’)] Persica vulgaris × Prunus 
cerasifera [‘Кубань 86’ (‘АП 1’)]

Subgenus Prunus sectio Amygdalus × sectio 
Persicae Nothogenus Amygdalopersica Мигдало-

бросквина

 Prunus ×persicoides
(Ser.) Vilm. & Bois
(syn. P. ×amygdalopersica 
(Weston) Rehder)

слива 
бросквиноподібна 
(персикоподібна)

×Amygdalopersica hybrida 
(Pers.) Soó (syn. Amygdalus 
×hybrida (Pers.) Poit. & 
Turpin, ×Persicoamygdalus 
nemausensis Guillaumin

мигдалобросквина 
гібридна

Prunus davidiana × tenella [‘Posrednik’] Amygdalus nana × Persica 
davidiana [‘Посрєднік’]

Prunus persica × tenella [‘Persikovnik’] Amygdalus nana × Persica 
vulgaris [‘Персиковник’]

Продовження таблиці
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Назва
культури

латинські українські латинські українські
Subgenus Prunus Nothogenus Prunoseania Прунозеанія

Prunus ×arnoldiana Rehder слива арнолдівська ×Prunoseania arnoldiana 
(Rehder) Mezhenskyj

прунозеанія 
арнолдівська

Prunus domestica × triloba [‘Pam'іati Makhmeta’] Louiseania triloba × Prunus 
domestica [‘Пам'яті Махмета’] 

Subgenus Prunus × Subgenus Prunus sectio 
Microcerasus Nothogenus Louiserasus Луїзераз

Prunus prostrata × ulmifolia [‘Afl acerasus’ ]

Louiseania ulmifolia × 
Microcerasus prostrata (syn. 
×Cerasolouiseania cziczcanica 
Lomakin & Jushev)

[‘Афлацеразус’] афлацеразус

Prunus tomentosa × triloba [‘Kytaianka’] Louiseania triloba × 
Microcerasus tomentosa [‘Китаянка’]

Prunus tomentosa × 
ulmifolia [‘Yefymka’] Louiseania ulmifolia × 

Microcerasus tomentosa [‘Єфимка’]

Subgenus Prunus sectio Microcerasus × sectio 
Prunus Nothogenus Prunorasus Прунораз

Prunus ×cistena
N.E.Hansen ex Koehne слива цистена

×Prunorasus cistena 
(N.E.Hansen ex Koehne) 
Mezhenskyj

прунораз цистена цистена

Prunus besseyi × salicina [‘Hiawatha’] Microcerasus besseyi × 
Prunus salicina [‘Гайавата’]

Prunus cerasifera × 
tomentosa [‘VVA 1’] Microcerasus tomentosa × 

Prunus cerasifera [‘ВВА 1’]

Subgenus Prunus sectio Microcerasus × sectio 
Prunocerasus Nothogenus Prunorasus Прунораз

Prunus americana × besseyi [‘Cheresota’] Microcerasus besseyi × 
Prunus americana [‘Чересота’]

Subgenus Prunus sectio Armeniaca × sectio 
Microcerasus Nothogenus Armeniasus Абрикосовишня

Prunus armeniaca × besseyi [‘Druzhba’] Armeniaca vulgaris × 
Microcerasus besseyi [‘Дружба’]

Subgenus Cerasus Genus Cerasus Вишня

Prunus avium (L.) L. слива пташина, 
або черешня Cerasus avium (L.) Moench вишня пташина, або 

черешня черешня

Prunus canescens Vilm. & 
Bois слива сивувата Cerasus canescens (Vilm. & 

Bois) Sokolov вишня сивувата

Prunus cerasus L. слива вишнева Cerasus vulgaris Mill. вишня звичайна вишня

Prunus fruticosa Pall. слива кущова
Cerasus fruticosa (Pall.) 
Woronow (syn. C. klokovii 
Sobko)

вишня кущова степова вишня

Prunus ×gondouinii (Poit. & 
Turpin) Rehder слива Гондуїна Cerasus ×gondouinii Poit. & 

Turpin вишня Гондуїна вишні-дюки 
(дюки)

Prunus ×eminens Beck слива піднесена Cerasus ×eminens (Beck) Buia вишня піднесена

Prunus incisa Thunb. слива надтята 
(надрізана) Cerasus incisa (Thunb.) Loisel. вишня надтята (надрізана)

Prunus maackii Rupr. слива Маака
Cerasus maackii (Rupr.) 
Eremin & Simagin (syn. Padus 
maackii (Rupr.) Kom.)

вишня Маака

Prunus nipponica Matsum. слива ніппонська Cerasus nipponica (Matsum.) 
H.Ohle вишня ніппонська

Prunus kurilensis Miyabe ex 
Takeda слива курильська

Cerasus kurilensis (Miyabe 
ex Takeda) Czerep. ( syn. 
C. nipponica var. kurilensis 
(Miyabe ex Takeda) Eremin, 
Yushev & Novikova) 

вишня курильська курильська вишня

Prunus pseudocerasus Lindl. Слива несправжньо-
вишнева

Cerasus pseudocerasus (Lindl.) 
G.Don

вишня несправжня
(несправжньо-
вишнева)

китайська вишня
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Назва
культури

латинські українські латинські українські

Prunus sargentii Rehder слива Сарджента

Cerasus sargentii (Rehder) 
Cinovskis (syn. С. sacha-
linensis (Fr. Schmidt) Kom. & 
Klob.-Alis.)

вишня Сарджента сахалінська 
вишня

Prunus ×schmittii Rehder слива Шмітта Cerasus ×schmittii (Rehder) 
Mezhenskyj & Syczov вишня Шмітта

Prunus serrulata Lindl. слива пильчаста Cerasus serrulata (Lindl.) 
G.Don ex Loudon вишня пильчаста

сакураPrunus subhirtella Miq. слива 
напівщетиняста

Cerasus subhirtella (Miq.) 
Sokolov

вишня 
напівщетиняста

Prunus ×yedoensis Matsum. слива токійська (єдська)
Cerasus ×yedoensis 
(Matsum.) A.V.Vassiljeva

вишня токійська
 (єдська)

Prunus canescens × cerasus [‘Gisela 5’] Cerasus canescens × vulgaris [‘Ґізела 5’]
Prunus cerasus × maackii [‘VP 1’] Cerasus maackii × vulgaris [‘ВП 1’]
Prunus fruticosa × maackii [‘Cerapadus’] Cerasus fruticosa × maackii [‘Церападус’] церападус
Prunus fruticosa × serrulata [‘VSL 2’] Cerasus fruticosa × serrulata [‘ВСЛ 2’]

Subgenus Cerasus Genus Cerasus або Genus Padellus Антипка

Prunus mahaleb L. слива магалебська
 (магалепська)

Cerasus mahaleb (L.) Mill. 
= Padellus mahaleb (L.) 
Vassilcz.

вишня магалебська 
(магалепська) 
= черемховик 
магалебський 
(магалепський)

антипка, 
або кучина

Prunus pensylvanica L.f. слива 
пенсильванська

Cerasus pensylvanica 
(L.f.) Loisel. = Padellus 
pensylvanica (L.f.) Eremin & 
Jushev

вишня 
пенсильванська = 
черемховик 
пенсильванський

пенсильванська 
вишня

Prunus maximowiczii Rupr. слива Максимовича 

Cerasus maximowiczii 
(Rupr.) Kom. = Padellus 
maximowiczii (Rupr.) Eremin 
& Jushev

вишня Максимовича = 
черемховик 
Максимовича

Subgenus Padus Genus Padus Черемха

Prunus grayana Maxim. слива Ґреєва Padus grayana (Maxim.) 
C.K.Schneid. черемха Ґреєва

Prunus padus L. слива черемхова Padus avium Mill. (syn. 
P. racemosa (Lam.) Gilib.) черемха пташина черемха

Prunus ×laucheana 
Bolle ex Dippel слива Лаухева Padus ×laucheana (Bolle 

ex Dippel) Mezhenskyj черемха Лаухева

Prunus serotina Ehrh. слива пізня Padus serotina (Ehrh.) Borkh. черемха пізня

Prunus virginiana L. слива вірджинська
(віргінська) Padus virginiana (L.) Mill. черемха вірджинська 

(віргінська)
Subgenus Padus Genus Laurocerasus Лавровишня

Prunus lusitanica L. слива португальська 
(лузітанська)

Laurocerasus lusitanica (L.) 
M.Roem.

лавровишня 
португальська 
(лузітанська)

Prunus laurocerasus L. слива лавровишнева Laurocerasus offi cinalis 
M.Roem. лавровишня лікарська лавровишня

* У разі відсутності нотовидового епітета наведено гібридну формулу та в квадратних дужках назву типового сорту.

порівняно з їхніми відповідниками, коли рід 
Prunus розглядають у вузькому сенсі.

Адаптування українських ботанічних назв 
видів рослин відповідно до системи роду Prunus 
s. l. не є проблемою. Змінювати назви культур, 
які утворені на базі цих видів, недоцільно. Так, 
наприклад, науковою назвою рослини є Prunus 
avium – слива пташина, а культуру називають 

черешнею.
У новітньому Державному реєстрі [26] від-

мовилися від принципів попередніх видань ре-
єстру [27] та методики [28]. Замість логічного 
вживання назв культур разом з наведенням ла-
тинської назви виду, до якого належить ця куль-
тура, застосовано систему латинських назв, що 
базується на концепції роду Prunus s. str., яка не 

Продовження таблиці



С О Р Т О В И В Ч Е Н Н Я  Т А  С О Р Т О З Н А В С Т В О
До питання впорядкування українських назв рослин.

Повідомлення 2. Назви видів роду Prunus L.

21СОРТОВИВЧЕННЯ № 3’  2014
та охорона прав на сорти рослин

підтверджена останніми дослідженнями в цари-
ні систематики. Замість назв плодових культур
паралельно з латинськими назвами вжито укра-
їнські наукові назви видів.

Розглянемо деякі аспекти вживання назв кіс-
точкових культур, сорти яких занесено до Держав-
ного реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні.

Абрикоса. Давньоримська назва цієї росли-
ни означає «скоростигла». Видозмінюючись, во-
на спочатку через грецьку та арабську, а потім 
ряд європейських мов потрапила через поль-
ське й німецьке посередництво до української 
мови як абрикоса [29]. Під впливом російської 
мови часто вживають форму абрикос, хоч так 
варто називати лише сам плід абрикоси. Витіс-
нено назви, які вживали раніше, – мореля [30], 
жерделя [31]. Оскільки абрикоса не належить 
до аборигенних рослин, її назву запозичено від 
чужинців. Мореля має ту саму етимологію, що 
й родова назва Armeniaca, – обидві вказують на 
потрапляння рослини до Європи через Вірме-
нію. Запозичена з турецької мови назва жерделя 
походить від перської назви рослини, що озна-
чає «золотий плід», вказуючи на його забарв-
лення [29]. Тепер жерделями називають несор-
тові рослини, вирощені з насіння. 

Алича. Занесені до Державного реєстру
сорти зазвичай відносять до Prunus cerasifera. 
Сливу вишненосну культивували в Придністров’ї 
ще в прадавні часи. Тепер використовують як 
насіннєву підщепу в розсадництві та фітомеліо-
ративних насадженнях , де населення зби-
рає її дрібні кислі плоди для вживання в їжу. У 
Західній Європі аличу називають міробалан 
(myrobalan), у США – вишнеслива (cherry plum), 
хоч таку саму назву мають аборигенні види сек-
ції Prunocerasus. У Криму здавна склався місце-
вий сортимент, який належить до різновидів: 
var. macrocarpa (Kovalev) Eremin & Garkov. та var. 
taurica (Kostina) Eremin & Garkov. культурного 
підвиду subsp. macrocarpa Eremin & Garkov. [32]. 
У 1954 році районували сорти ‘Нікітська жовта’ 
та ‘Піонерка’, що походять з місцевих кримських 
форм. У 1969 році до районованого сортименту 
додали сорти великоплодої, або гібридної аличі, 
створені штучним схрещуванням кримської али-
чі з сортами Prunus salicina. Нинішній сортимент 
не містить сортів власне аличі, які поступилися 
великоплодій аличі, тобто гібридогенному виду 
Prunus ×rossica Eremin. Важливим компонентом 
схрещувань, що привели до появи цієї групи 
сортів, є китайська слива, яка набула поширен-

ня в США під назвою японська слива (Japanese 
plum), оскільки перші сорти були інтродуковані 
саме з Японії. В Україні високоякісні сорти ки-
тайської сливи не вирощують через їхню низьку 
зимостійкість. Селекціонери використовують їх у
схрещуваннях з аличею для збільшення у гіб-
ридів маси плодів та передачі інших цінних оз-
нак. У країнах з теплішим кліматом, де культиву-
ють японську сливу, сорти, одержані внаслідок 
міжвидової гібридизації, зазвичай відносять до 
японської сливи. В Україні, де остання культура 
не є поширеною, а вирощують аличу, такі гібри-
догенні сорти так само плутають з іншим бать-
ківським компонентом схрещувань – аличею. 
Торгівці саджанцями або плодами на ринках 
полюбляють переконувати покупців, що вони 
пропонують їм саме сливу, а не аличу, тому що 
населення, яке обізнане з дрібною кислою али-
чею, не бажає мати з нею справи. 

Вишня й черешня. Подібна ситуація скла-
лася в Державному реєстрі з вишнею, адже ра-
йоновані сорти є не звичайною вишнею, а на-
лежать до її гібридів з черешнею. В аборигенній 
флорі України трапляються Prunus avium і Prunus 
fruticosa. Внаслідок спонтанної гібридизації між 
цими видами виникла Prunus vulgaris, яку з дав-
ніх-давен культивують і в Україні. Саме її назива-
ють вишнею, вирізняючи від дикорослої степо-
вої вишні з дрібнішими та менш якісними пло-
дами. Серед сортів вишні розпізнають ґріоти й 
аморелі. Перші мають компактні дерева, темно-
забарвлені кислі плоди з червоним соком, дру-
гі – сильнорослі дерева, бліді або червонуваті 
малокислі плоди зі світлозабарвленим або неза-
барвленим соком.

Зворотними схрещуваннями вишні з бать-
ківськими видами – Prunus fruticosa і Prunus 
avium – утворено таксони, відповідно Prunus
×eminens і Prunus ×gondouinii. До першого нале-
жать сорти, поширені насамперед у регіонах 
Росії та Канади з суворим кліматом. Від степо-
вої вишні вони успадкували більшу витрива-
лість до несприятливих зимових умов. Нато-
мість, другий таксон поєднує вишне-черешневі 
гібриди, які мають високі смакові властивості, 
тому що в геномі гібридів переважають гени 
черешні. Нотовидовий епітет останній таксон 
отримав на честь Ґондуїна – садівника Людо-
вика XV, який культивував вишне-черешневі гі-
бриди. В культурі вони відомі під назвою дюки, 
яка походить від назви англійського сорту ‘May 
Duke’ = ‘Травневий дюк’ (дюк означає «герцог»). 
У районованому сортименті дюки поступово
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витіснили сорти вишні, але для позначення виш-
не-черешень у Державному реєстрі залишено 
назву вишні. У групу «вишне-черешневих гібри-
дів» виокремлено лише ‘Афродіту’, зареєстро-
вану в 2010 р. 

Ідентифікація дюків є складною через їхню 
фенотипову мінливість, що коливається від мор-
фологічних ознак вишні до ознак черешні. Під 
час аналізу генотипів генними маркерами вста-
новлено, що деякі сорти вишні та черешні на-
справді є дюками, а ряд сортів вірогідних дюків 
належить до вишні або черешні [33].

Дика черешня трапляється на території 
України, але праслов’янська назва рослини, 
ймовірно, запозичена з латинської мови [29]. 
Це свідчить про прадавні зв’язки європейських 
народів та шляхи поширення садівничої культу-
ри й культурних рослин. Серед черешень виділя-
ють дві групи сортів: біґаро (var. duracina (L.) L.) зі 
щільним м’якушем та ґіні (var. juliana (L.) Thuill.) 
з ніжним м’якушем. Перші, з огляду на кращу 
транспортабельність, мають більше значення 
для промислового садівництва.

Слива. Гексаплоїдна слива виникла внаслі-
док давньої гібридизації тетраплоїдного терену 
та диплоїдної аличі. Сучасні систематики поді-
ляють її лише на два підвиди: subsp. domestica 
та subsp. instititia [34]. До першого підвиду на-
лежить група угорки, до другої – ренклоди, мі-
рабелі, дамасцени. Помологи минулого й поза-
минулого століть розробили кілька класифікацій 
сортів сливи, групи яких, крім наведених вище, 
мали назви пердригони, яєчні жовті, сен-жульє-
ни та ін. Більшість сучасних сортів мають склад-
не походження і віднести їх до якоїсь з цих груп 
буває складно.

До другого підвиду належить тернослива, 
що поширена в аматорській культурі. Її вважа-
ють примітивнішою, найближчою до первісних 
форм сливи домашньої. Трапляються подібні до 
терносливи гібриди сливи з тереном – Prunus 
×fruticans. Їх, як і саму терносливу, називають 
терновками. Розрізнити терносливи й терновки 
складно внаслідок безперервної мінливості, до 
якої приводить інтрогресивна гібридизація. 

Бросквина (персик) і нектарин(а).   Prunus 
persica потрапила до Європи з Китаю через 
Персію, на що вказує видовий епітет та родо-
ва назва, коли її виокремлюють у рід Persica. У 
формі персик назва рослини та культури тепер 
є переважною в Україні, хоч раніше її називали
бросквина (брескиня, бросквиня, бросква то-
що) [35]. Русифікатори заборонили український 

номенклатурний словник [30], в якому Prunus 
armeniaca була найменована морелею, а Prunus 
persica – бросквою. Один з фундаторів укра-
їнської помології В. Л. Симиренко [36] вживав
українські назви плодових культур жерделя, брос-
квина, але його наукова праця теж була заборо-
нена. Примусовим зросійщенням українські наз-
ви цих культур замінили назвами, які вживають у 
російській мові. В переважній більшості слов’ян-
ських мов Prunus persica називають саме брос-
квою та її дериватами [29]. Ця назва походить з 
грецької та латинської мов, причому від того ж 
вислову «перське яблуко», що й назва персик. 

Неопушені (голі) форми бросквини ціну-
ють за відсутність опушення, що підвищує їхню 
привабливість і якість. В Україні їх культивують з 
XIX сторіччя. Як окремішню культуру нектарину 
(як нектарин) у Державному реєстрі виділили з 
2001 року, хоч її сорти ‘Лола’ та ‘Нектарин київ-
ський’ зареєстрували ще в 1980-х роках як пер-
сик. До речі, останній сорт нектарини й досі за-
лишається серед персиків [26].

Підщепи. До Державного реєстру занесено
підщепи кісточкових культур. Це насіннєва під-
щепа бросквини ‘Підщепний 1’, що походить 
від схрещування Prunus davidiana × kansuensis 
(зареєстрована у 1990 році як Prunus persica), 
клонова підщепа аличі ‘Вєсєннєє пламя’, ство-
рена внаслідок гібридизації (Prunus americana 
× simonii) × Prunus cerasifera (зареєстрована у 
2005 році), клонові підщепи черешні: ‘ВСЛ 2’ – 
гібрид Prunus fruticosa × serrulata (зареєстрована 
у 2006 році як гібрид Cerasus lannesiana Carrière
× Cerasus fruticosa) та ‘Ґізела 5’ і ‘Ґізела 6’, діб-
рані серед гібридів Prunus canescens × vulgaris 
(зареєстровані у 2011 році як Prunus avium). У 
2011 році зареєстровано гібрид мигдалю та пер-
сика, власне Prunus ×persicoides ‘ГФ 677’, який є 
клоновою підщепою бросквини, нектарини та 
мигдалю.

Висновки. Таким чином, українські наукові 
назви видів роду Prunus приведено у відповід-
ність до широкої концепції роду. У садівничій 
науковій та виробничій літературі не варто від-
мовлятися від традиційних однослівних видо-
вих назв (черешня, терен тощо) та назв культур, 
що ґрунтуються на класифікації Турнефора. Слід 
розрізняти наукові назви видів і назви плодових 
культур, не змішуючи та адекватно застосовую-
чи їх у відповідних галузях науки й виробництва. 
Наслідки примусового втручання в українську 
фахову мову можна подолати, усвідомлено від-
мовившись від вживання нав’язаних термінів.
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Рассмотрены номенклатура и современ-
ная система рода Prunus, применение названий 
аборигенных и интродуцированных видов. Чет-
кое различение видовых названий плодовых 
растений и названий плодовых культур, которые 
не следует отождествлять, позволяет выстроить 
стройную терминологическую систему профес-
сионального украинского языка.

Ключевые слова: Prunus, слива, абрикос, 
алыча, вишня, миндаль, персик, черешня.

UDС 001.4 (477): 582.734.6: 634.2 
V. M. Mezhenskyі. Considering the issue of 

aligning Ukrainian plant names. Communication 2. 
Names for Prunus species // Sortovyvchennia ta 
okhorona prav na sorty roslyn : naukovo-praktychnyi 
zhurnal (Plant Varieties Studying and Protection : journal 
of applied research). – 2014. – № 3 (24). – P. 15−24. 
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