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ВІД РЕДАКТОРІВ

Шановний читачу, Ви тримаєте в руках унікальну працю, виконану на стику
ботаніки, зокрема, етноботаніки, і лексикографії, аналогів якій в Україні досі не було.
Автор пропонованого словника, зібравши й опрацювавши величезний обсяг
фітонімічного, фольклорного (близько 40 тисяч назв) і наукового (понад 10 тисяч
таксонів різного рангу) матеріалу, здійснив низку надзвичайно важливих узагальнень і
підійшов до формування принципів створення системи науково обґрунтованих
національних відповідників латинської наукової номенклатури вищих судинних
рослин, що на такому рівні й обсязі аналізованого матеріалу не вдавалося жодному з
його попередників. Важливим є те, що у Словнику зроблена спроба здійснити вибір
фітонімів і формування національної системи відповідників для наукових назв,
побудованих як за біномінальною, так і триномінальною системою назвоутворення, які
вживаються під час різного тлумачення обсягу таксонів видового та субвидового
рангів. Це значно розширює можливості використання Словника, робить його до певної
міри універсальним довідником щодо різних варіантів назв рослин у традиціях різних
таксономічних шкіл.
Звичайно, як і будь-яка робота, що є новаторською, або піднімає пласт наукової
аналітичної інформації, що певний час не аналізувалася, у тому числі й зі суто
ідеологічно-політичних міркувань, Словник може зумовити низку суперечливих думок,
поглядів, тверджень. Зокрема, щодо позицій автора стосовно принципів вибору
фітонімів для формування нормативної української системи відповідників наукових
назв, щодо доцільності вживання біномінальних українських назв родів тощо.
Можливість розгортання дискусії навколо пропонованої праці свідчить лише про її
важливість, своєчасність та актуальність, зокрема з огляду на необхідність подальшого
становлення і вдосконалення українського наукового мовлення.
Разом з тим, процеси, що відбуваються в систематиці і таксономії, ставлять нові
завдання в галузі національного називництва, які, на жаль, не розв’язані у Словнику.
Оскільки кожен систематик має природне право дотримуватися будь якої системи й
тлумачення обсягу таксономічних категорій, логічною є потреба у виборі національних
відповідників для латинських наукових назв у разі подрібнення або об’єднання
надвидових таксонів (родів, родин, порядків тощо). У зв’язку з цим виникає проблема
обґрунтування принципів формування національних назв для них у звуженому
трактуванні, наприклад: рід Trifolium s.l. – Конюшина = Trifolium s. str. – Конюшина;
Amoria – ?; Chrysaspis – ?; Lupinaster – ?. Причому дискусія про таксономічну
доцільність такого поділу тут просто зайва, оскільки роди Melilotus, Medicago раніше
також зараховували до роду конюшина, просто їх висока практична значущість і дещо
раніше виділення в окремі таксономічні одиниці зумовили формування певної традиції
щодо їх трактування і, зокрема, формування відповідних усталених національних
фітонімів, що відповідають їх науковим назвам. Крім того, не слід забувати, що під час
формування національної термінологічної системи дуже часто відбувається
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екстраполяція назви, яка застосовується до кількох представників роду, що мають
ужиткове значення, на решту представників, які, іноді, не привертають уваги широкого
загалу. Наприклад, навряд чи в широкій ужитковій практиці усвідомлюється, що
Trifolium dubium (Chrysaspis dubia), який зовні мало підібний до звичайної конюшини –
це також конюшина !
Також, напевно, не варто було покладати в основу формування пропонованих
українських відповідників наукових назв правила ще не затвердженого українського
правопису. Багато в чому він є дискусійним, саме з огляду на об’єктивні тенденції
розвитку мови в середовищі світової спільноти під впливом тих чи інших історичних
процесів. Тим більше, що оцінка цих тенденцій є переважно суб’єктивною.
Отже, як бачимо, Словник не лише вирішує низку питань, яким досі в українській
ботаніці й мовознавстві приділялося мало уваги, не лише є унікальною
лексикографічною працею, він порушує низку наукових проблем, розв’язання яких
розкриває невичерпний пласт національної мовної культури, в якій ще багато
непізнаного й невизначеного.
Структура Словника є традиційною для такого типу робіт, тому користування ним є
легким і доступним. Віддаючи в руки читачеві Словник, ми сподіваємося, що він
зумовить низку зустрічних етноботанічних, мовознавчих, історичних, етнологічних
розвідок, які сприятимуть пізнанню і розвиткові нашої мови і нашого народу.
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ПЕРЕДМОВА УКЛАДАЧА
Думка укласти цей Словник з’явилася в мене ще навесні 1988-го року після
виступу світлої пам’яті Михайла Петровича Слободяна, який у своїй доповіді на
засіданні Львівського відділення Українського ботанічного товариства вживав
незвичні українські назви рослин. Я поцікавився, чому він відкидає офіційну
номенклатуру. Михайло Петрович пояснив, що за роки радянської влади її було
дуже спотворено, і порадив переконатися в цьому, зазирнувши до старих
літературних джерел. Незабаром я натрапив на “Словник ботанічної
номенклатури”, виданий 1928-го року Українською Академією Наук.
Ознайомлення з цим виданням переконало мене, що М.П. Слободян мав
цілковиту рацію. Саме тоді я й вирішив глибше зайнятися цим питанням, а
невдовзі визрів і намір укласти подібне зведенння, що відповідало б сучасним
потребам.
На зламі 1980-1990-х років в Україні відбувалися докорінні історичні
перетворення, пов’язані зі здобуттям незалежності. Стала очевидною й потреба
розвитку термінології та словникарства, адже їх стан не відповідав новому
державному статусові нашої країни. Очевидною була відсутність українських
галузевих посібників. Про потребу пожвавлення роботи в цьому напрямі
неодноразово проголошувано з найвищих трибун. На жаль, тоді ще важко було
усвідомити, який величезний обсяг фахової роботи доведеться здійснити в
Україні, щоб подолати відставання в термінологічній галузі, – до речі, це аж ніяк
не втратило своєї актуальності й тепер.
Після кількох років аматорського збирання народних назв рослин,
опрацювання літературних джерел і формування картотек я зрозумів, що досягти
мети, тобто укласти задуманий словник, мені вдасться лише на професійній
основі. Адже потрібно було підготувати досить повне зведення, яке містило б
десятки тисяч народних назв рослин і попередні варіанти ботанічної
номенклатури. Щоб добрати найвідповідніші наукові назви, треба було
узагальнити весь масив українського називництва. Стало очевидним, що такий
обсяг роботи вимагає використання комп’ютерних баз даних.
Завдяки підтримці директора Інституту екології Карпат НАН України
академіка НАН України Михайла Голубця, який виявляє особливе зацікавлення
до мовних питань, з 1993-го року працю над Словником вдалося ввести до
планової роботи Інституту в межах наукової бюджетної теми “Розробка
української номенклатури судинних рослин”, виконання якої тривало 5 років під
науковим наглядом професора Костянтина Малиновського. Протягом цього
періоду в роботі деякий час брав участь науковий співробітник Володимир
Білонога, а потім інженер Юрій Нестерук. За час тривання теми було виконано
більшу частину праці з підготовки Словника, завершення якої відбувалося в
останні роки.
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Накопичення об’ємних баз даних і видрук словникового тексту вимагали
значної фахової праці з комп’ютерного програмування, яку здійснювали
спочатку кандидат математичних наук, старший науковий співробітник
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН
України Василь Заячківський, а згодом – кандидат математичних наук, доцент
Львівського національного університету ім. І. Франка Сергій Підкуйко.
Консультації з мовних питань надавала фахівець з української термінології
кандидат філологічних наук, викладач Національного університету “Львівська
політехніка” Галина Наконечна.
Упродовж праці над Словником я користав з цінних порад визнаного
термінолога, кандидата фізико-математичних наук Ольги Кочерги.
У Словникові вміщено народні назви рослин, що їх люб’язно надали
Т. Андрієнко, І. Вайнагій, В. Василишина (Кобів), Г. Веденєєва, Н. Гавриленко,
І. Данилик, Р. Дмитрах, Я. Кардаш, М. Кохно, В. Крицька, О. Кузярін, В. Собко,
В. Собченко, О. Малета, Л. Мілкіна, Ю. Нестерук, Л. Онук, В. Опанасенко,
Д. Покінська, Р. Саламатін, М. Сварник, Б. Сенчина, І. Смольянінов, С. Стойко,
Б. Танцюра, В. Ткачик, Т. Чухно.
Таким чином, до виходу в світ цього Словника доклали праці чимало людей,
які вважали його видання потрібною справою. Я надзвичайно вдячний усім їм, у
тому числі й тим, кого, можливо, й не згадав вище. Дякую всім фахівцям –
ботанікам і філологам, до яких я звертався по допомогу чи пораду. Велика
подяка Ю. Нестерукові за значну технічну роботу, яку він здійснив під час
підготовки рукопису книги.
Висловлюю особливу вдячність академікові НАН України М.А. Голубцю за
постійну турботу про долю цього Словника, без якої він не вийшов би друком.
Буду радий прийняти зауваження до Словника та побажання щодо подальшої
роботи над українською ботанічною номенклатурою, які прошу надсилати на
адресу: Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька 4, Львів,
79026.
Юрій КОБІВ
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ВСТУП
Назви рослин – фітоніми, охоплюючи величезний лексичний пласт, є вагомою і
дуже цікавою ланкою кожної мови, оскільки вони відбивають давні знання про
рослинний світ. Сюди належить як уся сукупність народних назв, серед яких чимало
регіональних діалектизмів, так і наукова ботанічна номенклатура, тобто система
нормативних назв рослин. Ті й ті досить тісно пов’язані, оскільки номенклатура
часто формується власне на базі народних назв шляхом пристосування їх до
принципу бінарності (двослів’я).
Метою укладання цього Словника було якнайповніше зведення всього розмаїття
народних фітонімів, а також формування дохідливої терміносистеми української
ботанічної номенклатури. Останнє завдання пов’язане з необхідністю розвитку
термінології на національних засадах і традиціях та потребою очищення мови від
зайвих запозичень. Наведений матеріал дає уявлення про вживаність і поширення
назв рослин.
Подальший виклад містить огляд історії нашого ботанічного називництва,
обґрунтування шляхів укладання української номенклатури та огляд народних назв
рослин. Крім того, коротко окреслено й вміщену в Словнику номенклатуру
латинську. Пояснено також особливості впорядкування словникового матеріалу.

Історія формування та стан
української ботанічної номенклатури
Опрацювання українських назв рослин розпочалося зі середини XIX ст. в
Галичині з робіт І. Гавришкевича [16] та М. Новицького [54], які зібрали низку
народних фітонімів, а також з укладання ботанічного посібника В. Воляна [15], де
вперше здійснено спробу формування наших наукових термінів. У той час дуже
відчутною стала потреба у рідному шкільництві, а для цього необхідно було
виробити відповідну лексику.
Справжнім фундатором української ботанічної номенклатури й термінології став
видатний львівський філолог і природознавець I. Верхратський (1846-1919). Уже в
сімнадцятирічному віці він розпочав ретельне збирання назв рослин “з народних
уст”, які опублікував у кількох брошурах під назвою “Початки до уложення
номенклятури i термінологиі природописноі, народноі” [6]. Згодом вийшла його
фундаментальна праця “Нові знадоби номенклятури i термінольогії природописної,
народної, збирані між людом” [10]. Він навів дані, отримані у багатьох населених
пунктах, вказавши місце походження кожної назви. Цей багатий етноботанічний
матеріал ліг в основу створеної І. Верхратським ботанічної номенклатури і
термінології, що містяться в написаних або перекладених ним підручниках і
посібниках [7, 8, 9, 17]. Звичайно, номенклатура, яку запропонував І. Верхратський,
вимагала подальшого вдосконалення. Це передусім стосується невдалих, штучно
створених назв рослин, що не базувалися на живій мові. Однак вагомий доробок
ученого створив міцне підґрунтя для розвитку нашого наукового називництва [34].
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Початковим етапом формування національної ботанічної номенклатури було
ретельне збирання народних назв-фітонімів з якнайширшої територїї. Власне
І. Верхратський уперше відзначив семантичну глибину та синонімічну
різноманітність українських фітонімів, указавши, що нам немає потреби широко
використовувати чужомовні запозичення [6]. Згодом опрацювання назв рослин було
продовжене низкою інших учених. Оскільки в Російській імперії українська освіта й
наука були заборонені, праці такого спрямування там обмежувано суто
етнографічними дослідженнями.
Етноботанічний матеріал, зібраний на заселених українцями землях, дуже
багатий, тому варто згадати лише найважливіші літературні джерела. Це насамперед
“Ботаническій словарь” М. Анненкова [1], що узагальнив набуток багатьох
попередників, а також праці О. Роговича [61], Ф. Вовка (інакше – Волкова) [14],
К. Горницького [19] та О. Янати [81], де містяться назви з Центральної та Cxiдної
України. У Галичині такі етноботанічні обстеження здійснювали В. Шухевич [79] та,
особливо, С. Маковецький, який видав велике зведення [86] на підставі тривалих
власних досліджень та узагальнення літературного матеріалу. Назви рослин
займають чимало місця у низці загальномовних українських словників, що вийшли
друком наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [22, 23, 27, 71], зокрема у
фундаментальному “Словарі української мови” Б. Грінченка [20], що відіграв значну
роль у формуванні нашої літературної мови.
Про необхідність розгорнути широку діяльність над створенням української
наукової термінології та номенклатури в різних галузях науки вперше чітко
проголосили на зламі ХІХ-ХХ ст. члени Математично-природописно-лікарської
секції Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Власне під орудою цієї
організації згодом було видано ґрунтовне зведення М. Мельника “Українська
номенклятура висших ростин” [49]. На підставі вивчення доробку І. Верхратського
та аналізу великого етноботанічного матеріалу автор створив першу досить повну
українську номенклатурну систему, що була розрахована не лише на потреби
шкільного чи гімназійного курсу ботаніки, а охоплювала майже всю нашу флору.
Цей словник містив не тільки наукову номенклатуру, але й об’ємний масив народних
фітонімів. Номенклатура М. Мельника вважалася нормативною в шкільництві
Західної України до 1939 р. [34].
У Центральній та Східній Україні від 1905 р., тобто після скасування заборони
книгодрукування українською мовою в Російській Імперії, ботанічне називництво
опрацьовувала Термінологічна комісія гуртка натуралістів при Київському
політехнічному інституті, Природнича секція науково-літературного відділу
Товариства ім. Квітки-Основ’яненка в Харкові, а також Український агрономічний
гурток при Сільськогосподарській академії в Москві [57, 68].
Справжнім розквітом термінологічної роботи в усіх галузях науки став
нетривалий період визвольної боротьби та української незалежності 1917-20 рр. і час
так званої “українізації” у 1920-х рр. Така діяльність набула системних рис з 1917 р.,
коли при Українському науковому товаристві в Києві утворено термінологічну
комісію, а згодом ще й окрему ботанічну підкомісію. За часів радянської влади (з
1921 р.) ця структура під назвою ботанічної секції увійшла до складу Інституту
української наукової мови (ІУНМ) Української Академії Наук. І хоч Інститут
проіснував заледве 10 років, його працівники уклали і видали понад 30 словників із
різних ділянок науки [53, 70]. Разом з науковцями ІУНМ над українською
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номенклатурою і термінологією працювали такі видатні ботаніки, як
В. Вовчанецький, О. Запорожець, Д. Зеров, Ю. Клеопов, Я. Куда, А. Лазаренко,
Л. Левицький, Я. Лепченко, П. Оксіюк, А. Окснер, М. Підоплічко, О. Соколовський,
М. Холодний [68]. Зокрема, за редакцією В. Вовчанецького та Я. Лепченка вийшов
“Словник ботанічної термінології” [13].
У галузі розроблення ботанічної номенклатури особлива роль належала О. Янаті
та Н. Осадчій-Янаті. Ще перед першою світовою війною з метою популяризації
ботанічних знань О. Яната під час ботанічних досліджень збирав народні назви
рослин. Згодом він став ініціатором широкого розгортання термінологічної роботи
Українським науковим товариством, підтримуючи цю діяльність не лише в ботаніці,
але й в інших галузях [57]. 1918-го р. О. Яната очолив ботанічну підкомісію при
Товаристві, а в 1921-25 рр. був головою ботанічної секції ІУНМ, яка працювала над
укладанням “Словника ботанічної номенклатури” (СБН) [68].
На цьому словнику, який став визначним надбанням української ботанічної
науки, варто зупинитися докладніше, бо він, власне, і послужив прототипом нашого
видання. У СБН для кожної латинської наведено підібрану упорядниками наукову
українську назву, а також цілу низку місцевих фітонімів із зазначенням їх джерела
(літературного чи респондентського). Слід зазначити, що термінологічну роботу тоді
вважали важливим всенародним завданням, тому укладачі отримали етноботанічні
матеріали від понад сотні респондентів із різних куточків України і з-поза її меж. У
словнику кожному видові здебільшого відповідає кілька (іноді до сотні) народних
назв-синонімів. Для майже двох тисяч видів рослин і грибів наведено приблизно 8
тисяч їх українських назв. Основним укладачем СБН була Н. Осадча-Яната, що
виконала найбільшу частину упорядницької роботи, якою займалася від початку
заснування ІУНМ. Високий рівень СБН з філологічного боку забезпечувала
блискучий термінолог О. Курило, яка брала участь в укладанні багатьох видань
ІУНМ. На підставі аналізу всієї сукупності фітонімів укладено систему української
наукової номенклатури. При цьому взято до уваги ступінь поширення назв, їх
семантичне навантаження, милозвучність і т. ін. До мінімуму зведено іншомовні
запозичення. Характерною рисою сформованої номенклатури була її дохідливість. З
цією метою для багатьох загальновідомих видів укладачі відмовилися від бінарних
назв, наприклад: чорнобиль (Artemisia vulgaris), козолист (Lonicera caprifolium),
мокрець (Stellaria media). У багатьох випадках складні для засвоєння латинські
прикметники мають не дослівні, а інші, простіші, українські відповідники: Pimpinella
saxifraga – бедринець звичайний (дослівно – ломикаменевий), Urtica dioica – кропива
велика (досл. – дводомна), Еuphorbia cyparissias – молочай сосонка (досл. –
кипарисовий), Salix viminalis – верба кошикарська (досл. – прутяна). Хоча на
титульній сторінці СБН є припис “Проєкт” (бо планувалося подальше вдосконалення
номенклатури), однак фаховий рівень цього видання є дуже високий. Українська
ботанічна номенклатура, що її використовують тепер (йдеться про позитивні
аспекти), ґрунтується, головним чином, на доробку укладачів цього словника.
Після видання СБН настав період планового нищення термінологічних здобутків
ІУНМ, розпочатий офіційною кампанією деукраїнізації всіх ланок науки й освіти, що
широко розгорнулась у 1930-х роках. Інститут було ліквідовано, а укладачів
ботанічної номенклатури О. Янату та О. Курило – репресовано.
Незважаючи на відсутність будь-якої перспективи публікації, Н. Осадча-Яната
продовжувала ретельно збирати народні фітоніми. Особливу цінність становлять її

© Юрій Кобів
10

au
t

ho

r's

co

py

rig

ht

матеріали з південного сходу України, недостатньо представленого у СБН. Змушена
емігрувати, Н. Осадча-Яната згодом видала за кордоном велику монографію
“Українські народні назви рослин” [57], що містить близько 2 тисяч зібраних
авторкою фітонімів із зазначенням їх поширення. У цій праці також докладно
описана історія формування української ботанічної номенклатури.
Від 1931 р. всією термінологічною роботою керував відповідний сектор Інституту
мовознавства Української Академії Наук – ідеологічно контрольована структура, що
ретельно стежила за дотриманням офіційного курсу деукраїнізації. Під її орудою
вийшло декілька галузевих термінологічних бюлетенів, що фактично були
інструкціями для службового користування під час цензурування публікацій у
видавництвах [39, 42]. Ці бюлетені перекреслювали надбання ІУНМ, відверто
проголошуючи необхідність якнайбільшого уподібнення української термінології та
номенклатури до російської. Серед таких видань був і “Ботанічний термінологічний
бюлетень” [5], що мав на меті “очистити українську радянську термінологію від
націоналістичних перекручень, знешкодити отруйний вплив націоналістичних
словників” [5: 2]. Так було цілковито припинено розвиток української наукової
термінології й номенклатури.
У 1950-х рр. у межах кампанії на “зближення радянських народів та їх
соціалістичних культур” [60: 226] було сформульовано так званий принцип
мінімальних розбіжностей у термінології народів СРСР, що передбачав “віддавання
переваги інтернаціональним і російським термінологічним запозиченням” [4: 221].
Застосування цього принципу фактично заперечувало будь-яку потребу
термінологічної роботи в республіках Радянського Союзу, адже всі національні
терміносистеми, крім російської, визнано вторинними. Відбувалася масова заміна
українських термінів російськими або іншими чужомовними кальками чи
транслітераціями. Під приводом уніфікації широко запроваджувано етранжизми, які
було рекомендовано переймати, особливо за умови їх попереднього засвоєння
термінологією російською. 1957-го р. при АН УРСР створено Словникову комісію,
згодом реорганізовану в Комітет наукової термінології [37]. Цей підрозділ повинен
був цензурувати й візувати всі термінологічні видання, заплановані до друку [3], а
його працівники ретельно стежили за дотриманням принципу мінімальних
розбіжностей, теоретично обґрунтовуючи його [43]. Треба, однак, відзначити
позитивну роль академіка П.С. Погребняка, який намагався протистояти
деукраїнізації у той час, коли він очолював згаданий комітет.
Основними публікаціями останніх десятиліть, що містять українську ботанічну
номенклатуру, є “Флора УРСР” [73], а також три видання визначників рослин
України [11, 12, 56]. Аналіз і порівняння згаданих праць виявляє поступову
послідовну деукраїнізацію номенклатури, позбавлення її національних ознак і
безсистемність у формуванні. Досить промовистим є те, що останнє видання
визначника [56], на відміну від попередніх, написане російською мовою, а
українську номенклатуру наведено лише в дужках.
Щоправда, 1962-го р. невеликим тиражем опубліковано спеціальний довідковий
посібник – “Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури”
[62]. Але з огляду на тогочасну несприятливу офіційну мовну політику ця праця не
передбачала ґрунтовного вдосконалення номенклатури, а лише зафіксувала загальну
тенденцію до її мінімальних розбіжностей з російською. Особливістю згаданого
словника є відсутність українсько-латинського та латинсько-українського реєстрів
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(на відміну від відповідних російських), що обумовлює пошук та ідентифікацію
лише через російські назви. Крім того, 1980 р. вийшов друком “Російськоукраїнський словник термінів лісівництва” [63], що серед іншого містив чимало назв
деревних і трав’яних рослин та низку ботанічних термінів.
Головним джерелом української ботанічної номенклатури зараз є “Определитель
высших растений Украины” [56] – видання з найбільшим тиражем і найповнішим
реєстром таксонів. Тому проаналізуємо номенклатурну терміносистему, наведену
саме тут.
Майже половина (близько 450) назв родів – це транслітерації, тобто механічно
запозичені чужомовні слова латинського чи грецького походження: аденофора,
астранція, ахірофорус, ельшольція, мірабіліс. Значна частина таких запозичень
цілком недоречна, тому що для них добре відомі українські відповідники, а саме:
цирцея – це відьмине зілля, евклідій – насмітник. Навіть таким поширеним рослинам,
як ромашка лікарська (Chamomilla recutita) та іван-чай (Epilobium angustifolium),
чомусь присвоєно чудернацькі назви – хамоміла обідрана та хамерій вузьколистий.
Така “наукоподібність” аж ніяк не прикрашає нашу мову.
Справжньою причиною запровадження багатьох латинізмів чи грецизмів не
завжди було намагання “інтернаціоналізувати” номенклатуру. У багатьох випадках
це лише спосіб уподібнити її до російської. Як правило, для тих рослин, які не мають
рідних російських назв (наприклад, через те, що вони не трапляються в Росії),
українські також златинізовано, як-от: апозерис, мірикарія, цицербіта, що могли б
звучати відповідно як щербанець, біждерев, молоч. Крім того, частина українських
нормативних назв родів є кальками з російської мови, а саме: клопогін, біловус.
Інший великий масив запозичень – лексичні кальки, утворені шляхом дослівного
перекладу чужомовної назви. Наприклад, Chimaphila (гр. cheimon – зима + philia –
любов) подається як зимолюбка, хоча має українську назву порушник; Phyllitis –
листовик (гр. phyllon – листок) у народі відомий як турій язик.
Для порівняння слід зауважити, що в європейських національних номенклатурах
чужомовні запозичення звичайно становлять лише близько 15-20%, а в деяких, як-от
в угорській чи естонській, вони майже відсутні. Щоправда, називництво окремих
народів більш “інтернаціональне”. Наприклад, ботанічна номенклатура в минулому
імперських націй (англійської, російської) мала охоплювати рослини з чужих
етнічних територій, які входили до складу імперій, тому й доводилося
послуговуватись іншомовними назвами. Чималу кількість латинських запозичень у
називництві романомовних народів можна пояснити спорідненістю їх мов з латиною,
натомість використання грецизмів там дуже обмежене.
Про безсистемність формування української ботанічної номенклатури свідчить
також стан видових прикметників-епітетів, що їх наведено в “Определителе высших
растений Украины” [56]. Наприклад, прикметники гратіонополітанський,
сизаровидний, сатириовидний, алсинолистий, ворсянколистий, повійничковий
утворено не від відповідних українських, а від латинських, грецьких чи російських
іменників. Епітет maeoticus у різних випадках перекладається як азовський,
приазовський чи меотичний; euxinus – чорноморський чи евксинський; collinus –
пагорбковий, горбковий чи горбкуватий. Оскільки різні фахівці відповідали за ту чи
ту таксономічну групу, один і той самий латинський прикметник по-різному
перекладено українською мовою.
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Принципи, за якими в Інституті української наукової мови здійснювали
укладання ботанічної номенклатури, викладено в працях Я. Лепченка [45] та
О. Янати [82]. Вони не втратили своєї актуальності й тепер. Перший принцип – це
формування номенклатури на основі народних, національних назв. Другий –
пристосування їх до бінарності (двослів’я). Це непросте завдання, бо народні назви
переважно однослівні. Щоправда, окремі з них виявляють ознаки бінарності. Так,
споріднені рослини Iris pseudacorus та І. pumila у народі називають відповідно
півники болотяні та півники степові, що дає можливість розрізняти їх за
відмінностями оселищ.
Усі укладачі національних номенклатур погоджуються, що стрижневою
проблемою їх формування є вибір назви роду. Три основні шляхи розв’язання цього
питання накреслив німецький ботанік Й. Плянер ще у XVIII ст. [90], невдовзі після
виходу в світ відомої праці К. Ліннея “Species plantarum” [85], яка обґрунтовує
потребу бінарності латинської номенклатури. Принципи, що їх виклав Й. Плянер,
такі: по-перше, для іменування роду слід вживати найпоширенішу національну (в
автора – німецьку) назву; по-друге, якщо таких назв декілька, то серед них треба
обрати ту, яка добре відповідала б усім (чи більшості) видам даного роду; по-третє,
якщо й такої назви не знайдеться, то серед різних фітонімів, відомих для
представників цього роду, треба вибрати якийсь нейтральний, не особливо
семантично яскравий. Ці принципи (іноді не цілком свідомо) використано під час
укладання низки європейських національних номенклатур, у тому числі й
української.
Із такої схеми можливі винятки. Наприклад, чорниця звичайна (Vaccinium
myrtillus), брусниця (Vaccinium vitis-idaea), лохина (Vaccinium uliginosum) не
потребують спільної родової назви. Це стосується деяких загальновідомих видів, для
яких замість бінарних варто зберігати однослівні народні назви, як-от малина (Rudus
idaeus) чи явір (Acer pseudoplatanus). Про те, наскільки відомою є певна рослина, і
про вживаність тієї чи тієї назви свідчить кількість джерел, що її наводять, та ареал
поширення назв. Це можна з’ясувати на підставі аналізу матеріалу, вміщеного в
цьому Словнику.
Науковцеві-ботаніку проблема формування національної номенклатури на
перший погляд може здатися неістотною, оскільки у фаховій літературі переважно
використовують латинські назви. Однак для популяризації знань про рослинний світ,
а також для взаємодії науки з практичною діяльністю питання дохідливості
національної номенклатури набуває першочергової ваги. Так, не варто розраховувати
на ефективність природоохоронної роботи, закликаючи не знищувати рослину під
назвою родіола рожева, якщо серед місцевого населення вона відома як оливник. Не
можна також ефективно пропагувати цілющі властивості, наприклад, хамоміли
обідраної, загальновідомої як ромашка лікарська чи рум’янок. Проблема
ідентифікації назв може виникати, скажімо, під час вивчення народних лікувальних
рецептів, коли незрозуміло, про які рослини йдеться. Якщо нефахівець, крім ешольції
(Eschscholzia) дізнається ще й про ельшольцію (Elsholtzia), а з родіолою (Rhodiola)
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конкуруватиме радіола (Radiola), то він остаточно заплутається у цьому
“біорізноманітті”.
Так звана інтернаціоналізована номенклатура придатна лише для тих неботаніків,
які досить добре знають класичні мови. Частка таких осіб мізерна й неухильно
зменшується. Крім того, існують істотні труднощі у правильному наголошенні
грецьких і латинських транслітерацій. Наприклад, навіть мало кому з ботаніків
відомо, що вживаючи транслітерації, їх треба вимовляти так: аргірáнтемум,
абутúлон, аденостúлес. Таким чином, широке запровадження подібних запозичень
мало б супроводжуватися загальним вивченням класичних мов, що аж ніяк не
відповідає сучасним освітнім тенденціям.
Ще в середині ХІХ ст. відомий лексикограф М. Левченко так висловлювався про
створення української термінології: “Оскільки бажано, щоб освіта засвоювалася
масою народу, то я думаю, що й терміни наукові слід укладати в дусі народної мови,
аби згодом вони могли бути прийнятими самим народом” [44: 184].
Щоб уникнути штучності, будь-яка терміносистема має базуватися на тих самих
засадах, що й народне іменування, а саме – на властивостях об’єктів. Під час її
формування треба враховувати семантику та особливості словотвору рідної мови й
народного світогляду.
Характерною рисою української мови є її образність, що полегшує сприйняття та
створює лексичну тканину, елементи якої взаємно пов’язані різноманітними
асоціаціями [32]. При цьому слова не є абстрактними кодувальними знаками, а
виступають як багатогранні символи [59]. Чужомовні ж елементи часто не навіюють
жодних образів, а можуть навіть викликати в дитини хибні асоціації (наприклад,
слово душекія може пов’язуватися з поняттями “душа” чи “душити”).
Вказуючи на чужомовне засилля в українській ботанічній номенклатурі, не варто
заперечувати проти так званих засвоєних запозичень, як-от цибуля (по-латині серula)
чи барвінок (лат. pervinca). За визначенням Т. Секунди – “це слова, що, ввійшовши в
мову давно і змінившися, відповідно до її духу, набули вже в ній права
громадянства” [67: 12]. Слід обмежити лише застосування кальок, але насамперед –
важкозасвоюваних транслітерацій. Такі з них, як арцеутобій, дихостиліс, ерехтитес
не мають перспективи сприйняття нефахівцями. А збереження латинських чи
грецьких закінчень -us, -um, -еs, -аs в українських назвах (астеролінум, дорикніум,
омфалодес і т. ін.) взагалі неприпустиме [65].
С. Караванський стверджує, що запозичення слід впроваджувати лише тоді, коли
це єдина можливість збагатити мову та якщо вони не перекреслюють наявних рідних
конкурентноздатних слів [32]. Цей загальний принцип, придатний для всіх ділянок
мови, загалом не викликає заперечень. Тому порушувати його в галузі термінології
було б безпідставно.
Питання кількості іншомовних слів у нашій термінології обговорюється ще з
середини XIX ст. й досі залишається дискусійним. Очевидно, в галузях, понятійний
апарат яких ми перейняли в досить сформованому вигляді (наприклад, генетика,
комп’ютерна техніка), вміст запозичень може бути досить значним. Що ж до
традиційних ділянок (куди належить ботаніка), де для більшості понять відомі
українські відповідники, то тут немає підстав для необґрунтованого копіювання
чужого.
Керуючись досвідом І. Верхратського, М. Мельника та працівників Інституту
української наукової мови, не слід уникати запровадження новоутворених назв,
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особливо коли це стосується рослин, що мають якісь прикметні риси. Варто не
забувати, що українські назви мають стосуватися насамперед самих рослин, а не
лише копіювати латинські відповідники.
Звичайно, неможливо ставити за мету цілком позбутися транслітерацій.
Наймилозвучніші з них, а також ті, що міцно увійшли в українську мову, мають
повне право на існування, наприклад: платан, лаванда, меліса, арніка, резеда. Це
також може стосуватися тих рідкісних або інтродукованих рослин, латинські назви
яких походять від власних імен, а їх українські народні фітоніми невідомі, як-от:
дантонія, франкенія, лінея. Такі транслітерації і взагалі назви, утворені від
чужомовних власних імен, треба передавати згідно з їх вимовою у мові-джерелі.
Наприклад, латинську літеру g слід передавати через українську ґ: дуґласія, меринґія,
молочай Ґольде. Згідно з проектом нового правопису, німецькі дифтонги ei та ey в
українській транскрипції подаємо як ай (деревій Найльрайха, кермек Маєра), а eu –
як українське ой (наземка Гойффеля). Чужомовне сполучення латинських літер ia
незалежно від позиції в слові передаємо українським ія: гіяцинт, дріяда.
Під час добирання наукових назв основним пріоритетом має бути їх дохідливість.
Слід пам’ятати, що українська номенклатура розрахована на широкий загал –
школярів, студентів, аматорів-природолюбів тощо. Чим доступніші назви рослин,
тим ширше коло людей зможе засвоїти ботанічні та природоохоронні знання. Власне
з цих засад виходили І. Верхратський [6] та працівники Інституту української
наукової мови [82]. Тому до 1930-го р. називництво формувалося на рідній основі.
Пізніша “інтернаціоналізація” призвела до того, що сучасна номенклатура є
результатом двох несумісних тенденцій – українізації та деукраїнізації.
Отже, в умовах незалежної держави найприйнятнішим є повернення до традицій
кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли наша термінологія розвивалася на рідних засадах.
Саме на них і базується українська ботанічна номенклатура, що наведена в цьому
Словнику.
У багатьох випадках ми повернулися до назв, вживаних у той час, коли
номенклатура ще не зазнала деукраїнізації, а саме: собаче мило (Saponaria), жовта
акація (Caragana), кучерявець (Trinia), порушник (Chimaphila), ребрик (Harmala) і т. ін.
Це стосується й таких видових епітетів: сійний (sativus), водяний (aquaticus),
болотяний (palustris), пісковий (arenarius), ряснолистий (polyphyllus,), рясноцвітий
(multiflorus), пірчастий (pinnatus), тридільний (trifidus), гайовий (nemorosus) та ін.
Під час іменування родів перевагу мали відомі українські назви, наприклад,
запропоновано: мокричник – замість мінуарція (Minuartia), дівочі очка – замість
кореопсис (Coreopsis), оставник – замість гімносперміум (Gymnospermium) і т. ін.
Якщо ж такої назви знайти не вдавалося, то ми намагалися підшукати кальку, яка
відповідала б українському словотворові, як-от: срібноцвіт – замість аргірантемум
(Argyranthemum; гр. argyros – срібло + anthemon – цвіт, квітка), жовторіг – замість
ксантоцерас (Xanthoceras; гр. xanthion – жовтий + keras – ріг). Іншим способом
іменування було утворення назв, що віддзеркалювали б певні характерні ознаки
рослин, наприклад: вовнянка – замість бомбіцилена (Bombycilaena), щетинник –
замість тордилій (Tordylium), або особливості оселищ, де вони трапляються:
скелелюбка – замість телігоній (Theligonium), побережниця – замість аргузія
(Argusia). У низці випадків українську назву вибрано на підставі аналізу інших
національних номенклатур, наприклад, ребрівка (нім. Rippenfarn, чеськ. žebrovice,
пол. żebroviec вказують на ребристий вигляд листків) – замість блехнум (Blechnum).
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Добираючи українські родові та видові назви, ми користувалися зведеннями, які
містять сучасну німецьку [92], російську [76], польську [88, 91], чеську [83],
словацьку [87], англійську [21, 91] і французьку [91] номенклатури, а також
джерелами, що допомагали в перекладі й з’ясуванні етимології латинського
називництва [24, 29, 30, 74, 93].
Деякі назви родів, таксономічно споріднених із рослинами, що мають
загальновживані назви, було утворено від останніх за допомогою суфіксів, властивих
українським фітонімам, наприклад: ячмінка (Hordelymus) – від ячмінь (Hordeum),
вівсик (Avenula) – від овес (Avena), кермечник (Goniolimon) – від кермек (Limonium).
Наукові назви видів частково збігаються з народними, оскільки останні іноді
вжито як нормативні, наприклад: буркун жовтий, м’ята холодна, щавель кінський.
За видові епітети часто взято не дослівний переклад з латини, а дохідливіші
прикметники, наприклад: Cydonia oblonga – айва звичайна (досл. довгаста), Sophora
alopecuroides – софора трав’яна (досл. китникоподібна), Ajuga chia – горлянка
грецька (досл. хіоська – від назви о. Хіос). Для загальновідомих видів роль видового
епітета може відігравати іменник, а не прикметник: Stellaria media – зірочникмокрець (досл. середній), Gentiana asclepiadea – тирлич-свічурник (досл.
ваточникоподібний).
Усі ці способи терміноутворення не є новими, і їх було застосовано й для
формування попередніх варіантів номенклатури. У нашому Словникові вони
скеровані на укладання дохідливішої системи називництва, що орієнтується на живу
мову.
Якщо пріоритетність певної української видової чи родової назви не є очевидною,
то в таких випадках наведено два або й більше її рівноцінних синонімів, як-от:
жасмин, ясмин (Jasminum); соняшник бульбистий, топінамбур, волоська ріпа
(Helianthus tuberosus). У випадках, коли можливі різні достатньо часто вживані
акцентні варіанти, у наукових назвах вказано два наголоси, наприклад, нагíдкú
(Calendula), брáткú садóвí (Viola × wittrockiana).
Для іменування внутрішньовидових таксонів (підвидів і різновидів), за прикладом
польського [88], чеського [83] та словацького [87] називництва, після іменника, який
відповідає назві роду, використано також два прикметники, перший з яких
стосується виду, а другий – підвиду чи різновиду, як-от: Caltha palustris subsp. cornuta
– калюжниця болотяна рогата, Phalaris arundinacea var. picta – очеретянка звичайна
барвиста.
Українські наукові назви, які ми рекомендуємо вживати, в основній (латинськоукраїнській) частині Словника виділено грубим шрифтом. Курсивом подано решту
наукових назв-синонімів, які трапляються в різних літературних джерелах,
починаючи від ХІХ ст., що унаочнює їх різноманіття. Скорочені посилання на всі
джерела номенклатури теж наведено курсивом. Деякі фітоніми одні автори
трактують як народні, натомість інші надають їм наукового статусу. У таких
випадках курсивом виділено лише посилання на джерела наукової номенклатури,
наприклад:
Acer platanoides L. – клен гостролистий (Ру, Оп; Пс, Сл, Ос – ПД, СТ)
Такий запис означає, що у двох перших літературних джерелах (Ру та Оп – див.
Список скорочень), назву клен гостролистий вважають науковою, натомість у решті
публікацій (Пс, Сл, Ос) її наведено як народну, що властива подільському (ПД) та
степовому (СТ) говорам.
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В українсько-латинському вказівнику виділення грубим шрифтом тієї чи тієї
латинської назви свідчить, що її український відповідник є для неї нормативним.
Запропонована у Словникові система українських наукових назв розрахована не
лише на фахівців-ботаніків, а й на широкі верстви людей, яким було б зручно
засобами рідної мови ознайомитися з рослинами, що заселяють їхню Батьківщину.
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В українських народних назвах рослин віддзеркалено прадавні етноботанічні
знання [21]. Так, глекопаром, парилом, сметанником обробляють глиняний посуд
для кращого відстоювання молока; ранником, серпорізом, живокостом лікують
пошкодження і рани; гадючником, зміячкою відганяють змій; скусівник допомагає
проти скуси (нападів кашлю); підорвою лікують тих, хто “надірвався”; жовтило
використовують для фарбування. Часто назви відбивають якісь прикметні риси
рослин. Наприклад, чорнобиль має чорне било (тобто стебло), зимозелень взимку
зберігає зелене листя, гірчак – гіркий на смак. Особливості етимології, семантики та
словотвору українських фітонімів висвітлено в низці публікацій [25, 26, 28, 31, 64,
72, 78].
О. Яната окреслював народне називництво таким чином: “… народ чудово
осягнув різноманітні властивості окремих рослин (лікарські, отруйні, фарбувальні,
технічні, поживні і т. д.), дізнався про їх особливості й створив багату скарбницю
назв, якими він нарік навколишні рослини, тобто створив свою Українську народну
номенклатуру” [80: 15].
Народному іменуванню властива велика кількість синонімів і глибока деталізація
назв рослин, з якими часто доводиться мати справу в практичній діяльності. Це
насамперед культурні, лікарські, добре помітні рослини чи злісні бур’яни.
Наприклад, зафіксовано понад сотню назв картоплі (включно з її сортами) –
картофля, картохля, карчоха, картофій, бараболя, бульба, бандурка, ґруля,
мандибурка, земняк, крумплі, ріпа та ін. Натомість щодо багатьох дрібних,
непоказних видів народні назви невідомі. Морфологічно близькі між собою види, як
правило, у народі не розрізняються і в певній місцевості відомі під спільною назвою.
Іноді фітоніми мають дуже вузьке поширення, обмежене одним чи кількома
населеними пунктами. Натомість окремі рослини, як-от дуб чи калина, в народній
уяві втілюють певні риси і стали символами. Їх назви є загальноукраїнськими, навіть
загальнослов’янськими, і майже не мають синонімів.
У літературних джерелах зафіксовано понад 30 тисяч українських народних назв
рослин. Із давніших авторів серед збирачів фітонімів слід особливо відзначити
І. Верхратського [6, 10], О. Роговича [61], О. Янату [81], С. Маковецького [86] та
Н. Осадчу-Янату [57], про яких уже згадано вище. Ці вчені записали по декілька
тисяч народних назв, зібраних шляхом опитування. Серед публікацій останніх
десятиліть на особливу увагу заслуговує праця В.І. Комендара [40] та зведення
Г.К. Смика [69]. Кожна з цих книг містить понад 10 тисяч фітонімів, узятих із різних
літературних джерел і зібраних авторами під час багаторічної експедиційної роботи.
Чимало фітонімів наведено також у нещодавно виданому словнику
Д.М. Гродзинського [21]. На жаль, далеко не в усіх публікаціях є вказівки щодо
регіонів поширення фітонімів.
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У післявоєнний період в Україні чимало досягнуто в галузі діалектології.
Розроблено діалектне членування української мови на наріччя й говори [47], видано
“Атлас української мови” [2]. Низка мовознавців досить докладно вивчила
регіональну лексику в різних частинах України. Це насамперед стосується праць
А.А. Москаленка [51], П.С. Лисенка [46] та М.Й. Онишкевича [55], які є авторами
словників говірок Одещини, Полісся й Бойківщини. Видано також “Матеріали до
словника буковинських говірок” [48]. У цих роботах трапляється чимало назв
рослин. Нещодавно діалектологи Л.Д. Фроляк [75] та Л.А. Москаленко [52] виконали
цікаві дисертаційні роботи, присвячені ботанічній лексиці степового говору, де
зафіксовано багато назв. Визначний український мовознавець О. Горбач, який
працював на Заході, теж приділяв фітонімам значну увагу [18].
Останнім часом глибокі дослідження народних назв рослин здійснено в Ужгороді
під керуванням І.В. Сабадоша, якому разом із послідовниками вдалося зібрати й
опублікувати величезний матеріал, що стосується ботанічної лексики не лише
Закарпаття, а й цілої України [41, 50, 66]. Як бачимо, фіксування і дослідження
народних назв рослин мають в Україні давню традицію, що й тепер продовжує
успішно розвиватися.
Одним із завдань цього Словника було зведення якомога більшої кількості
українських народних фітонімів. Їх уміщено близько 33 тисяч, що становить
переважну більшість усіх наведених тут українських назв. Відомості взято, головним
чином, з літературних джерел, яких опрацьовано близько сотні, тобто враховано
майже всі публікації в цій ділянці. Посилання на літературні джерела в Словнику
розташовано в хронологічній послідовності. Як правило, їх було опрацьовано саме в
такому порядку. Якщо в друкованій праці наведено назву із посиланням на
попередню публікацію, то у Словникові враховано лише першоджерело. Але в низці
видань, зокрема у словниках української мови Е. Желеховського і С. Недільського
[23], М. Уманця та А. Спілки [71], В. Дубровського [22], С. Іваницького і
Ф. Шумлянського [27], через відсутність посилань неможливо виокремити фітоніми,
що їх автори почерпнули з попередніх видань. Бувало, наприклад, що малопоширена
назва, наведена в “Ботаническом словаре” М. Анненкова [1], потрапляла до всіх
пізніших словників. Якщо вважати значну кількість таких посилань за показник
вживаності фітоніма, то складеться хибне уявлення про його широке поширення.
Тому слід ураховувати нерівноцінність публікацій і під час аналізу вживаності назви
віддавати перевагу матеріалам авторів-фахівців, які особисто збирали назви рослин
(основні з таких праць було вказано вище). З іншого боку, хоча загальномовні
словники не можна вважати фаховими етноботанічними виданнями, однак уже саме
вміщення у них фітоніма робить його загальновідомим. Оцінюючи вживаність назви,
варто також пам’ятати, що її наведення в багатьох роботах одного автора ще не
свідчить про значне поширення. Наприклад, низка назв, які здавались
І. Верхратському достатньо вживаними, щоб обрати їх за нормативні, після
нагромадження більшого етноботанічного матеріалу виявилися вузькорегіональними
[65].
Крім того, частину назв рослин зібрано під час експедиційних виїздів або з
допомогою респондентів. У ході роботи було здійснено 15 виїздів до різних
населених пунктів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та
Рівненської областей. Як з’ясувалося, переважна більшість населення може назвати
лише незначну кількість рослин, що є загальновідомими. Краще знають рослини
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лише окремі особи, які займаються фітотерапією або виявляють особливе
зацікавлення до природи. Тому найпродуктивнішим було опитування саме таких
знавців. Кількість цих людей зараз дуже незначна й неухильно продовжує
зменшуватись, а разом з носіями етноботанічної інформації втрачається жива
традиція спілкування з природою.
Збирання назв рослин здійснювали шляхом опитування. За ідентифікаційний
матеріал служили живі, свіжозібрані чи загербаризовані рослини або ж їх ілюстрації.
Особливу увагу приділяли з’ясуванню народних назв тих рослин, наукові назви яких
є іншомовними. Фітоніми записували з указанням наголосів, латинських
відповідників і населених пунктів, де їх було зафіксовано. У ході роботи отримано
також цікаву супутню інформацію, зокрема про лікарське застосування рослин. Під
час виїздів зібрано майже тисячу народних назв рослин, з яких приблизно третину
зафіксовано вперше, як-от: медовий листок (Salvia glutinosa), купчина (Nardus stricta),
різовиця (Aposeris foetida).
Щоби виявити якомога більше фітонімів, були розіслані інформаційні листи до
установ та осіб, чия діяльність пов’язана з рослинами. У них, крім повідомлення про
роботу над Словником, висловлювалося прохання подавати до нього народні назви
рослин. Проблеми українського ботанічного називництва було висвітлено також у
наших публікаціях [33, 35, 38, 39], повідомленнях у пресі, доповідях на засіданнях
Львівського відділення Українського ботанічного товариства і науково-технічних
конференціях з питань термінології [36, 37]. Внаслідок такої інформаційної кампанії
до нас відгукнулася низка респондентів, які люб’язно надали близько тисячі назв
рослин і висловили свої міркування щодо укладання Словника. Надіслані ними назви
вміщено зі скороченим указанням прізвища кожного респондента (див. “Список
скорочень”).
Кількість посилань на літературні чи респондентські джерела становить 85 тисяч,
тобто на кожну назву в середньому припадає по 2 посилання.
На відміну від наукових, народні назви в латинсько-українській частині Словника
подано простим шрифтом. Скорочено відзначено ареал їх поширення, якщо такі дані
можна було почерпнути з опрацьованих публікацій. Згідно з “Атласом української
мови” [2], використано членування України за говорами (див. Малюнок). Воно
передбачає виділення п’ятнадцяти говорів: східно-, середньо- і західнополіського,
волинського,
подільського,
наддністрянського,
покутсько-буковинського,
гуцульського,
надсянського,
бойківського,
закарпатського,
лемківського,
середньонаддніпрянського, слобожанського і степового. Їхні ареали дуже різняться
за площею. Так, степовий говір поширений приблизно на третині території України,
натомість надсянський займає лише незначну частину Львівської області. Всі говори
належать до трьох основних українських наріч: північного, південно-західного й
південно-східного [47]. В окремих випадках, коли в публікаціях регіоном поширення
назви вказано Галичину чи Полісся без глибшого уточнення, нам теж довелося
подати ці географічні регіони. Якщо назву зафіксовано в багатьох джерелах і
наведено з понад п’ятьох регіонів діалектного членування, що представляють усі три
наріччя, то її відзначено як загальнопоширену.
Наголоси вказано лише там, де вони наводяться в літературних чи
респондентських джерелах. Кілька наголосів у назві свідчить про наявність різних її
акцентних варіантів у межах ареалу поширення.
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Вміщений матеріал становить значний семантичний та етимологічний інтерес.
Деякі назви, як-от чорнозілля, колючник, перекотиполе, зумовлені очевидними
властивостями рослин, інші – ур’єт, маршпастая – важко пояснити. Більшість
народних фітонімів мають слов’янську етимологію, але трапляються й романські
(барвінок, матриґан, джарап), угро-фінські (шандра), тюркські (кермек, курай) та
інші запозичення.
У деяких випадках можна простежити часові зміни в іменуванні. Наприклад,
щодо рослини, загальновідомої зараз як помідор (Lycopersicon esculentum), у першій
половині ХХ ст. переважала назва баклажан.
Частина фітонімів, наприклад любисток, горицвіт, траплялась у кільканадцятьох
публікаціях, що свідчить про їх значну вживаність. Інші назви, як-от стягній,
тайник, шелепайка, зафіксовано лише в поодиноких працях. Вказання у Словнику
регіонів діалектного членування дає уявлення про поширення тих чи тих фітонімів,
ареали
яких
дуже
різняться.
У
назвах
найширше
представлено
середньонаддніпрянський, наддністрянський і подільський говори, бо більшість
дослідників працювали саме в цих регіонах. Найменше назв відомо з Надсяння і
Західного Полісся. Степовий говір репрезентує чимало фітонімів, але з уваги на
величезну територію і кількість населення, яку він охоплює, можна дійти висновку,
що цей регіон вивчений недостатньо.
Треба мати на увазі, що у двослівних народних назвах, як і в живій мові загалом,
прикметник переважно передує іменникові: червоний мак, чортові горіхи, волове
очко. Натомість для зручнішого користування словниковими реєстрами цей порядок
змінено на протилежний, властивий науковим назвам: мак червоний, горіхи чортові,
очко волове. Виняток становлять лише ті фітоніми, у яких роль значущого слова
відіграє сам прикметник. У таких випадках він стоїть попереду: гадяче зілля, тутове
дерево, мильний корінь. Це стосується лише тих двослівних назв, у яких іменник
(наприклад: зілля, трав(к)а, бур’ян, дерево, кущ, цвіт, квіт(к)и, корінь) позначає
рослину загалом або якусь її помітну частину.
Сподіваємося, що вміщені в Словникові народні назви рослин зацікавлять не
лише фахівців – лексикографів чи етнографів, а й широке коло людей, небайдужих
до культурної спадщини українського народу, зокрема до його знань про рослини,
що відображені у фітонімах.

Латинська номенклатура

Латинська ботанічна номенклатура – це міжнародна система нормативних назв
рослин, що віддзеркалює стан таксономії у певний період. З розвитком систематики і
в ході таксономічних перебудов вона зазнає змін. Одні назви втрачають пріоритет і
переходять у розряд другорядних синонімів, інші – стають нормативними. Оскільки
в науковому світі латинська номенклатура є основною, до неї пристосовуються всі
національні терміносистеми. Таким чином, формування національних ботанічних
номенклатур полягає в тому, щоби засобами своєї мови йменувати таксони з уже
наявними латинськими назвами.
При укладанні Словника існувала проблема відповідності українських наукових
назв рослин тій чи тій латинській номенклатурній системі, що пов’язані з
монотипним чи політипним підходами до виділення виду. Перший підхід є
традиційним і найширше вживаним в Україні. Він базується на монотипному
розумінні обсягу виду, що передбачає виділення так званих “дрібних видів” на
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підставі навіть незначних відмінностей. Його віддзеркалення знаходимо у зведенні
С.К. Черепанова [77], на яке й зорієнтована наведена у згадуваному “Определителе
высших растений Украины” [56] номенклатура.
Натомість політипний підхід, найпослідовніше втілений у фундаментальному
виданні “Flora Europaea” [84], визнає широке трактування таксономічного виду, що
може включати низку підвидів чи різновидів. При недискретному характері
мінливості ознак він допускає існування досить широкого спектра
внутрішньовидової різноманітності, яка не обов’язково вважається істотною з
таксономічної точки зору.
Не вдаючися до обґрунтування переваг того чи того підходу (бо це проблема суто
таксономічна), відзначимо, що обидва вони зараз застосовувані в Україні. Про це
свідчать останні зведення латинської номенклатури авторства Л.О. Тасєнкевич [94]
та С.Л. Мосякіна і М.М. Федорончука [89].
У цьому Словникові враховано як монотипний, так і політипний підходи. Реєстр
таксонів, що трапляються в Україні, укладено на підставі “Определителя высших
растений Украины” (що відповідає монотипному підходові). Його доповнено новими
флористичними знахідками, опублікованими в “Українському ботанічному журналі”,
та видозмінено з урахуванням зведення С.Л. Мосякіна і М.М. Федорончука [89].
Узгоджена з “Flora Europaea” (що представляє політипний підхід) номенклатура цих
таксонів надрукована простим грубим шрифтом. Невизнані у “Flora Europaea” назви
подано грубим похилим шрифтом з посиланням на їхні відповідники, наприклад:
Dactylis slovenica (Domin) Domin [=Dactylis glomerata L. subsp. slovenica Domin]
Ligularia bucovinensis Nakai [≈Ligularia sibirica (L.) Cass.]
Знак “=”відповідає цілковитій, а “≈” неповній (в трактуванні принаймні одного з
використаних джерел) тотожності таксонів. Крім того, негрубим похилим шрифтом
подано найвідоміші застарілі синоніми. Написання прізвищ авторів відповідає
стандартові, використаному у “Flora Europaea”. Упорядкований таким чином реєстр
латинських назв дозволяє орієнтуватися на поширений у Європі політипний
таксономічний підхід, але водночас уможливлює використання традиційно
вживаного в нас варіанта номенклатури, що відповідає монотипному трактуванню
видів. Даючи можливість зіставляти обидва ці варіанти, Словник може слугувати
довідником не лише з української, а й з латинської номенклатури.
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Дми ― Р. Дмитрах
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Кох ― М. Кохно
Кри ― В. Крицька (надіслав
О. Слюсаренко)
Куз ― О. Кузярін
Мал ― О. Малета
Міл ― Л. Мілкіна
Нес ― Ю. Нестерук

Ону ― Л. Онук
Опа ― В. Опанасенко
Пок ― Д. Покінська
Сал ― Р. Саламатін
Сбч ― В. Собченко
Сва ― М. Сварник
Сен ― Б. Сенчина
Смо ― І. Смольянінов
Соб ― В. Собко
Сто ― С. Стойко
Тан ― Б. Танцюра
Тка ― В. Ткачик
Чух ― Т. Чухно
Яна ― О. Яната (надіслала
Г. Веденєєва)

Регіони поширення народних назв рослин
за членуванням української мови на говори:
БО – бойківський
ПД – подільський
БУ – покутсько-буковинський
СД – середньонаддніпрянський
ВЛ – волинський
СЛ – слобожанський
ГЦ – гуцульський
СП – східнополіський
ДС – наддністрянський
СТ – степовий
ЗК – закарпатський
СЯ – надсянський
ЗП – західнополіський
ЦП – середньополіський
ЛМ – лемківський
Інші скорочення:
ГЛ – Галичина;
ПЛ – Полісся
ЗАГ – загальнопоширена назва
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Abelmoschus Medicus — ба́мiя.
Abelmoschus esculentus (L.) Moench (Hibiscus esculentus L.) — ба́мiя їстiвна́;
бамiя (Оп), гiбı́ск їстiвни́й (Сл, Ру, Оп); баня (Шс2 — СТ), ґомбо (Шс2 — СТ), окро
(Шс2 — СТ).

Abies Miller — яли́ця (Вх2, Ру, Оп); смере́ка (Сл); пихта (Сл).
Abies alba Miller — яли́ця бı́ла (Ру, Оп), яли́ця звича́йна (Вх6, Мл); смере́ка бı́ла
(Сл), яль звичайна (Вх1); башта (Км), гiтинка (Км), ґонтяниця (Км), ґонтярка (Км),
єдла (Гб — ЛМ), єлина (Км), єли́ця (Гб2 — ГЦ), єлiче (Ос — ЛМ), єль (Жл, Mk), їлина
(Км), їль (Вх7, Mk — ПД, ГЦ), свирка (Мн2, Шм2, Сл), свиркове дерево (Км), сви(i)рок
(Мн2, Км), свiрка (Км), сигла (Сл, Mk), смерека (Сл, См — ДС), шмерека (См), щогла (Км),
яли́на (Жл, Rs, Сл, Mk, Гб, Коб — ПД, ВЛ, ДС, БО), яли́ця (Гв, Во, Нв, Жл, Вх3, Hl, Шх, Сл,
Гд, Mk, Гб, Коб, Сва — ДС, БУ, БО, ГЦ, ЛМ), яличняк (Км), яль (Гв, Жл — ЛМ).
Abies balsamea Miller — яли́ця бальзами́ста; яли́ця бальзамı́чна (Ру, Оп).
Abies cephalonica Loudon — ялиця́ гре́цька (Оп).
Abies cilicica Carrière — яли́ця малоазı́йська; ялиця кiлiкiйська (Оп).
Abies concolor (Gord. & Glend.) Hildebr. — яли́ця одноко́лiрна (Ру, Оп).
Abies nordmanniana (Steven) Spach — яли́ця кавка́зька (Оп); яли́ця Но́рдмана
(Ру, Оп).

Abies numidica De Lannoy — яли́ця пiвнiчноафрика́нська; ялиця нумiдiйська
(Оп).

Abies pinsapo Boiss. — яли́ця iспа́нська (Оп).
Abies sibirica Ledeb. — яли́ця сибı́рська (Ру, Оп); смере́ка сибı́рська (Сл); смерека
(Сл).

Abutilon Miller — ли́пка; абу́тилон (Ру, Оп).
Abutilon theophrasti Medicus — ли́пка звича́йна; абу́тилон Теофра́ста (Ру, Оп),
кана́тник (Оп; Ан, Ук), кола́чик волоха́тий (Мл), липка (Сл; Ср, Ан, Ян4 — СТ);
ветеринарочка (Соб), ветлiкарка (Соб), грудина степова (Ln, Шс, Mk — СТ), грудниця
(Ан), грудничок (Шм2), липочка (Чн, Ан, Ln, Шс — СТ, СЛ).
Acalypha L. — мiдноли́ст.
Acalypha australis L. — мiдноли́ст пiвде́нний.
Acer L. — клен (Сл, Ру, Оп; Mk); клеч (Mk), клин (Сл, Mk — ПД), клинина (Mk), клинок
(Mj).

Acer campestre L. — клен польови́й (Ру, Оп; Hl, Яв, Ос — СД, БУ), па́клен (Сл;
Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Ду, Iв, Mk — СТ, СЛ); бiло́клен(ь) (Вх3, Вх6, Мл; Вх7 — ЗК),
клень чорноклен (Вх1); бiлоклени́на (Вх7 — ЗК), бра́клен (Гв, Во, Жл, Вх1, Вх6, Mk —
ВЛ), жуґа́стро (Яв, Сл), клен (Ан, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), кленок (Ос — ПД), клень
чорний (Mk — ПД), крещ (Он — БО), кре́щет (Гв, Во, Жл, Вх1, Вх6, Он — БО), не́клен (Ск,
Рг1, Пс, Жл, Шм, Ум, Шс, Ду, Iв, Mk — ЗАГ), па́кле(i)нок (Ан, Ду, Сл), паклень (Mk — ПД),
па́кли(i)н (Вх7, Яв, Сл, Он — БО, СЯ), паклина (Ср, Ан, Шс, Ян2, Ян4, Сл — СД, СТ), рапина
(Во), су́клен (Вх7 — ДС), су́клiть (Вх7 — ДС), черно́клина (Жл), чорно́кле́н (Во, Вх, Ан,
Пс, Мн2, Ду, Яв, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, ПД, СЛ, ДС), чорноклени́на (Ан, Ду), чорнокленок
(Сл — СД), чорноклень (Сл, Mk — ПД), чорноклин (Он — БО), чо(е)рно́кльон (Жл, Сл).
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Acer cappadocicum Gled. = Acer laetum C.A.Meyer.
Acer ginnala Maxim. — клен маньчжу́рський; клен гiна́ла (Ру, Оп), клен
прирiчковий (Оп); клен амурський (Сбч).
Acer laetum C.A.Meyer (Acer cappadocicum Gled.) — клен туре́цький; клен весе́лий
(Ру), клен каппадокiйський (Оп).
Acer monspessulanum L. — клен францу́зький (Шс — СТ); клен монпелiйський
(Оп), клен трилопатевий (Оп); клен трилопастний (Шс — СТ).
Acer negundo L. — клен ясенели́стий (Ру); клен ясеноли́стий (Оп), клень ясеньоватий (Вх1); клен америка́нський (Сл, Ос, Мс — СД, СТ, ПД), клен польови́й (Мс — СТ),
клен прости́й (Мс — СТ), клень американський (Mk — ПД), хрущак (Сбч — СД).
Acer pensylvanicum L. — клен пенсильва́нський (Ру, Оп).
Acer platanoides L. — клен звича́йний (Мл, Сл, Оп; Mk), клен гостроли́стий (Ру,
Оп; Пс, Сл, Ос — СТ, ПД); клен(ь) остролистий (Во, Вх3, Вх6), клени́ця (Вх1; Нв, Жл,
Вх3, Шх, Гб2, Мг2 — ГЦ, ЗК); аца́р (Мс — СТ), аца́рн (Ан, Пс, Сл), бiлокли́нь (Мг2 — ЗК),
клен (Гв, Чн, Рг1, Пс, Жл, Hl, Ум, Rs, Шх, Гр, Ян2, Ду, Iв, Ос, Ук, Он, Рм, Пч, Мс, Гб, Мг2
— ЗАГ), клен(ь) бiлий (Во, Сл), клен щирий (Ос — СД), клен-дерево (Сл — СД), кле́ник
(Мг2 — ЗК), клени́на́ (Rs, Сл, Ук, Мг2 — ВЛ, ЗК), кленовина (Ан), кленок (Ос — ПД), клень
(Жл, Mj, Mk, Он — СД, ПД, БО), клин(ь) (Мн2, Гд, Он, Пч, Мг2 — СД, БО, ЗК), клини́на (Ан,
Ln, Пс, Mj, Шс, Ян4, Mk — СТ), клини́ця (Бк — БУ), клiн(ь) (Гт, Он — БО, ЗК), кльон (Гт,
Мс — СТ, ЗК), паклен (Ан — СЛ), чорноклен (Ос — ПД), я́вi(о)р (Мг2 — ЗК).
Acer pseudoplatanus L. — я́вiр (Вх3, Мл, Сл, Ру, Оп; Во, Нв, Лч, Ан, Пс, Hl, Mj, Шх, Гр,
Iв, Гд, Mk, Ос, Гт, Он, Пч, См — ЗАГ); клен несправжньоплата́новий (Ру, Оп), клень явiр
(Вх1); бiлоклен (Го2 — СЛ), є́вiр (Гб2 — ГЦ), клен бiлий (Сл), лжеявор (Шс — СТ), раїна
(Сл — СТ), сикомор(а) (Шс, Сл — СТ), явер (Сл), я́вор (Гв, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Мн2, Шм,
Rs, Сл, Гб — ВЛ, ЛМ), яворенько (Пс), я́ворин (Гр), явори́на (Жл, Гр).
Acer rubrum L. — клен черво́ний (Сл, Ру, Оп); чорноклин (Сл — СД).
Acer saccharinum L. — клен срiбля́стий; клен цукри́стий (Ру, Оп), клен цукровий
(Вх1, Сл); пудбє́л (Лс2 — ПЦ).
Acer saccharophorum C.Koch (Acer saccharum auct.) — клен цукро́вий (Ру).
Acer saccharum auct. = Acer saccharophorum C.Koch.
Acer semenovii Regel & Herd. — клен Cеме́нова (Ру, Оп).
Acer stevenii Pojark. — клен Сте́вена (Ру, Оп).
Acer tataricum L. — клен тата́рський (Ру, Оп; Мн2), чорно́клен (Вх3, Мл, Сл, Оп;
Ск, Рг1, Ан, Пс, Вх6, Hl, Шм, Шс, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос — ЗАГ); клен серцелистий (Вх6); бере́ка
(Mj — ПД), в’язина (Ln, Шс, Mk — СТ), клен (Ос — ПД), клень татарський (Mk — ПД),
не́клен (Чн, Ln, Жл, Мн2, Шс, Гр, Ду, Сл — СД, СТ), неклень (Mk — ПД), па́клен(ь) (Ан,
Шс, Iв, Сл, Mk — СТ, ПД), пакльон (Mj), чорноклени́на (Вх7, Mk — ЗК), чорно́кленок (Гр,
Ду, Сл), чорно́клень (Вх7 — ЗК), чорно́кли́на (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Шс, Ян4, Ду — СД,
СТ, ПС), чорноклиня (Mk — СТ).
Acer tegmentosum Maxim. — клен зеленоко́рий (Оп).
Acer trautvetteri Medv. — клен Траутфе́ттера (Ру, Оп); явiр гiрський (Сл).
Aceraceae — клено́вi (Ру).
Achillea L. — деревı́й (Сл, Ру, Оп; Mk); деревiнь (Вх2); деревей (Шм2).
Achillea biebersteinii C.Afan. — деревı́й Бiбершта́йна; деревiй жовтий (Ос — СТ).
Achillea birjuczensis Klokov [≈Achillea micrantha Willd.] — деревı́й
бирю́ченський (Ру); деревiй бiрючанський (Оп).
Achillea carpatica Blocki ex Dubovik [≈Achillea distans Waldst. & Kit. ex
Willd. subsp. tanacetifolia Janchen] — деревı́й карпа́тський (Оп).
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Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb. — деревı́й хрящува́тий (Ру); гулявиця
(Ср — СТ), деревей (Ан), деревiй (Ан, Ян2, Сл, Ос — СД), торгу́н (Ан, Жл, Сл — СД),
чихотник (Ан, Го2 — СЛ).
Achillea coarctata Poiret. — деревı́й сти́снутий; деревiй скупчений (Оп), деревı́й
сту́лений (Мл).
Achillea collina J.Becker ex Reichenb. — деревı́й па́горбовий; деревiй горбковий
(Оп).

ht

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. — деревı́й розхи́лений; деревı́й
розсу́нутий (Ру, Оп).
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. tanacetifolia Janchen — деревı́й
розхи́лений пижмоли́стий; деревı́й пижмоли́стий (Ру).
Achillea euxina Klokov [≈Achillea pannonica Scheele] — деревı́й причорномо́рський; деревı́й чорномо́рський (Ру, Оп).
Achillea glaberrima Klokov — деревı́й найголı́ший; деревı́й го́лий (Ру, Оп).
Achillea inundata Kondrat. [≈Achillea pannonica Scheele] — деревı́й запла́вний

rig
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Achillea leptophylla Bieb. — деревı́й тонколи́стий (Ру, Оп); деревı́й жо́втий (Мл;
Чн, Ан, Ян3, Сл, Mk, Ос — СД, СТ, ПС, СЛ); деревiй (Ср, Ос — СТ).
Achillea lingulata Waldst. & Kit. — деревı́й язиколи́стий (Ру).
Achillea micrantha Willd. — деревı́й дрiбноцвı́тий (Мл); деревiй дрiбноквiтковий
(Оп); деревiй (Чн, Ос — СЛ), деревiй жовтий (Ос — СТ).
Achillea micranthoides Klokov [≈Achillea biebersteinii C.Afan.] — деревı́й
по́довий (Оп); деревı́й дрiбноквiтко́вий (Ру).
Achillea millefolium L. — деревı́й звича́йний (Сл, Ру); деревı́й крiва́вник (Вх6, Мл),
деревiнь крiвавни́к (Вх1, Вх2, Вх3); бiлоголо́вник (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, См, Сб — СД, ПД,
СЛ), бужде́рево (Гб2 — ГЦ), гребı́нчики (Сб — СД), греча душиста (Го2 — СЛ), гулявиця
(Ан — ПД), дев’я́сень (Сб — ЗК), дервей (Ан — СД), де́рвiнь (Сб — ДС, ГЦ), дереве́й (Ав,
Ln, Мн, Ян1, Ян4, Сл, Сб — СТ, ДС), деревей польовий (Ан — СД), деревень (Во, Hl — БУ),
деревець (См), дереви́й (Гб, Сб — ПЦ, ДС, ГЦ), деревик (Ан — СЛ), деревиця (Tl), де́ревı́й

au

(Гв, Чн, Вх, Рг1, Ср, Ан, Пс, Gs, Жл, Вх1, Шх, Гр, Ян1, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гб, Кч, Мг, Сб, Дми,
Коб, Яна — ЗАГ), де́ревı́й бı́лий (Ан, Сб, Коб — СД, ГЦ), деревiй болотнiй (Пс), деревiй
боло́тяний (Вл), деревiй женський (Ан), деревiй мужеський (Сл, Ос — СД, СЛ), деревiй
польовий (Кр — СД), деревiй степовий (Вл, Пс), деревı́нь (Вх, Жл — ДС), деревляни́к
(См, Мг — ЗК), деревни́к (Шх, Кч, Мг, Сб — БО, ГЦ, ЗК), деревни́к бı́лий (Шх — ГЦ),
дерев’я́нка (Сб — ПЗ), деривiй (Ан), дирвiй (Ан — СД), диревец (Км), дiрве́й (Сб — ДС),
драпка́чики (Сб — ПЦ), дри́вiнь (Сб — ДС), загазьовка (Hl — БУ), за́яча трава́ (Сл, Сб —
СТ, СЛ), зеленець (Вх, Вх1, Mk — ДС), зрадни́к (Он — БО), ка́шка (См, Сб — СД, СТ, ПД,
ВЛ), керва́вни́к (Вх7, Mk, Гт — ПД, ДС, ЗК, ЛМ), кирвавник (Гб — ЛМ), кирвавочник (См),
коломийка (См), кону́фер (Коб — ГЦ), корвавник (См), кравни́к (Mj — ПД), крвавник
(Гв, Нв, Hz, Рг1, Пс, Mk, См, Яна — СТ, ПД, ВЛ, ДС), кревавник (Км), кре́чка (Вх7 — БУ),
крива́вни́к (Сл, Mk, Ук, Бк, Рм, Мг, Сб, Коб — ВЛ, ПЦ, ПЗ, ДС, БУ, ЗК), крiва́вник (Вх, Жл,
Ум, Ду, Iв, Сл, Ос — ПД, ВЛ, ЛМ), крiвавник звичайний (Сл), крiва́вниця (Вх, Жл, Вх1
— ДС), крова́вник (Во, Ан, Мн, Шх, Mk, Ук, Бк, Сб, Пок — ПД, ВЛ, СЛ, БУ, ГЦ), крованик
(Ан — ВЛ), кровляни́ця (Гт — ЗК), кро́вни́к (Вх5, Вх7, Гд, Mk, Бк, Он, См, Кч, Мг, Сб, Коб
— ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), кровопу́ски (Сб — ДС), кровоспирач (См), кров’яни́к (Мг —
ЗК), кров’я́нка (Кч — БО), лабужда́н (Коб — ГЦ), матери́нка (Сб — СТ), ма́точник (Сб
— ДС), мокре́ць (Mk, См, Сб — ВЛ, ДС, ГЦ), моращiвник (Км), мо́рква ди́ка (Мал — ЗК),
мо́рков ди́ка (Мг — ЗК), морковник (Ан — СЛ), морковни́ця (Мг — ЗК), морков’я́нка
(Мг — ЗК), морков’я́ть (Нв, Ду — ЛМ), муральник (См), мурачуник (См), мурашкiвни́к
бı́лий (Коб — ГЦ), мура́шник (Гт, См — ЗК), мурашничо́к (Гт — ЗК), мура(я)щаник (Км),

© Юрій Кобів

35

au

th
or

's

co

py

rig

ht

мура(я)щiвни́к (Вх7, Ощ, Гд, Mk, Км, Гт, Он, Мг, Кар, Коб — БО, ГЦ, ЗК), муращiльни́к (Мг
— ЗК), муращу́ (Мг — ГЦ), муращульни́к (Мг — ЗК), муращуник (Км), мурущун (См),
мурющувник (Км), муряжни́к (Сб — ЗК), мурянга (Км), мурянджник (См), мурянча
(См), мурянчни́к (Мг — ЗК), му(о)рящiвни́к (Сб), мурящульник (См), пижмо собаче (Сл
— ПД), пижмочка (См), пiдбı́л (Ос, См, Сб — ПЦ, ПС, ПЗ, ГЦ), пı́жма (Сб — СТ), подбı́л
(Ан, Os, Сб — ПЦ, ПС), подбiлка (Ан — ПС), пу́дбiль (Мг — ЗК), пупки дiвочi (Км), райник
(Гб — ЛМ), ранник (Gs, См — ВЛ, ДС), ри́бка (Сб — СТ), рома́шка (Мг — ЗК), ру́мер (Вх7 —
СЯ), румеч (См), руми́н (Мг — ЗК), серберез (Ан — ПС), серпiвни́к (Он, См, Сб — ДС, БО),
серпı́й (Вх6, Вх7 — ДС), серпник (Жл, Вх6, Вх7, Он, Кч — ДС, БО), серпори́з(ник) (Лс2, Сб,
Коб — ПЦ), серпорı́з (Рг1, Ан, Пс, Вх6, Вх7, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Рм, См, Мг, Коб, Яна — СТ,
ВЛ, ПЦ, ЗК), серпорı́зник (Ос, Коб — ПЦ, СЛ), тисячелисник (Во, Ln — СТ), тисяченець
(Км), тисячоли́с(т)ник (Мг, Сб, Мал — СТ, ЗК), тисячоли́стик (Сб — ПД), тисячо́лiтник
(Мг — ГЦ), травник (Сб — БО), хвiст ми́шачий (Сб — ПД), хво́стик ми́шачий (Мг — ГЦ,
ЗК), чахоточна трава (Го2 — СЛ).
Achillea neilreichii A.Kerner [=Achillea nobilis L. subsp. neilreichii (A.Kerner)
Velen.] — деревı́й На́йльрайха; деревiй Нейльрейха (Оп).
Achillea nobilis L. — деревı́й благоро́дний (Мл, Ру, Оп); бiлоголовник (См — ПС),
деревей (Сл — СТ), деревiй (Чн, Кр, Сл, Ос, Яна — СД, СТ, ПД, СЛ), деревiй бiлий (Ос —
СТ), деревiй женський (Сл, Ос — СД, СЛ), деревiй степовий (Ос — ПД), коломи́йка (Вх7
— ГЦ), крiвавник (Ум, См — СД), крiвавник шляхетний (Сл), пи́жмо (Жл), пiжма (Сл),
серпорı́з (Сл, Яна — СТ, ПС).
Achillea ochroleuca Ehrh. — деревı́й блı́до-жо́втий (Оп); деревı́й гребеня́стий (Мл),
деревı́й гребı́нчастий (Ру); деревей (Mk — СТ).
Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. — деревı́й гостроли́стий.
Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. subsp. schurii (Schultz Bip.) Heimerl (Achillea schurii Schultz Bip.) — деревı́й гостроли́стий Шу́ра; деревı́й Шу́ра (Ру).
Achillea pannonica Scheele — деревı́й панно́нський (Ру, Оп); деревiй (Ос — СД,
СЛ), серпорiзник (Ос — СЛ).
Achillea ptarmica L. — деревı́й-чи́хавка; деревı́й цiлоли́стий (Ру), деревı́й
чихавко́вий (Мл), чи́хавка (Сл); бiлоголовки (Вх1), деревей (Ан — СЛ), кихавник (Ан
— ПД), крiвавник (Сл — ПД), оче́ць (Ан — СД), романiв цвiт (Ан — СТ), серпорiз (Ан —
СЛ), чихотна трава (Ln — СТ), чихотник (Го1 — СЛ).
Achillea schurii Schultz Bip. = Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. subsp. schurii
(Schultz Bip.) Heimerl.
Achillea setacea Waldst. & Kit. — деревı́й щетиня́стий; деревı́й щети́нистий (Ру,
Оп); вiнички (Ос — ПД), деревей (Ln — СТ), деревiй (Ян2, Ос — СД, ПД), деревiй бiлий
(Ос — СТ), деревiй степовий (Ос — ПД), крiвавник (Ос — СТ), тисячелисник (Ln — СТ).
Achillea stepposa Klokov & Krytzka — деревı́й степови́й (Оп).
Achillea stricta (Koch) Schleicher ex Gremli — деревı́й прями́й; деревı́й
сти́снутий (Ру, Оп).
Achillea submillefolium Klokov & Krytzka [≈Achillea millefolium L.] — деревı́й
звичайне́нький; деревiй майже звичайний (Оп).
Achillea sp. — крiвавник (Mk), серпорiз (Mk), стокроть (Сл).
Achnatherum Beauv. — лускоо́сник; чий (Оп).
Achnatherum bromoides (L.) Beauv. [=Stipa bromoides (L.) Dörﬂer] —
лускоо́сник стоколо́совий; чий стоколосовидний (Оп).
Achyrophorus Adanson = Hypochoeris L.
Achyrophorus uniﬂorus (Vill.) Bluﬀ & Fingerh. = Hypochoeris uniﬂora Vill.
Acinos Miller — щебру́шка (Ру, Оп).
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Acinos alpinus (L.) Moench (Acinos baumgartenii (Simonkai) Klokov) — щебру́шка
альпı́йська; щебру́шка Баумга́ртена (Ру, Оп).
Acinos arvensis (Lam.) Dandy — щебру́шка польова́ (Вх1, Вх2, Мл, Сл, Ру, Оп);
васильки польовi (Ан — СД, ПС), васи́льок польови́й (Нв, Шс2 — СТ, ВЛ, ГЦ), васильочки
польовi (Кр — СД), душевник (Ln — СТ), материнка (Ян2, Сл — СД), мелiса спиртова
(Ан — СД), муращiвни́к (Вх7, Mk — ПД, БО), м’ята польова (Ан, См — СД, СЛ), укладник
(боровий) (Ан — ПС), чабор московський (Ан — СЛ), чебрець (Ан — СЛ), чобур (Ан —
СЛ), юзефки (Ос — ВЛ).
Acinos baumgartenii (Simonkai) Klokov = Acinos alpinus (L.) Moench.
Acinos eglandulosus Klokov [≈Acinos arvensis (Lam.) Dandy] — щебру́шка
незало́зиста (Ру, Оп).
Acinos graveolens (Bieb.) Link = Acinos rotundifolius Pers.
Acinos rotundifolius Pers. (Acinos graveolens (Bieb.) Link) — щебру́шка круглоли́ста; щебру́шка паху́ча (Ру, Оп).
Aconitum L. — то́я (Вх2, Вх3, Сл; Гв, Mj, Mk, Ук, Сн, См, Коб, Сен — ПД, ПЛ, ГЦ, ЛМ);
аконı́т (Ру, Оп; Ук, Мс — СТ).
Aconitum anthora L. — то́я протиотру́йна; аконiт протиотруйний (Оп), то́я
дрiбноли́ста (Мл, Сл); борець (Ln — СТ), борець вузьколистий (Сл), вовкобой (Сл),
око воронє (Ln — СТ), тоя (Сл, Ос — ПД).
Aconitum anthora L. subsp. anthora — то́я протиотру́йна типо́ва.
Aconitum anthora L. subsp. jacquinii (Reichenb. ex Beck) Domin — то́я протиотру́йна Жаке́на.
Aconitum besseranum Andrz. [≈Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum
(Reichenb. ex Besser) Warncke] — то́я Бе́ссера; аконı́т Бе́ссера (Ру, Оп).
Aconitum bucovinense Zapal. [≈Aconitum napellus L. subsp. ﬁrmum (Reichenb.) Gáyer] — то́я букови́нська; аконı́т букови́нський (Ру, Оп).
Aconitum degenii Gáyer — тоя Де́ґена; аконiт Дегена (Оп).
Aconitum eulophum Reichenb. [≈Aconitum anthora L.] — то́я кущи́ста; аконı́т
кущи́стий (Ру, Оп).
Aconitum ﬁrmum Reichenb. [=Aconitum napellus L. subsp. ﬁrmum (Reichenb.)
Gáyer] — то́я мiцна́; аконı́т мiцни́й (Ру, Оп).
Aconitum gracile Reichenb. [≈Aconitum variegatum L.] — то́я струнка́; аконı́т
струнки́й (Ру, Оп).
Aconitum hosteanum Schur [≈Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp.
hosteanum (Schur) Ascherson & Graebner] — то́я Го́ста; аконı́т Го́ста (Ру),
аконiт Хоста (Оп).
Aconitum jacquinii Reichenb. [=Aconitum anthora L. subsp. jacquinii (Reichenb. ex Beck) Domin] — то́я Жаке́на; аконı́т Жаке́на (Ру, Оп).
Aconitum lasiostomum Reichenb. ex Besser [=Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum (Reichenb. ex Besser) Warncke] — то́я пухнасторо́та; аконı́т
шерстистову́стний (Ру, Оп).
Aconitum lycoctonum L. — то́я вовкобı́йна; то́я во́вча (Вх1, Мл); балясник (Ан, Пс —
СЛ), борець-вовкобой (Сл), буюся (Ан — ПС), во́вчий ко́рiнь (Го2, Гр — СЛ), волкана (Ан
— СЛ), волкобой (Чн, Ан, Ln — СТ, ПС, СЛ), лабушта́н (Коб — ГЦ), матошник широкий
(Сл — СЛ), прострiл лiсний (Ан — ПС, СЛ), тiло вовче (Mk, См — ПД), тоя (Ан), ца́рзiлля(є) (Пс, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk), цар-трава́ (Пс, Ум, Iв, См — ПД), чо́рне зı́лля (Ум, Ду, Iв,
См — СД), чорнозiлля (Сл), ядовите зiллє (Ln — СТ).
Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum (Reichenb. ex Besser) Warncke —
то́я вовкобı́йна пухнасторо́та; лапи вовчi (Ос — ВЛ).
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Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. — то́я молда́вська; аконı́т
молда́вський (Ру, Оп); жи́вокiсть (Тка — ДС), око вороняче (См — ПД), терпибiда́ (Коб
— БО), ту́я (Коб — ГЦ), череви́чки (Коб, Сва — ДС, БО).
Aconitum nanum (Baumg.) Simonkai [=Aconitum napellus L. subsp. tauricum
(Wulfen) Gáyer] — то́я мале́нька; аконı́т мале́нький (Ру, Оп).
Aconitum napellus L. — то́я спра́вжня; то́я звича́йна (Сл), то́я ı́ста (Во), тоя
лабачи(i)й (Вх2, Вх6, Мл), тоя лабуштан (Вх1); болиголов (Ан — СТ), боре́ць (Во, Рг1,
Ан, Пс, Мн, Mj, Ду, Iв, Сл), вовкобой (Tl, Сл), вовчий корiнь (Во), ла́бачи(i)й (Вх7, См —
ДС), лабушта́н (Gs, Жл, Вх2, Ук, Гб2, Коб — ГЦ), лютик (Hl — БУ), мориморд (Ан), нето́я
(Он — БО), одкасник (Tl), оме́га (Км, Пч — ПД, ЗК), ом’як (Tl), приград (Во), синито́я (Он
— БО), терлич (Tl), тоєд (Tl), то́я (Нв, Вх, Рг1, Пс, Gs, Жл, Мн, Hl, Ду, Сл, Mk, Он, Гб2, Коб —
ПД, ВЛ, ДС, БО, ГЦ), то́ядь (Во, Жл), ту́я (Вх, Жл, Rs, Mk, Коб — ВЛ, ДС, ГЦ), ца́р-зı́лля(є)
(Во, Ан, Ду), череви́чки (Вх7, Сл, Гб2, Коб, Сва — ПД, ДС, БО, ГЦ), череви́чки зозу́линi
(Ан, Ду, Iв, Сл), череви́чок (Гб — ДС), чобота́рька (Гд — БО), чо́боти (Гд — БО).
Aconitum napellus L. subsp. ﬁrmum (Reichenb.) Gáyer — то́я спра́вжня мiцна́.
Aconitum napellus L. subsp. ﬁssurae (E.I.Nyárády) W.Seitz — то́я спра́вжня
вузьколи́ста.
Aconitum napellus L. subsp. tauricum (Wulfen) Gáyer — то́я спра́вжня
альпı́йська; оме́ґа (Кар — ЗК).
Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. [≈Aconitum anthora L.] — то́я гайова́;
аконı́т дiбро́вний (Ру, Оп).
Aconitum odontandrum Wissjul. [≈Aconitum variegatum L.] — то́я зубча́стотичи́нкова; аконı́т зубчастотичи́нковий (Ру, Оп).
Aconitum paniculatum Lam. [=Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum
(Arcangeli) Greuter & Burdet] — то́я волоти́ста (Мл); аконı́т волоти́стий (Ру,
Оп).
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Aconitum pseudanthora Blocki ex Pacz. [≈Aconitum anthora L.] — то́я
несправжньопротиотру́йна; аконı́т несправжньопротиотру́йний (Ру, Оп).
Aconitum rogoviczii Wissjul. [≈Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum
(Reichenb. ex Besser) Warncke] — то́я Рого́вича; аконı́т Рого́вича (Ру, Оп).
Aconitum romanicum Woloszczak [≈Aconitum napellus L. subsp. ﬁssurae
(E.I.Nyárády) W.Seitz] — то́я руму́нська; аконı́т руму́нський (Ру, Оп).
Aconitum variegatum L. — то́я строка́та; аконı́т строка́тий (Ру, Оп), тоя краса
(Вх1), то́я сорока́та (Мл); вовкобой (Сл), капцi зозулинi (Ос — ВЛ), лабачий (Ощ, Mk —
ГЦ), лабушта́н (Шх, Коб — ГЦ), тойка (Ос — ВЛ), то́я (Нв, Сл, Ос — ВЛ, ПЦ), ту́я (Коб —
ГЦ), череви́ки (Кч — БО), чорното́я (Кч — БО).
Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet —
то́я строка́та волоти́ста.
Aconitum variegatum L. subsp. variegatum — то́я строка́та типо́ва.
Aconitum sp. — болиголов (См — ПД), борець (Сл, См — СТ), катрафоя (См), когутки́
(См, Гб2 — ГЦ), коники (Вх5, См — ВЛ, ЛМ), коса́тка (Вх7, Ду — ЛМ), ко́шка (Вх7 —
ЛМ), кугутики (См), лı́лiя (Мс — СТ), нето́я (Вх7 — БО), одкасник (См — ВЛ), омага
(Км), омага жiноча (Км), омага чоловiча (Км), омат (Км), омега бiла (Км), омега синя
(Км), омеґа (Сн — ГЦ), омека (Км), омера (Км), омчега (Км), омшега (Км), папучi (Км),
по́ста́ль (Жл), терлич (См — ПД), толя (Км), тоя полонинська (Км), чобiтки (См — ВЛ),
чорноби́ль (Он — БО), чорното́я (Вх7, Он — БО).
Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla = Cyperus pannonicus Jacq.
Acorus L. — лепеха́ (Ру, Оп); а́їр (Ру, Оп), шувар (Вх2).
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Acorus calamus L. — лепеха́ звича́йна (Ру, Оп); лепеха́ (Сл; Ав, Рг1, Ан, Пс, Мн2, Вх7,
Rs, Гр, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Гб, Мг, Коб — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ПС, ЗК), шува́р звича́йний (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл); а́ги(i)р (Зл, Сб — ЗК), а́єр (Шк, Пс, Жл, Ум, Гр, Дб, Ду, Iв, Сл, Os, Mk, Ук —
СД, ПЛ), а́ї́р (Чн, Рг1, Ln, Жл, Вх1, Вх6, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Мг — ЗАГ), аїрний корiнь
(Ос — ПД), аляр (Ос — СД), а́рник (Мг — ЗК), вишера (Сл — ВЛ), га́в’я́р (Рг1, Ан, Шк,
Пс, Жл, Вх1, Вх6, Ду, Iв, Сл, Mk — СД), га́їр (Ан, Го1, Гр, Сл — ПС, СЛ), га́йвiр (Гр), га́лки
(Рм — ПЦ), галяр (Гр, Сл), ґоґору́дза (Гд — БО), iр (Ав, Вх, Ln, Жл, Вх1, Вх6, Tl, Гр, Сл,
Mk — СД, СТ), iрни́к (Во, Жл), iрниця (Ан — СД), iрячни́к (Гд — БО), йор (Го1, Сл — СЛ),
кальмус (Сл), канки́ (Сб — ВЛ), катери́на (Лс2 — ПЦ), кияхи́ (Мг — ГЦ), коломня (Сл),
ко́сатень (Сб — ДС), косатни́к (Сб — БО), коситеня татарове (Mk — ПД), ко́си́тень (Шх,
Мг — ГЦ, ЗК), кувши́нки (Сб — СТ), ле́пех (Ан, Жл, Сл, Mk, Лс1, Ос, Ук — СД, ПЦ), лепеха
вонюча (Сл — ПС), лепеха́ жидı́вська (Рг1, Пс), лепеха-рiзак (Сл — СД), лепеша (Mk),
лепешни́к (Ан, Вх7, Iв, Лс2 — СД, ПЦ, ПС), лепешня́(к) (См, Рм — ПЦ), лепи́ха (воню́ча)
(Сб — СТ), ле́пiх (Сб — ДС), лепiшни́к (Вх7 — ДС), лепiшняк (Сл — СД), ли́пих (Мг —
ЗК), липни́ха (Сб — СТ), липу́ха (Сб — ПЗ), лiпаха (См), лiр (Tl — СД), лопу́х (Мг —
ГЦ), осока́ (Сб — СД), осока́ паху́ча (Сб — СД), осока́ широ́ка (Сб — СД), о́стрий бур’я́н
(Мг — ЗК), пади́волос (Мг — ЗК), па(и)хурка (Сл — ПС), пı́вники жа́б’ячi (Сб — ПД),
пiща́лка (Сб — ДС), плишни́к (Гб — ПЗ), плюща́й (Лс2 — ПЦ), рамни́к (Мг — ЗК), ре́вiнь
(Сб — БО), рiза́к (Сб — СТ), роѓiз (Сб — СД, ПД), сасина (Gs — ЛМ), саш (Гб, Мг — ЗК,
ЛМ), саш бı́лий (Вх6, Вх7 — ЗК), сашина (Вх7 — ЛМ), сашина бiла (Вх6), сiва́р (Мл, Mk
— СД, ВЛ), сми́чка (Сб — ДС), тартараки (Hz — ГЛ), тата́ра (Лс2 — ПЦ), татара́к (Жл,
Mj, Гр, Ду — ПД), тата́р-зı́лля (Ос, Ук, Сб — СД, ПД), татаринник (Сб — ДС), татари́ння
(Вх7, Сб — ВЛ), тата́рка (Лс2, Ос, Коб — СД, ВЛ, ПЦ, ГЦ), тата́рни́к (Вх7, Дб, Рм, См, Сва —
ВЛ, ПЦ, ДС, БУ, БО), татарове зiлля (Mk, Ос — ПД), тата́рське воню́че зı́лля (Сб — ПД),
тата́рське зı́лля(є) (Гв, Во, Вх, Рг1, Ан, Шк, Ln, Пс, Gs, Мн2, Вх1, Вх6, Вх7, Hl, Дб, Ду, Iв, Сл,
Mk, Ос, Ук, Гб2, Кч, Мг, Коб, Мал — ЗАГ), тата́рський ко́рiнь (Го2, Ос, Кч, Коб — ВЛ, СЛ, ДС,
БО, ГЦ), тата́рче зı́лля (Сб — ВЛ), тетерни́к (Рм — ПЦ), тросни́к (Мг — ЗК), тро́ща (Сб —
ДС), цар-зı́лля (Сб — СД), царське зiллє (Ан — ВЛ), шабальни́к (Жл), шава́р (Вх7, Коб,
Нес — ВЛ, БО), шалана́ (Жл), шаш (Кч, Мг — БО, ГЦ, ЗК), швар (Кч — БО), шива́р (Нес —
ДС), шива́р зеле́ний (Сб — ДС), широ́ка трава́ (Мг — ЗК), шiва́р (Жл), шова́р(ни́к) (Он,
Мг — БО, ЗК), шу́ва́р (Вх, Ан, Шк, Пс, Жл, Вх3, Ду, Сл, Mk, Ук, Он, Гб, Кч, Мг, Сва — СТ,
ПД, ВЛ, ДС, БО, ГЦ), шувар татарський (Mk), шуварник (Сл), шу́вор (Гб — СТ), щува́р
(Сб — ЗК), я́вгiр (Сб — СД), я́вер (Ан — СД, СЛ), яве(i)ро́вий ко́рiнь (Ан, Iв — СД), я́в’єр
(Сб — ПС), я́вiр (Ум, Iв, Сл — СЛ), явор (Ос — ПС), я́гiр (Сб — ПС), яр (Гр, Mk, Лс2, См —
СД, ПС, СЛ), я́рус (Сб — ПС).
Acroptilon Cass. — степови́й гiрча́к (Ру, Оп).
Acroptilon repens (L.) DC. — степови́й гiрча́к звича́йний (Ру, Оп); блава́т гiрча́к
(Мл), воло́шка гiрка́ (Сл); гi(о)рчак (Ян1, Ян4, Сл, Соб — СТ), струга (Сл — СТ), чай (Ян1
— СТ).

Actaea L. — черне́ць; акте́я (Ру), воронець (Оп).
Actaea spicata L. — черне́ць колоси́стий; акте́я колоси́ста (Ру), воронець
колосистий (Оп), чакло колосове (Вх1, Вх6), черне́ць (Сл, Ру; Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Iв,
Mk — ЗАГ), чорнець колосовий (Мл); во́вчi я́годи (Рг1, Пс, Ум, Iв, Mk — ПД), воронець
(Ln — СТ), воронi ягоди (Сл), злиї ягоди (Км), камiнюки (Ос — ВЛ), ребро адамове
(Ан — СД), сорокопри́точка (Пс), сорокоси́лник (Лс2 — ПЦ), тı́ло Бо́же (Гв, Жл, Mk —
БО), хопта (Mk, См — СД, ГЦ), христофорова трава (Чн — СЛ), чак (Км), чорнець (Сл),
чорний корiнь (Hl — БУ), чорнички лiсовi (Ос — ПД), ясенок (Ан — СЛ).
Actinidia Lindley — актинı́дiя (Ру, Оп).
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planchon ex Miq. — актинı́дiя гостроли́ста;
актинı́дiя го́стра (Ру, Оп).
Actinidia colomikta Maxim. — актинı́дiя маньчжу́рська (Ру); актинiдiя
коломiкта (Оп).
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Actinidiaceae — актинı́дiєвi (Ру, Оп).
Adenophora Fischer — дзвı́нка; адено́фора (Ру, Оп).
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A.DC. — дзвı́нка звича́йна; адено́фора
лiлiєли́ста (Ру, Оп), звонатка лелiйка (Вх1; Жл), зелезни́к лiлiєва́тий (Мл); дiйки
коров’ячi (Ос — ВЛ), дроб (Ан — СТ), зiлля вiд пропасницi (Ос — ВЛ), капуста заяча
(Ан — СЛ), прострiл (Ан — СТ), разноцвiт (Ан — СТ), серпiй польовий (Ан — СЛ).
Adenophora taurica (Suk.) Juz. — дзвı́нка кри́мська; аденофора кримська (Оп).
Adenostyles Cass. — свiтля́чка; адено́стилес (Ру, Оп).
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner — свiтля́чка гiрська́; адено́стилес
сiроли́стий (Ру, Оп), свiтлячка альпейська (Вх1); оленя́ча трава́ (Коб — ГЦ).
Adiantaceae — адiя́нтовi; адiантовi (Оп).
Adiantum L. — вене́ринi ку́черi; адiа́нт (Ру), адiантум (Оп).
Adiantum capillus-veneris L. — вене́ринi ку́черi звича́йнi; адiа́нт вене́рин во́лос
(Ру), адiантум венерин волос (Оп), кудричка нiжна (Вх6); волос паращин (Mk),
кучерявка (Соб).
Adonis L. — гори́цвiт (Сл, Ру, Оп); адо́нiс (Ру).
Adonis aestivalis L. — гори́цвiт лı́тнiй (Мл, Сл, Ру, Оп); горицвiт лiтовий (Вх1),
гори́цвiт черво́ний (Вх6, Мл, Сл); вогник (Сл — ПД), гори́цвiт (Ан, Сл — СТ, ПД),
горицвiт жовтий (Сл), полуцвiток (Сл — СД).
Adonis annua L. (Adonis autumnalis L.) — гори́цвiт осı́ннiй (Мл, Сл, Ру); горицвiт
однорiчний (Оп); очi павинi (Пс), о́чi павли́нi (Рг1, Жл, Шм, Ум, Ду, Iв, Mk), очка павлинi
(Mk — ПД), очки (Hl — БУ).
Adonis autumnalis L. = Adonis annua L.
Adonis ﬂammea Jacq. — гори́цвiт вогни́стий (Ру); гори́цвiт огни́стий (Мл),
горицвiт полум’яний (Оп); горицвiт (Шс — СТ).
Adonis vernalis L. — гори́цвiт весня́ни́й (Мл, Сл, Ру, Оп; Сб — СД); горицвiт
жовтий (Вх1, Вх6; Сл), горицвiт ярий (Во); адо́нiс (Ук, Мс — СТ), Боже дерево (Ан
— СД), воге́нь лı́щий (Сб — ДС), гiрка трава (Ос — ПЦ), головати́нь (Пч — ЗК), горецвı́т
(Сб — ВЛ), гори́квiт (Вх, Mk, Сб — СТ), горитьцвiт (Мн2 — СД), горицвє́(е́)т (Сб — СД,
СЛ), гори́цвı́т (Ав, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Hl, Шм, Mj, Шс, Гр, Ян2, Ян4,
Ду, Iв, Сл, Ос, Ук, Мс, Мг, Сб, Коб — ЗАГ), горицвı́т лiсови́й (Сб — СД), гори́цвiтки (Сб
— СЛ), го́чi па́влиновi (Сб — ВЛ), дє́цки (Мг — ЗК), жовтоти́сячник (Ан, Сб — СЛ, ЗК),
жовто́цвı́т (Ан, Гр, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ПД, СЛ, ДС, БО), жовту́шник (Сб — СЛ), жовтяки́
(Мс — СТ), звєробо́й (Сб — ПЦ), зiлля вiд остуди (Ос — ПЦ), колачни́к (Мг — ЗК), краски
(Ан — СЛ), крiп польови́й (Сб — ПД, СЛ), купавник (Ан), ку́ряча трава́ (Мс — СТ), мак
за́ячий (Во, Ан, Сб — СД), о́чi павли́нi (Сб — СД), пiво́н жо́втий (Мг — ЗК), пожарна
квiтка (Mk — ПС), при́стрiт (Сб — ВЛ), пристрiтник (Ос — ПЦ), розхı́(о́)дни́к (Ан, Сб —
СД, ДС, БО), слоне́чники (Сб — ПЗ), сон (Сб — СД), сон-цвiт (Го2 — СЛ), со́сонка (Ан, Го1,
Сб — СД, ВЛ, СЛ), староду́б(ка) (Лс2, Мс, Сб — СТ, ДС, ПЦ), терли́ч (Сб — ПД), терпи́бiда
(Мг — ЗК), ти́рлич (Ум, Ду, Iв, Сл, Сб — СД, ГЦ), ти́сячник (Мг — ЗК), укрiп польовий
(Ан — СЛ), чемериця чорна (Ан — ПД), чемерни́ця (Мг — ЗК), чорного́рка (Сб, Мал —
СТ, ДС, ЗК).

Adonis volgensis Steven ex DC. — гори́цвiт во́лзький (Сл, Ру, Оп); горицвiт (Ln,
Ян4, Сл, Ос — СТ, ПД).

Adoxa L. — пижмı́вка; адо́кса (Ру, Оп).
Adoxa moschatellina L. — пижмı́вка звича́йна; адо́кса му́скусна (Ру, Оп), блiдни́ця
пижмо́ва (Мл), пижмичка (Сл; Ln — СТ), пижмı́вчик (звичайний) (Вх1; Жл); блiдниця
(Ан), мишка (Mk), муксı́са (Бк — БУ), не́родь (Ан — СЛ), пижмачка (Сл — ВЛ), пижмо
(Mk).
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Adoxaceae — пижмı́вковi; адо́ксовi (Ру, Оп).
Aegilops L. — о́водник; егiло́пс (Ру, Оп).
Aegilops biuncialis Vis. [=Aegilops lorentii Hochst.] — о́водник дводюймо́вий;
егiло́пс дводюймо́вий (Ру, Оп).
Aegilops cylindrica Host — о́водник цилiндри́чний; егiло́пс цилiндри́чний (Ру, Оп),
пшени́чка валкува́та (Мл); оводник (Ln, Шс2 — СТ).
Aegilops geniculata Roth — о́водник колı́нча́стий; егiлопс колiнчатий (Оп).
Aegilops lorentii Hochst. — о́водник дводюймо́вий.
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. — о́водник зане́дбаний.
Aegilops ovata L. [≈Aegilops neglecta Req. ex Bertol.] — о́водник ова́льний;
егiло́пс ова́льний (Ру, Оп).

ht

Aegilops triuncialis L. — о́водник тридюймо́вий; егiло́пс тридюймо́вий (Ру, Оп).

rig

Aegonychon S.F.Gray [=Buglossoides Moench pro parte] — горобе́йниця;
егонiхон (Оп).

Aegopodium L. — ягли́ця (Ру, Оп).

py

Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) J.Holub [=Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnston] — горобе́йниця пурпуро́во-си́ня; егонiхон
фiолетово-голубий (Оп).

's

co

Aegopodium podagraria L. — ягли́ця звича́йна (Мл, Ру, Оп); я́гли́ця (Сл; Чн, Рг1,
Вл, Ан, Пс, Вх7, Ум, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос, См — СД, ПД, ВЛ, ПС, СЛ); боршє́вка (Вх7 — БО),
борщı́вка (См, Гб2 — ПЗ, ГЦ), ґер (Вх, Gs, Жл, Коб, Сен — ДС), ґiр (Mk — ПД), гiрошник
(Mk, См — ВЛ), дя́глиця (Ln, Гр — СТ), лебеда (Ос — ПД), маточни́к (Он — БО), насе́рник
(Он — БО), подагричник (Ln — СТ), снит (Hl — БУ), сни́тка (Рг1, Вл, Жл, Ду, Вас — ВЛ),
снить (Чн, Ln, Жл, Шм2, Mk — СТ, СЛ), снiтка (Пс), хава́ (Вх7 — ЗК), шелест (Hl, См —
СД, ПД, БУ), шнирка (Ос — ВЛ), я́гли (Гр), ягли́ця ялова́ (Вл), ягли́чка (Вх7 — ВЛ).
Aeluropus Trin. — узбере́жниця; прибере́жниця (Ру, Оп).

th
or

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. — узбере́жниця звича́йна; прибережниця
берегова (Оп), прибере́жниця солончако́ва (Ру), трави́ця прибере́жна (Мл).
Aesculus L. — гiркокашта́н (Сл, Ру, Оп); каштан (Вх3).
Aesculus carnea Hayne — гiркокашта́н крива́во-м’ясни́й; каштан червоний (Mk
— ПД).

au

Aesculus glabra Willd. — гiркокашта́н го́лий (Ру, Оп).
Aesculus hippocastanum L. — гiркокашта́н звича́йний (Вх3, Вх6, Мл, Сл, Оп; Mk);
кашта́нник кiнськи́й (Вх1; Жл); бри́ски́ня (Мг2 — ЗК), гистиня (Км), ґаштан (Гб —
ЛМ), ґести́ня (Мг2 — ЗК), ґи́стинь (Мг2 — ЗК), дески́ня (Мг2 — ЗК), ди́скинь (Мг2 — ЗК),
жолузник (Км), ка́шта́н (Рг1, Пс, Жл, Ум, Rs, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), каштан
бiлий (Mk — ПД), каштан гiркий (Чн, Вх3), кашта́н ди́кий (Ср, Ln, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk —
СТ, СЛ), кашта́н кı́нський (Гв, Во, Вх3, Hl, Гр, Ос — СД, БУ), каштань (Tl), орiх кiнський
(Вх1, Вх3), чисти́на (Мг2 — ЗК).
Aesculus octandra Marschall — гiркокашта́н жо́втий; гiркокашта́н восьмитичи́нковий (Ру, Оп).
Aesculus parviﬂora L. — гiркокашта́н дрiбноцвı́тий; гiркокашта́н дрiбноквiтко́вий (Ру, Оп).
Aesculus pavia L. — гiркокашта́н черво́ний (Ру, Оп); каштан жовтий (Mk —
Aethusa L. — соба́ча петру́шка (Ру, Оп); блекiт (Вх2).

ПД).

© Юрій Кобів

41

Aethusa cynapium L. — соба́ча петру́шка звича́йна (Ру, Оп); бле́кiт (Вх3, Мл; Жл,
Tl, Mj, Mk, См — ПД, БО), блекiт городний (Вх1, Вх2, Вх6), блекiт простий (Во), соба́ча
петру́шка (Сл; Чн, Рг1, Ln, Пс, Го2, Ук — СТ, СЛ); апетитниця (Соб), блекiт звичайний
(Сл), блеко́т (Rs, См — ВЛ, ПС), блекотець (Сл), бликота́ (Гб — ДС), болегiв (Mk — ГЦ),
коко́риш (Ан, Ln, Шм, Ду, Iв, Сл, Mk — СТ), кокориш ядовитий (Сл), пекучка (Соб),
петру́шка ди́ка (Гт, Гб — ВЛ, ЗК), петрушка песя (Во), петрушка псяча (Hl — БУ),
пропетрушка (Соб), собачниця (Ln — СТ).
Agavaceae — аґа́вовi; агавовi (Оп).
Ageratum L. — довгоцвı́т; агера́тум (Ру, Оп), пахучка (Мл).

Ageratum mexicanum Sims = Ageratum houstonianum L.
Agrimonia L. — пари́ло (Сл, Ру, Оп;

Шм2, Ук);

ht

Ageratum houstonianum L. (Ageratum mexicanum Sims) — довгоцвı́т
мексика́нський; агератум Гаустона (Оп), агера́тум мексiка́нський (Ру), пахучка
мексиканська (Мл); довгоцвı́т пухна́стий (Кри).
бодак (Сл), бодяк (Сл).
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Agrimonia eupatoria L. — пари́ло звича́йне (Сл, Ру, Оп); гладу́шник правди́вий
(Мл), сметанник звичайний (Вх1); байбак польовий (Ан — СЛ), батı́г iва́нiв (Сб — ДС),
бедри́нець (Мг — ЗК), бедри́нич (Мг — ЗК), бiгални́к (Мг — ЗК), бородавник (Ос — ПД),
буквиця (Ан — СТ), бураки́ соба́чi (Сб — ПС), вербина (Ос — ПД), вербич (Ос — ПД),
гармонiя (Сл — СД), глади́ш (Мг — ЗК), глади́шник (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Ос — ПД,
ВЛ), гладушник (Ос — ВЛ), глекопар (См — СД), горлянка (Сл), грудник (Ан — СЛ),
ди(i)вина́ (Сб — ПД, ЗК), дяди́ (Сб — ПС), жолотник (Км), земляничник (Ан — СЛ),
зiлля вiд пiдриву (Ос — ВЛ), золотни́к (Нв, Вх1, Вх7, Mk, Мг — ВЛ, ЗК), зрадзı́ль(ля)
(Шх, Ду, Сл — ГЦ), iванко́ве зiлля(є) (Сб — ВЛ, ПС), iва́нове зı́лля (Сб — ВЛ), кı́шка (Iв),
кожу́шечки (Ан, Iв — ПД), кожу́шка (Ан, Iв — СТ, СЛ), коров’як лiсовий (Ос — ПД), кошка
(Ан, См — ПД), ладишник (Ос — ВЛ), ла́пки ку́рячi (Го1, Мг — СЛ, ЗК), лепельки (Км),
лепельник (Км), липе́ць (Сб — ПД), ли́пни́к (Ан, Кр, Iв, См, Мг — СД, СТ, ЗК), липнячо́к
(Сб — ПД), лугова трава (Ос — ПС), маргалу́шi (Мг — ГЦ), маслянка (Вх, См — ДС, БУ),
моклячни́к (Мг — ЗК), молочни́к гурки́й (Мг — ЗК), ненави́сник (Мг — ЗК), нечуйвiтер
(Сл — ПС), пари́ло (Рг1, Ан, Пс, Жл, Шс, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Мг — ЗАГ), парни́к (Ан, Ду,
Iв, Mk, Ос, См, Мг — ПД, ВЛ, БУ, ЗК), печı́нник (Ан, Iв — ПД, ВЛ), печı́ночник (Ln, Мг — СТ,
ЗК), пiдсмета́нник (Вх, Вх1 — ДС), порушень (Ан, Сл), при́воротень (Сб — ВЛ), пухарець
польовий (Ан — СД), ранник (Ос — СД), репейник (Шс — СТ), репешник (Км), репи́й
(Сб — ЗК), ре́пик (Гр, Ду), репiй (Ан — СЛ), репı́йник (Сб — СД), репiча́й (См, Сб — ЗК),
репник (Ан — ПД), реп’я́х(и́) (Сл, Мс, Сб — СТ, ВЛ, ПС, ДС), реп’яшки́ (Мн2, Ум, Rs, Iв, Сл,
Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ, ПС), реп’яшки польовi (Ан — СД, СТ), ре(и)п’я́шник (Км, Мс — СТ),
рибı́нка (Мл — ДС), рипı́й (Сб — СТ), рипка (Ан — СТ), рипля́к (Мал — ЗК), рипля́чка
(Мг — ГЦ), риплячо́к (Мг — ЗК), рiпак (Mk, См — СЛ), рiпля́к (Сб — ЗК), рiпник (Сл),
рiп’я́к (Мг, Сб — ДС, ЗК), рiп’ях жовтий (Ln — СТ), рiп’ячо́к (Жл), рiп’яшо́к (Мг — ЗК),
рожа́нка (Мл — ВЛ), свирı́па (Сб — СД, СТ, ПД, ДС), свı́чечки ца́рськi (Сб — ДС), свı́чка
(Мг — ЗК), смета́нни́к (Нв, Вх, Gs, Жл, Шх, Ду, Mk — ВЛ, ДС, ГЦ), соба́чки (Сб — СТ, ПД),
судопар (Ан — СЛ), товстушка дiвчача (Сл — Сл), товстушка жiноча (См), ябло́шник
(Мл), яблу́н (Мл), ягодни́к (Мг — ЗК).
Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Andrz. ex Ascherson & Graebner)
Bornm. — пари́ло звича́йне вели́ке.
Agrimonia grandis Andrz. ex C.A.Meyer [=Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Andrz. ex Ascherson & Graebner) Bornm.] — пари́ло вели́ке (Ру, Оп).
Agrimonia odorata auct., non Miller = Agrimonia procera Wallr.
Agrimonia pilosa Ledeb. — пари́ло волоси́сте (Сл, Ру, Оп); гладу́шник мохна́тий
(Мл); глекопа́р (Рг1, Ан).
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Agrimonia procera Wallr. (Agrimonia odorata auct., non Miller) — пари́ло
висо́ке (Оп), пари́ло запашне́ (Ру); гладу́шник паху́чий (Мл), пари́ло паху́че (Сл);
глади́шник (Рг1, Пс, Жл, Мг — ЗК), пари́ло (Жл).
Agropyron Gaertner — житня́к (Ру, Оп; Ук); пирı́й (Сл).
Agropyron cimmericum Nevski — житня́к приазо́вський; житняк керченський
(Оп), житня́к кiмерı́йський (Ру).
Agropyron cristatum (L.) Gaertner — житня́к звича́йний; перı́йка гребеня́ста
(Мл), пирı́й-житня́к (Сл); аржанець (Чн, Ln, Го1, Mk — СТ, СЛ), бабочки (Чн, Ln, Го2, Сл
— СТ, СЛ), житня́к (Яв, Сл), ла́скова (Го1 — СТ), мишiй чотиригранний (Ан — СТ), пирiй
гребiнчатий (Сл), пирiй-житниця (Ан), ржавець (Ан — СД), хвости́ оврашко́вi (Рг1, Ан,
Жл).
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Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev —
житня́к звича́йний гребеня́стий.
Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. ponticum (Nevski) Tzvelev —
житня́к звича́йний причорномо́рський.
Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. sabulosum Lavrenko — житня́к
звича́йний пiскови́й.
Agropyron dasyanthum Ledeb. — житня́к пухнастоцвı́тий; житня́к пухнатоквiтко́вий (Ру, Оп), перı́йка коструба́та (Мл), пирı́й коструба́тий (Сл); пирiй
ядовитий (Чн — СЛ), собакар (Мн2, Го1 — СД, СТ), та́лı́й (Чн, Жл, Сл — СЛ).
Agropyron desertorum (Fischer ex Link) Schultes — житня́к пусте́льний (Ру,
Оп).
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Agropyron lavrenkoanum Prokudin [=Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. sabulosum Lavrenko] — житня́к Лавре́нка (Ру, Оп).
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. [=Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev] — житня́к гребеня́стий; житня́к
гребı́нчастий (Ру, Оп).
Agropyron ponticum Nevski [=Agropyron cristatum (L.) Gaertner subsp. ponticum] — житня́к причорномо́рський; житня́к понтı́йський (Ру, Оп).
Agropyron repens (L.) Beauv. = Elymus repens (L.) Gould.
Agropyron tanaiticum Nevski — житня́к донськи́й (Ру, Оп).
Agropyron sp. — перiй (Сл), перiйка (Сл), суволока (Сл — ВЛ), щор (Сл — СД).
Agrostemma L. — кукı́ль (Вх2, Ру, Оп); куколь (Вх3).
Agrostemma githago L. — кукı́ль звича́йний (Вх2, Вх6, Ру, Оп); кукı́ль (Вх1, Сл;
Гв, Нв, Вх, Рг1, Ср, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Мн, Кр, Mj, Rs, Шс, Ян2, Ян4, Ду, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб,
Кч, Мг — ЗАГ), кукı́ль збiжеви́й (Мл); вı́ялки (Мг — ЗК), волошки (Ан — СТ), гвозди́ка
ди́ка (Мг — ГЦ, ЗК), горо́х ди́кий (Мг — ЗК), кокı́ль (Сл, Mk, Гб — ПД, ДС, ГЦ), коку́ль
(Сл, Гт — ЗК), конко́й (Мг — ЗК), конколь (Ан — ПД), конку́ль (Мг — ЗК), кукельван (Шс
— СТ), кукєль (Ан — ПД), кукiль польовий (Сл — СД), ку́ко́ль (Чн, Рг1, Пс, Мн, Hl, Кр,
Шс, Сл, Mk, Мг — СД, СТ, СЛ, БУ, ГЦ, ЗК), куку́ль (Вх7, Сл, Mk, Бк, Гт, Мг — ПД, ВЛ, БУ,
ГЦ, ЗК), кутı́ль (Кч — БО), неги́н (Пс), о́гник (Мг — ЗК), струпавки́ (Мг — ЗК), чорнота
(Он — БО), шпiльки́ (Мг — ЗК).

Agrostis L. — мiтли́ця (Вх3, Сл, Ру, Оп; Mj, Iв, Mk, Ук, Гб — ПД, ВЛ); половуха (Вх2,
Вх3), польови́ця (Ру, Оп).
Agrostis alpina Scop. — мiтли́ця альпı́йська (Оп); мiтли́ця альпе́йська (Мл).
Agrostis biebersteiniana Claus = Zingeria biebersteiniana (Claus) P.Smirnov.
Agrostis canina L. — мiтли́ця соба́ча (Мл, Ру, Оп).
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Agrostis capillaris L. (Agrostis tenuis Sibth., Agrostis vulgaris With.) — мiтли́ця
звича́йна (Вх1, Мл, Сл, Ру; Шх — ГЦ); мiтли́ця волосови́дна (Ру), мiтлиця тонка
(Оп), половуха звичайна (Вх2, Вх6); метлуха (Mk — ПД), метлюг (Ln — СТ), метлю́к
(Вх7 — БО), митiльниця (Hl — БУ), мiтли́ця (Сл, Коб — ВЛ, ПЦ), мочар (Го1 — СЛ),
односте́блиця (Вх7 — БО), полевиця (Ln — СТ), полову́ха (Вх7 — БО), полову́шка (Вх7 —
БО), шовкови́ця (Тка — ДС).
Agrostis gigantea Roth — мiтли́ця велете́нська (Ру, Оп).
Agrostis gigantea Roth subsp. maeotica (Klokov) Tzvelev — мiтли́ця велете́нська приазо́вська.
Agrostis maeotica Klokov [=Agrostis gigantea Roth subsp. maeotica (Klokov)
Tzvelev] — мiтли́ця приазо́вська; мiтли́ця азо́вська (Ру, Оп).
Agrostis rupestris All. — мiтли́ця ске́льна (Ру, Оп).
Agrostis sabulicola Klokov [≈Agrostis gigantea Roth] — мiтли́ця пiскова́ (Оп);
мiтли́ця пiща́на (Ру).
Agrostis stolonifera L. — мiтли́ця повзу́ча (Оп); мiтли́ця бı́ла (Мл, Сл, Ру; Шх —
ГЦ); гусятничка (Сл — СД), мете́ли́ця (Рг1, Жл), метличка (Сл — СД), мiтла (Ln, Mk —
СТ), мiтлиця (Mk), мiтлиця-половуха (Сл), мотили́ця (Сл, Бк — БУ), м’ятли́ця (Жл),
полевиця (Ln — СТ), половуха звичайна (Сл).
Agrostis tenuis Sibth. = Agrostis capillaris L.
Agrostis vinealis Schreber — мiтли́ця виногра́дникова (Оп).
Agrostis vulgaris With. = Agrostis capillaris L.
Agrostis sp. — метелочка (Ан), метлика (Ан), метлина (Ан), метлиця (Ан), метлю́г(а)
(Ан, Жл), метлюк (Ан), мiте́льник (Жл), мiтла́ (Mj — ПД), пирı́й (Ум, Iв), половушка
(Вх3), тонконı́г (Ум, Сл).
Ailanthus Desf. — айла́нт (Ру, Оп).
Ailanthus altissima (Miller) Swingle — айла́нт найви́щий (Оп), чума́к (Ан, Шс,
Iв, Сл, Дз, Мо — СТ, ПД); айла́нт (Сл; Ан, Шс, Ук — СТ), айла́нт височе́нний (Ру),
китайський ясень (Оп; Ан, Сл); бiжде́рко (Жл), гала́ус (Вс), рай-дерево (Ан, Сл), сумах
(Шс — СТ), темноцвiтник (Ан), уксусне дерево (Шс — СТ), ясенок китайський (Сл).
Aira L. — аї́ра (Ру, Оп); розвлать (Вх2, Вх3).
Aira caryophyllea L. — аї́ра гвозди́чна (Ру, Оп).
Aira elegans Willd. ex Gaudin [=Aira elegantissima Schur] — аї́ра ви́тончена
(Оп).

au

Ajuga L. — горля́нка (Сл, Ру, Оп); дубниця (Шм2).
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber — горля́нка ялинкоподı́бна; горлянка
ялинковидна (Оп), дубра́к полеви́й (Мл); Богород(ич)не зiлля(є) (Ан, Ln, Сл — СТ),
Богородська трава (Го2 — СЛ), кади́ло (Ср, Ан, Ln, Ян4, Iв, Сл — СТ), перелет (Ан —
СТ).

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli — горля́нка
ялинкоподı́бна гре́цька; дубра́к пальчастоли́стий (Мл); горчак (Ос — СТ), ладан
(Ос — ПД), нечуйвiтер (Ос — СТ).
Ajuga chia Schreber [=Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber)
Arcangeli] — горля́нка гре́цька; горля́нка пальча́столиста (Сл), го́рлянка хiо́ська
(Ру, Оп).

Ajuga genevensis L. — горля́нка жене́вська (Ру, Оп); горля́нка си́ня (Сл; Ан — СТ),
дубра́к мохна́тий (Мл); барвiнок (Ан — СТ), братчик (Mk — ДС), васильки (Ан, Яна —
СТ, СЛ), васильки лiсовi (Ан — СД, СТ), васильок польовий (Ан, Кр — СД), вологлодка
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(Ан — СТ), волохатик (Ан — ВЛ), дубровка (Ан — СЛ), живучка (Ln, Сл — СТ), залiстрава (Ан — СЛ), крапивник солодкий (Ан — СТ, СЛ), лойо́к (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн —
СТ), лопек (См), лою́к (Рг1, Пс, Жл, Сл — СТ), маточник (Ан — ВЛ), медок (Mk — ДС),
меду́нка(и) (Ан, Яна — СД, СТ), м’ята польова (Ан, См, Яна — СД, СТ), одногубка (Го2
— СЛ), починочки (Ан, Сл, См — СД, СТ), синiй цвiт маленький (Ан), син(ь)оцвiт (Ан,
См — СТ), синяк (См — СТ), сухове́ршки (Рг1, Пс, Жл, Мн, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, ПД),
товсту́шка (Ан, Жл, См — СЛ).
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Ajuga laxmannii (L.) Bentham — горля́нка Ля́ксманна; горля́нка Ла́ксманна (Ру,
Оп); горля́нка Лаксма́нова (Сл), дубра́к степови́й (Мл); дубниця (Сл — СТ), живу́чка
(Яв — СТ), iван-трава (Го1 — СЛ), косарське зiллє (Го1 — СЛ), м’якиш (Ан — СЛ), набивач
(Ан — ПД), суховершки (Ан — СТ).
Ajuga mollis Gladkova [≈Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli] — горля́нка м’яка́ (Оп).
Ajuga orientalis L. — горля́нка схı́дна (Ру, Оп).
Ajuga reptans L. — горля́нка повзу́ча (Сл, Ру, Оп); дубрак повзю(у)чий (Вх1,
Вх3, Вх6), дубра́к стелю́х (Мл), дубровка повзаюча (Во), iвняк повзаючий (Во);
богоро́дич(ш)ник (Ан, Iв — СТ), гадюче зiлля (Ос — ВЛ), головеще́чки (Rs — ВЛ),
горля́нка (Ан, Iв, Сл — СД, ПЦ), гострове́ршки (Ум, Iв, Сл), дубра́к (Жл), дубрi(о)вка
(Ан, Hl, Mk, См — СТ, БУ), живучка (Ан, Сл — СТ), золотник (Ос — ПД), кади́ло (Гд —
БО), краса дiвоча (Сл), краса́ дiвча́ча (Ан, Iв), лойок (Ан — ПС), острове́ршки (Ан —
ПД), ранник (Ос — ВЛ), сенець (Сл), синоцвiт (Сл), сухове́ршки (Вл, Ан, Ду, Сл — ПД).
Ajuga salicifolia (L.) Schreber — горля́нка верболи́ста (Ру, Оп).
Albizia Durazz. — альбı́цiя (Ру, Оп).
Albizia julibrissin Durazz. — альбı́цiя iра́нська; альбı́цiя ленкора́нська (Ру, Оп);
акацiя шовкова (Кри — СТ), мiмоза (Кри — СТ), пухiвничка (Чух — СЛ).
Alcea L. — ро́жа (Ру, Оп).
Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. — ро́жа Ге́льдрайха (Ру, Оп).
Alcea novopokrovskyi Iljin [≈Alcea rugosa Alef.] — ро́жа Новопокро́вського
(Оп).
(Мл).

th
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Alcea pallida (Willd.) Waldst. & Kit. — ро́жа блiда́ (Сл, Ру, Оп); ма́льва блiда́
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Alcea rosea L. — ро́жа горо́дня (Сл; Ср, Вл, Пс, Ян2, Ос, Кри — СД, СТ, СЛ); гордовля
рожева (Вх1), ма́льва роже́ва (Мл), ро́жа роже́ва (Ру, Оп); бесiжни́к огоро́дний (Гр),
липень (Mk — ПД), ма́льва (Мн2, Mj, Сл, Mk, Ос, Опа — СТ, ПД), ро́жа (Mj, Rs, Ян1, Сл,
Mk, Ос, Ук — СТ, ПД, ВЛ, ПС), рожа городова (Вх, Пс — ВЛ), рожа красна (Mk — СД),
ро́жа огоро́дня (Ср — СТ), рожа панська (Сл), рожа садова (Чн, Ln, Го1, Шс, Сл — СТ,
СЛ), рожа собача (Опа — СТ), ро́жа чо́рна (Во, Вх, Пс, Жл, Вх1, Сл, Mk — ЗАГ), ро́за
кита́йська (Мс — СТ), ружа (Сл), черепа́ня (Вх7 — ЗК), шток-роза (Шс — СТ).
Alcea rugosa Alef. — ро́жа змо́ршкувата (Ру, Оп); рожа жовта (Ос — СТ), рожа
жовта польова (Ос — СТ).
Alcea taurica Iljin [≈Alcea rugosa Alef.] — ро́жа кри́мська (Оп).
Alchemilla L. — при́воротень (Сл, Ру, Оп; Ук); манжетка (Оп); приворот (Шм2).
Alchemilla acutangula Buser = Alchemilla vulgaris L. em. Fröhner.
Alchemilla acutiloba Opiz [=Alchemilla vulgaris L. em. Fröhner] — при́воротень
гостролопате́вий (Оп).
Alchemilla aemula Juz. — при́воротень уподı́бнений; при́воротень наслı́дувальний (Ру).
Alchemilla alpestris F.W.Schmidt [=Alchemilla glabra Neygenf.] — при́воротень альпı́йський (Ру, Оп).
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Alchemilla arcuatiloba Juz. — при́воротень дуголопате́вий (Ру, Оп).
Alchemilla babiogorensis Pawl. — при́воротень баб’єгı́рський.
Alchemilla baltica Sam. ex Juz. — при́воротень прибалтı́йський.
Alchemilla braun-blanquetii Pawl. — при́воротень Бра́ун-Блянке́.
Alchemilla brevidens Juz. — при́воротень короткозубча́стий; при́воротень
короткозу́бий (Ру).
Alchemilla bucovinensis Sytschak — при́воротень букови́нський.
Alchemilla buschii Juz. — при́воротень Бу́ша (Ру, Оп).
Alchemilla camptopoda Juz. — при́воротень зiгнуточерешко́вий (Оп);
при́воротень зiгнутонı́жковий (Ру).
Alchemilla conglobata H.Lindb. — при́воротень куля́стий.
Alchemilla crebridens Juz. — при́воротень густозубча́стий; при́воротень
густозу́бий (Ру, Оп).
Alchemilla crinita Buser — при́воротень довговолоси́стий.
Alchemilla cymatophylla Juz. — при́воротень хвилястоли́стий.
Alchemilla czywczynensis Pawl. — при́воротень чивчи́нський.
Alchemilla deylii Plocek — при́воротень Де́йла.
Alchemilla exsanguis Juz. — при́воротень безкро́вний (Ру).
Alchemilla exuens Juz. — при́воротень скида́льний; при́воротень скида́ючий (Ру,

co

Оп).
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Alchemilla ﬁrma Buser — при́воротень мiцни́й.
Alchemilla ﬂabellata Buser — при́воротень вı́яловий (Ру, Оп).
Alchemilla glabra Neygenf. — при́воротень го́лий.
Alchemilla glabricaulis H.Lindb. — при́воротень голосте́блий.
Alchemilla glaucescens Wallr. — при́воротень сизува́тий (Оп); при́воротень
приземкува́тий (Ру).
Alchemilla glomerulans Buser — при́воротень клубо́чковий.
Alchemilla gorcensis Pawl. — при́воротень го́рцiвський.
Alchemilla gracilis Opiz = Alchemilla micans Buser.
Alchemilla heptagona Juz. — при́воротень семику́тний.
Alchemilla hirsuticaulis H.Lindb. — при́воротень шорсткосте́блий.
Alchemilla hirsutissima Juz. — при́воротень найшорсткı́ший; приворотень
найжорстковолосий (Оп), при́воротень шорстковоло́сий (Ру).
Alchemilla hoverlensis Pawlus & Lovelius — при́воротень говерля́нський.
Alchemilla imberbis Juz. — при́воротень безборо́дий (Ру).
Alchemilla incisa Buser — при́воротень надрı́заний (Ру, Оп).
Alchemilla jailae Juz. — при́воротень яйли́нський (Ру); приворотень яйли (Оп).
Alchemilla kornasiana Pawl. — при́воротень Ко́рнася.
Alchemilla ladislai Pawl. — при́воротень Владисла́ва.
Alchemilla languescens Juz. — при́воротень осла́блий; при́воротень слабı́ючий
(Ру).

Alchemilla lithophila Juz. — при́воротень каменелю́бний (Оп).
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Alchemilla micans Buser (Alchemilla gracilis Opiz) — при́воротень блиску́чий (Ру);
при́воротень струнки́й (Оп); зı́рочки (Мс — СТ), ла́пка гу́сяча (Мс — СТ), манже́тка
(Мс — СТ), межиперсник (См), неветник (См), при́воротень (Мс — СТ), ра́нник (Мс —
СТ).

Alchemilla mollis (Buser) Rothm. — при́воротень м’яки́й (Ру).
Alchemilla monticola Opiz — при́воротень гiрськи́й (Оп); при́воротень пасту́ший
(Ру); круглоли́ст (Коб — ГЦ), ла́пка котя́ча (Коб — БО), фартушки́ (Коб — БО), фартушо́к
(Коб — БО).
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Alchemilla obtusa Buser — при́воротень приту́плений.
Alchemilla phegophila Juz. — при́воротень свiтлолю́бний (Оп).
Alchemilla propinqua H.Lindb. ex Juz. — при́воротень близьки́й (Ру, Оп).
Alchemilla pseudincisa Pawl. — при́воротень несправжньонадрı́заний.
Alchemilla pycnantha Juz. — при́воротень густоцвı́тий; при́воротень густоквiтко́вий (Ру).
Alchemilla reniformis Buser — при́воротень ниркоподı́бний.
Alchemilla sarmatica Juz. — при́воротень сарма́тський.
Alchemilla smytniensis Pawl. — при́воротень смитня́нський.
Alchemilla stevenii Buser — при́воротень Сте́вена (Ру, Оп).
Alchemilla subconnivens Pawl. — при́воротень напiвнабли́жений.
Alchemilla subcrenata Buser — при́воротень напiвзарубча́стий (Оп);
при́воротень зару́бчастий (Ру).
Alchemilla szaferi Pawl. — при́воротень Ша́фера (Оп).
Alchemilla taurica (Buser) Juz. — при́воротень кри́мський; при́воротень
таврı́йський (Ру).
Alchemilla turkulensis Pawl. — при́воротень ту́ркульський.
Alchemilla tytthantha Juz. — при́воротень дрiбноцвı́тий; при́воротень
дрiбноквiтко́вий (Ру, Оп).
Alchemilla veronicae Juz. — при́воротень Веронı́ки.
Alchemilla vinaceae Juz. — при́воротень ви́нний (Оп).
Alchemilla vulgaris L. em. Fröhner (Alchemilla acutangula Buser) — при́воротень
звича́йний (Сл); на́воротень звича́йний (Мл), наворотник звичайний (Вх1);
гади́нник (Вх, Жл, Ду — ДС), гадю́чник (Мг — ЗК), гадячни́к (Мг — ЗК), глади́льник
(Мг — ЗК), грудниця (Tl), дев’ятисильник (Ос — ВЛ), дзирiвни́к (Мг — ЗК), колоша́нний
лист (Мг — ЗК), ла́п(к)а льви́на (Рг1, Пс, Жл), ла́пки гу́сячi (Мг — ЗК), ла́пки ку́рячi
(Мг — ЗК), манже́тка (Рг, Мг — ГЦ, ЗК), наве́рник (Мг — ЗК), наверти́ло (Мг — ЗК),
на́вертник (Мл — ВЛ), на́воротень (Вх, Gs, Жл, Ду, Mk, Ос — ВЛ, ДС, СЯ), на́воротник
(звича́йний) (Ду, Коб — ДС), навратни́к (Вх7 — ЗК, ЛМ), навротень (Mk), навротник (Гв,
Нв — ЛМ), паразо́льки (Мг — ЗК), перiзевки (Гб — ЛМ), перста́ч (Мг — ЗК), поревертниця
(Hl — БУ), при́вертень (Мг — ЗК), при́ворот (Tl, См, Мг — ПД, ГЛ, ЗК), при́воротень (Ан,
Rs, Ду, Iв, Mk, Ос, Мг — ПД, ВЛ, ЗК), прилюбова́нець (Мг — ЗК), припу́тник (Мг — ЗК),
пристрı́тник (Мг — ЗК), п’ятили́сток (Мг — ЗК), роси́чка (Tl, Мг — ЗК), рося́нка (Мг —
ЗК), саранча́ (Мг — ЗК), ударник (Ан — ПС), фартушки́ (Мг — ЗК), чистотı́л (Мг — ЗК).
Alchemilla walasii Pawl. — при́воротень Ва́ляса.
Alchemilla xanthochlora Rothm. — при́воротень жо́вто-зеле́ний.
Alchemilla zapalowiczii Pawl. — при́воротень Запало́вича (Оп).
Aldrovanda L. — альдрова́нда (Ру, Оп).
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Aldrovanda vesiculosa L. — альдрова́нда пухирча́ста (Ру); альдрова́нда (Сл),
альдрованда пухирчата (Оп), альдрова́ндiя мiхурча́ста (Мл), бамбульочник водяний
(Вх1).

ht

Alisma L. — часту́ха (Ру, Оп; Ук); би́шник (Сл), жаб’яник (Вх2).
Alisma gramineum Lej. — часту́ха злакоподı́бна; частуха злаковидна (Оп);
росечка (Ос — ВЛ).
Alisma lanceolatum With. — часту́ха ланце́тна (Ру, Оп).
Alisma plantago-aquatica L. — часту́ха звича́йна; би́шник звича́йний (Сл),
жаб’яник бабка (Вх1, Вх2, Вх3, Мл), часту́ха подоро́жникова (Ру, Оп); баба (Mk —
ПД), бабка водна (Гв), бабка водяна (Ан, Mk — ПД), бабки (Ос, См — ПД), би́шни́к (Ан, Iв),
бобовник (Сл, Ос — ПД, ПС), болотник (Ос — ПД), головишник (Ан — СТ), жабинець (Hl
— БУ), жабни́к (Ав, Жл, Вх7, Ду, Сл — СД, СЛ, ЛМ), жерновець (Tl, См — ПД), жо́вник (Ан,
Iв, Сл — ПД), кашка бiла (Сл — СЛ), криве зı́ллє (Коб — ГЦ), латаття (Сл — СД), ложки
(Ос — ПЦ), лотошник (Сл — СЛ), пи́ски ка́чачi (Вх, Жл, Вх1, Mk — ДС), пiдшильник
(Ан — СЛ), подоро(i)жник водяний (Ав, Рг1, Пс, Кр — СД), попу́тник водяни́й (Ан, Iв),
укусильник (Ln, Сл — СТ), часту́ха (Рг1, Ср, Пс, Шм2, Ду, Сл, Ос — СТ, ВЛ), ши́льник (Рг1,
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Ср, Ln, Пс, Кр, Ум, Ян4, Iв, Сл, Ос — СД, СТ).
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Alismataceae — часту́ховi (Ру, Оп).
Alkanna Tausch — алька́на; алкана (Оп).
Alkanna tinctoria (L.) Tausch — алька́на фарбува́льна; алкана красильна (Оп).
Alliaceae [=Liliaceae pro parte] — часнико́вi; цибулевi (Оп).
Alliaria Scop. — кı́нський часни́к (Ру, Оп).
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande — кı́нський часни́к звича́йний;
кı́нський часни́к (Сл; Ср, Ан, Ln, Шс, Ян2, Ян4, Iв — СД, СТ), кı́нський часни́к лiка́рський
(Ру), кiнський часник черешковий (Оп), чiсни́чка звича́йна (Вх6, Мл), чi(о)сничка
лiкарська (Вх1, Вх6); гiрчак лiсовий (Сл — ДС), гулявник часничний (Сл), гуляльник
(Сл), кропива дурна (Сл — СД), пiдга́йник (Го1, Ум, Iв — СЛ), свирı́па (Ан, Iв, Сл — СТ, СЛ),
свирiпка (Ан — СТ), хрiнок чесничний (Mk — ПД), часни́к ди́кий (Гт — ЗК), часнична
трава (Сл — СТ), часнок кiнський (Ln — СТ), чесночна трава (Кр, Шм, Шс — СД, СТ),
чi(о)сни́чка (Жл, Км), чосновиця (Tl).
Allium L. — часни́к (Сл, Оп), цибу́ля (Сл, Ру, Оп); лук (Вх2, Вх3).
Allium albidum Fischer ex Bieb. — часни́к бiлува́тий; цибу́ля бiлува́та (Ру, Оп).
Allium albiﬂorum Omelczuk — часни́к бiлоцвı́тий; цибуля бiлоцвiта (Оп).
Allium angulosum L. — скорода́ (Сл; Чн, Ln, Ум, Ду, Iв, Mk — СТ), часни́к за́ячий
(Мл; Ум, Ду, Iв, Сл, Mk); цибу́ля гранча́ста (Ру, Оп); часник дикий (Сл — СТ), часни́к
зає́чий (Лс2 — ПЦ), часник польовий (Сл), чеснок заячий (Ан — ПС).
Allium ascalonicum L. — цибу́ля-шарло́тка (Сл); цибу́ля шало́т (Ру, Оп), цибу́ля
шарльо́тка (Мл), чiсник шальотка (Вх1); трибу́лька (Ан, Мн2, Iв, Mk — СТ, ПД), шарлота
(Мн2, Mk — ПД), шарлотка (Ан — СТ), ша(р)льотка (Сл, Mk — ПД).
Allium atroviolaceum Boiss. — часни́к те́мно-фiоле́товий; цибу́ля чо́рнофiоле́това (Ру).
Allium atroviolaceum Boiss. var. ﬁrmotunicatum (Fomin) Grossh. — часни́к
те́мно-фiоле́товий мiцнооболо́нчастий.
Allium auctum Omelczuk — часни́к збı́льшений; цибуля збiльшена (Оп).
Allium cepa L. — цибу́ля горо́дня (Сл, Ру, Оп); лук цибуля (Вх2, Вх6), цибу́ля
звича́йна (Мл), чiсник цибульник (Вх1); барабуля́нка (Бк — БУ), запiка́нка (Бк — БУ),
лук (Рг1, Ср, Hl, Лс2, Ос, Мс — СТ, ПС, БУ), луковиця (Рг1, Пс), сяпа (Пс), тiбу́ля (Лс2 —
ПЦ), цебуля (Mk — БУ, ЛМ), цибули́ця (Гр), цибу́ля (Вх, Рг1, Ср, Ан, Пс, Мн2, Вх1, Hl, Tl, Mj,
Rs, Гр, Дб, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), цибуля кухонна (Вх6, Сл), цибулянка
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(Вх5 — ЛМ), цибуль (Ан), цибульник (Вх6), цiбуля (Сл — ПС).
Сорти: вiвсю́шка (Бк — БУ), гандабуря́нка (Бк — БУ), гарбаджı́йка (Гб — СТ), ди́мка
(Вх7, Бк, Гб — ДС, БУ, ГЦ, ЛМ), димки́ (Гд — БО), диму́рка (Вх7 — ДС), каба́ (Дз, Мо
— СТ, ПД), корчiвка (Сл — ПД), ко(у)рчу́ха (Пл, Мо — СД, ПД), ко́чiнка (Бк — БУ),
мандибуря́(є́)нка (Бк — ДС, БУ), пı́ддимка (Пл, Лс2, Гб — СД, ВЛ, ПЦ), плоди́сток (Гд —
БО), сı́янка (Ук, Гб — ВЛ, ДС, ЛМ), спiрни́ця (Гр).
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Allium convallarioides Grossh. = Allium myrianthum Boiss.
Allium decipiens Fischer ex Schultes & Schultes ﬁl. — часни́к ома́нливий; цибу́ля
ома́нлива (Ру), цибуля оманна (Оп), цибу́ля широколи́ста (Мл); сiтовник (Сл).
Allium erubescens C.Koch — часни́к червонува́тий; цибу́ля червонı́юча (Ру, Оп).
Allium ﬁrmotunicatum Fomin [=Allium atroviolaceum Boiss. var. ﬁrmotunicatum (Fomin) Grossh.] — часни́к мiцнооболо́нчастий; цибу́ля мiцновдя́гнена
(Ру), цибуля мiцнооболонкова (Оп).
Allium ﬁstulosum L. — цибу́ля-тата́рка (Оп); цибу́ля семилı́тка (Мл), цибу́ля трубча́ста (Ру, Оп), чiсник плодистець (Вх1); корчı́вка (Гд — БО), корчова́ня (Он — БО),
плоди́ст (Жл), плоди́стець (Жл, Вх7, Mk — ГЛ, БУ, ГЦ), плоди́стиця (Вх7 — ГЦ), плоди́сток
(Жл, Вх7, Он — БО, ЗК), плоду́шка (Вх7 — ВЛ), порей (Ln — СТ), татари́н (Жл), цибуля
(Hl — БУ), цибуля вı́чна (Мл), цибу́ля-зимı́вка (Мл — ДС), цибу́ля зимова́ (Мл).
Allium ﬂavescens Besser [≈Allium albidum Fischer ex Bieb.] — часни́к
жовтува́тий; цибуля жовтiюча (Оп), цибу́ля жовтува́та (Ру).
Allium ﬂavum L. — часни́к жо́втий (Сл); цибу́ля жо́вта (Мл).
Allium ﬂavum L. subsp. tauricum (Besser ex Reichenb.) Stearn — часни́к
жо́втий кри́мський.
Allium guttatum Steven — часни́к крапча́стий; цибу́ля крапча́ста (Ру, Оп), часни́к
цятка́стий (Сл), чiсни́к цятка́стий (Мл); стрiлка (Ln — СТ).
Allium inaequale Janka — часни́к нерı́вний; цибуля нерiвна (Оп), цибу́ля нерiвнонı́жкова (Ру).
Allium jailae Vved. [=Allium scorodoprasum L. subsp. jailae (Vved.) Stearn] —
часни́к яйли́нський; цибуля яйлинська (Оп).
Allium lineare L. — часни́к лiнı́йний; цибу́ля лiнı́йна (Ру, Оп).
Allium marschallianum Vved. [≈Allium saxatile Bieb.] — часни́к Ма́ршалла;
цибуля Маршалла (Оп).
Allium montanum F.W.Schmidt [=Allium senescens L. subsp. montanum
(Fries) J.Holub] — часни́к гiрськи́й (Сл); цибу́ля гiрська́ (Мл, Ру, Оп), чiсник
лудник (Вх1).
Allium moschatum L. — часни́к пижмо́вий; цибуля мускусна (Оп), цибу́ля
пижмо́ва (Мл).
Allium myrianthum Boiss. (Allium convallarioides Grossh.) — часни́к рясноцвı́тий;
цибуля конвалiєва (Оп).
Allium obliquum L. — часни́к скiсни́й; цибуля коса (Оп).
Allium oleraceum L. — часни́к польови́й (Сл; Ан, Ln — СТ); цибу́ля ди́ка (Мл), цибу́ля
овоче́ва (Ру, Оп), чiсник яринець (Вх1); лук (Mk — ПД, ДС), лук польовий (Ос — ПД),
цибуля (Сл), цибулька дика (Вл, Mk), часник гадючий (Сл — СД), часник заячий (Сл —
ВЛ), чесник дикий (Mk — ПД), чiсничок дикий (Mk — ДС), ярине́ць (Жл).
Allium paczoskianum Tuzson [≈Allium ﬂavum L. subsp. tauricum (Besser ex
Reichenb.) Stearn] — часни́к Пачо́ського; цибуля Пачоського (Оп).
Allium paniculatum L. — часни́к волоти́стий; цибу́ля волоти́ста (Ру, Оп), цибу́ля
мiтелкува́та (Мл), часни́к мiтелкува́тий (Сл); цибуля дика (Ос — ПД), часник дикий
(Ln — СТ), чесник польовий (Mk — ПД).
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Allium pervestitum Klokov — часни́к переодя́гнений; цибу́ля переодя́гнена (Ру,
Оп).

ПД, ВЛ, БУ).

co

py

rig

ht

Allium podolicum Blocki ex Racib. & Szafer — часни́к подı́льський; цибу́ля
подı́льська (Ру, Оп).
Allium porrum L. — пор (Вх6, Сл; Ан, Пс, Iв, Mk — ПД); пор звичайний (Во), цибу́ля
поре́й (Ру, Оп), чiсник пор (Вх1); гiрча́к (Бк — БУ), гiрчи́ця (Бк — БУ), пiр (Гр, Сл, Мо
— ПД), по́ра (Вх7, Ум, Ду, Iв, Коб — ДС), поре́й (Рг1, Пс, Mk, Ук — ПД), порей дикий (Ln —
СТ), по́ри (Жл, Мн2, Мл, Mk — ПД), праж (Ан, Пс, Iв, Mk), прас (Ум, Гр, Ду, Iв, Сл — СТ),
шнит (Сл).
Allium praescissum Reichenb. [≈Allium paniculatum L.] — часни́к передба́чений; цибуля передбачена (Оп).
Allium pseudopulchellum Omelczuk — часни́к несправжньогарне́нький; цибуля
несправжньогарненька (Оп).
Allium regelianum A.Becker — часни́к Ре́ґеля; цибу́ля ре́гелiвська (Ру), цибуля
Регеля (Оп).
Allium rotundum L. [=Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn]
— часни́к гадю́чий; цибу́ля гадю́ча (Мл, Сл), цибу́ля кру́гла (Ру, Оп).
Allium rupestre Steven — часни́к ске́льний; цибу́ля ске́льна (Ру, Оп).
Allium sativum L. — часни́к горо́днiй (Сл; Mk); лук чiсник (Вх2), часни́к (Ру, Оп; Рг1,
Ln, Пс, Жл, Мн2, Ум, Гр, Ян4, Дб, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Мс, Гб — ЗАГ), чiсни́к (Вх1,
Вх6; Жл, Сл, Mk — ПД, ДС), чiсни́к звича́йний (Мл), чiсник сiйний (Вх1); моска́ль(-ик)
(Гр, Сл), устро́й (Ан, Mj, Мс — СТ, ПД), цеснок (Гб — ЛМ), часник зуб(к)овий (Сл), часно́к
(Он, Мс, Гб — СТ, БО, ЛМ), чесна́к (Вх7 — БО), чесни́к (Жл, Вх4, Mj, Mk — ПД, БУ, ЛМ),
чеснок (Гв, Hz, Рг1, Ср, Вх5, Hl, Шх, Mk, Ос — СТ, ГЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), чеснок дикий (Ан —
СЛ), чисни́к (Гб — ДС), чiсно́к (Сл, Mk, Мс — СТ, ПД, БУ), чосни́к (Ан, Жл, Mj, Rs, Mk —

au

th
or

's

Allium savranicum Besser ex Oxner [≈Allium saxatile Bieb.] — часни́к
савра́нський; цибу́ля савра́нська (Ру, Оп).
Allium saxatile Bieb. — часни́к наске́льний; цибу́ля кули́ста (Мл), цибу́ля
наске́льна (Ру), часни́к куля́стий (Сл).
Allium schoenoprasum L. — цибу́ля-трибу́лька; лук зрiзованець (Вх6), трибу́лька
(Мл, Сл, Ру; Рг1, Ан, Ln, Пс, Вх1, Вх6, Ум, Ду, Iв, Mk — ЗАГ), цибу́ля скорода́ (Ру, Оп),
часни́к по́ровий (Мл), чiсник зрiзованець (Вх1); зрı́зова́нець (Вх, Жл, Сл, Mk, Он, Коб —
ДС, БО, ЛМ), ката(и)ни́ця (Бк — БУ), лук-цибуль (Ln — СТ), орiшець (Гб — ЛМ), по́рiзi
(Коб — ГЦ), прирı́з (Mk, Он, Коб — БО, ГЦ), рiзанка (Mk — ЛМ), скорода (Сл — ПС),
требу́лька (Вх, Жл, Ду, Сл, Mk — ДС), трембу́лька (Mk, Коб — ПД, ДС), тримбу́лька (Hl,
Сл, Mk, Гб — ПД, ДС, БУ, ГЦ), тримбу́х (Гб — ДС), часни́к за́ячий (Гб — ВЛ).
Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak. — цибу́ля-трибу́лька
сибı́рська.
Allium scorodoprasum L. — часни́к iспа́нський (Ln — СТ); цибу́ля часнико́ва (Ру,
Оп), часни́к еспа́нський (Сл), чiсник рокамбуль (Вх1); рокамболь (Мл), рокамбул (Mk
— ПД), часник (Ос — ПД), чосник iспанський (Mk).
Allium scorodoprasum L. subsp. jailae (Vved.) Stearn — часни́к iспа́нський
яйли́нський.
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn — часни́к гадю́чий; лук
(Ан, Ос — СТ, ПД), лук польовий (Ос — ПД), лучок (Ос — ПД), токли́к (Жл), цибу́ля
гадю́ча (Ср, Ан, Ln, Кр, Ян4, Ду, Iв — СД, СТ, СЛ), часник (Ан, Ln — СТ, СЛ), ча(е)сник
заячий (Мн2, Mk — ПД), часник змiїний (Ан — СТ), часник польовий (Ан — СЛ), чесник
гадючий (Сл — СД), чесн(ич)ок (Мн2, Ос, Mk — СТ, ПД).
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Allium scorodoprasum L. subsp. waldsteinii (G.Don) Stearn — часни́к
iспа́нський Вальдшта́йна.
Allium scythicum Zoz — часни́к скı́фський; цибу́ля скı́фська (Ру, Оп).
Allium senescens L. — часни́к поста́рı́лий; лудни́к (Вх1;

Жл);

скорода (Сл).

Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) J.Holub — часни́к поста́рı́лий
гiрськи́й; лучок (Ос — ВЛ).
Allium sibiricum L. [=Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak.]
— цибу́ля сибı́рська (Ру).
Allium sphaerocephalon L. — часни́к круглоголо́вий (Сл); цибу́ля круглоголо́ва
(Ру, Оп), чiсни́к круглоголо́вий (Мл); лук польовий (Ос — ПД), часник (Ос — ПД), часник
змiїний (Сл — СТ), чеснок польовий (Го2 — СЛ).

ht

Allium sphaeropodum Klokov — часни́к круглоно́гий; цибу́ля круглоно́га (Ру, Оп).
Allium strictum Schrader [≈Allium lineare L.] — часни́к жорстки́й; цибуля
пряма (Оп), часни́к туги́й (Сл), чiсни́к туги́й (Мл).

py

rig

Allium ursinum L. — часни́к ведме́жий, ле́вурда (Сл, Ру; Чн, Мн2, Ум, Iв, Mk, Ук,
См, Сал — СД, СТ, ПД, СЛ); лук медвежий (Вх6), цибу́ля ведме́жа (Ру, Оп; Мс — СТ),
цибу́ля медве́жа (Мл), черемша (Оп), чiсник лiсовий (Вх1), ла́гурда (Мо — ПД), ли́лия
(Мал — ЗК), лук (Бк — БУ), негу́рда (Ар — ПЗ), семили́сник (Мс — СТ), черемха (Гб —
ЛМ), чiсник повiтрулин (Км).
Allium victorialis L. — часни́к перемо́жний; цибу́ля перемо́жна (Ру, Оп), чiсни́к
гадю́чий (Мл), чiсник побiдник (Вх1); че(i)сно́к гадє́чий (Жл, Вх7, Гб2 — ГЦ).

co

Allium vineale L. — часни́к виногра́дниковий; ви́нець (Вх5;
виногра́дникова (Ру, Оп).

Жл),

цибу́ля

Allium waldsteinii G.Don [=Allium scorodoprasum L. subsp. waldsteinii
(G.Don) Stearn] — часни́к Вальдшта́йна; цибу́ля Вальдште́йна (Ру, Оп).
БУ).

's

Allium sp. — цибу́ля жа́блєча (Бк —

Alnus Miller — вı́льха (Вх2, Сл, Ру, Оп;

Ан, Iв);

iльха (Гв).

au

th
or

Alnus glutinosa (L.) Gaertner — вı́льха чо́рна (Вх2, Мл, Ру, Оп; Вх7, Шх, Сл, Mk,
Гт, Сб — ДС, БО, ГЦ, ЗК); вı́льха звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Сл), вı́льха клейка́ (Ру, Оп);
верба́ (Сб — СД, СТ), верба проста (Сб — СТ), верболı́(о́)з (Сб — СД, СТ), ви́льха́ (Лс2, Гб2
— ПЦ, ГЦ), вı́льха (Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Мн2, Mj, Гр, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Пч, Гб, Сб —
ЗАГ), вı́льха сı́ра (Сб — ЗК), вiльши́на (Мн2, Mj, Ум, Дб, Iв, Сл, Mk, Сб — ПД, ВЛ), вiльшка
(Км), во́льха (Сб — ПЦ), ву́льха́ (Км, Сб — ПС, ЗК), ву́льха чо́рна (Сб — ЗК), вульши́на
(Сб — ПЗ), ильха́ (Лс2, Ос — ПЦ, ПС), ı́ва (Сб — СТ), iльха (Во, Mk), iльха чорна (Hl —
БУ), лоза́ звича́йна (Сб — СТ), олеши́на (Рг1, Пс, Жл), оле́шник (Рг1, Пс, Жл), олешняк
(Км), о́льха́ (Чн, Ср, Гр, Лс2, Ос, Рм, Сб — СД, СТ, ВЛ, ПЦ, ПС, СЛ), ольши́на (Гб, Сб — ПЦ,
ПЗ), ульха (Км).
Alnus incana (L.) Moench — вı́льха бı́ла (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл; Вх7, Шх, Mk, Гу —
ДС, ГЦ); вı́льха (Лч, Ан, Сл, Мс — СТ), вı́льха сı́ра (Ру, Оп; Гт — ЗК), вульха бiла (Км —
ЗК), гольха́ (Мс — СТ), iльха (Rs — ВЛ), iльха бiла (Hl — БУ), ольха́ (Мс — СТ), ольха
бiла (Рг1).
Alnus viridis (Chaix) DC. — вı́льха зеле́на (Ру), вı́льха сланка́; вı́льха карлова́та
(Мл), вiльха лемич (Вх1), ле́мич (Сл; Нв, Вх, Ду — ГЦ); вı́льха (Ду, Гд, Коб — БО), вı́льха
гiрська́ (Коб — БО), ле́леч (Мл, Нес — ГЦ), ле́ли́ч (Шх, Сл, Он, Коб, Нес — БО, ГЦ), ле́лiч
(Жл, Вх7, Ду — ГЦ), леля́к (Гд — БО), ле́ляч (Кар — ЗК).
Alnus sp. — олех (Ан —

СЛ),

ольшня́к (Ан —

СЛ).

Alopecurus L. — ки́тник (Сл, Ру, Оп); лисохвı́ст (Ру, Оп;

Ук);

батланчик (Ан).
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Alopecurus aequalis Sobol. (Alopecurus fulvus Sm.) — ки́тник руди́й; ки́тник бу́рий
(Мл), ки́тник жо́втий (Сл), ки́тник рı́вний (Ру, Оп); хвостик мишачий (Ян4 — СТ),
хвостики (Ян1, Ян2, Ян4 — СД, СТ).
Alopecurus arundinaceus Poiret — ки́тник очере́тяний (Сл); ки́тник зду́тий
(Ру), китник тростиновий (Оп), ки́тник тростнико́вий (Мл); батлачок (Mk — СТ),
сироголоватень (Го2 — СЛ), чорнохвостник (Mk).
Alopecurus geniculatus L. — ки́тник колı́нча́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); аржанець (Ан,
Ln — СТ, СЛ), поплавник (Ан — ВЛ), червонуха (Сл — СД).
Alopecurus laguriformis Schur [=Alopecurus pratensis L. subsp. laguriformis
(Schur) Tzvelev] — ки́тник зайцехво́стий (Ру, Оп).
Alopecurus myosuroides Hudson — ки́тник мишохво́стий; ки́тник мишачехво́стиковий (Ру, Оп), ки́тник польови́й (Мл, Сл).
Alopecurus pratensis L. — ки́тник лучни́й (Сл, Оп); ки́тник лугови́й (Вх1, Вх6, Мл,
Ру; Жл, Сл); батланчик (Ln — СТ), батлач(н)ик (Ln, Шм2, Сл — СТ), батлачок (Ан, Сл —
СТ), бор дивiй (Ан), глашник (Ан, Сл), житниця водяна (Ян4 — ПД), жито дике (Ян3,
Ян4 — СТ), китник (Вх7 — ДС), китник левадний (Mk), лисохвост (Кр — СД), ми́чка (Дз
— ПД), мушка (Mk — ПД), му́шка пшени́чна (Вх7 — ДС), перей (Ан, Кр — СД), пирı́й (Ум,
Ду, Iв, Сл), пирiй луговий (Ан — СТ), сı́янка (Он — БО), смiшне зiллє (Hl — БУ), хвiст
лисiй (Ln, Сл, Mk — СТ), хвiст лисiй луговий (Сл), хвiст ма́чкин (Гд — БО), червонуха

py

(Сл — СД).

co

Alopecurus pratensis L. subsp. laguriformis (Schur) Tzvelev — ки́тник лучни́й
зайцехво́стий.
Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis — ки́тник лучни́й типо́вий.
Alopecurus vaginatus (Willd.) Boiss. — ки́тник пiхвя́стий; ки́тник пiхво́вий (Ру,
Оп).

au

th
or

's

Althaea L. — проскурня́к; алте́я (Ру, Оп), ро́жа (Сл; Шм2).
Althaea armeniaca Ten. — проскурня́к вiрме́нський; алтея вiрме́нська (Ру, Оп).
Althaea cannabina L. — проскурня́к конопля́ний; алте́я коноплеви́дна (Ру, Оп),
ма́льва конопля́ста (Мл), ро́жа конопля́ста (Сл); мальва (Мн — ПД).
Althaea hirsuta L. — проскурня́к шорстковолоси́стий; алтея жорстковолосиста
(Оп), алте́я шорстка́ (Ру), ма́льва шорстка́ (Мл), ро́жа шерстка́ (Сл).
Althaea narbonensis Pourret ex Cav. [≈Althaea cannabina L.] — проскурня́к
францу́зький; алте́я нарбо́нська (Ру, Оп).
Althaea oﬃcinalis L. — проскурня́к лiка́рський (Во); алте́я лiка́рська (Ру, Оп),
гордовля лiкарська (Вх1, Вх6), ма́льва лı́карcька (Мл), проскурня́к (Сл; Рг1, Пс, Ум, Ду,
Iв — СД); алте́й (Ср, Tl, Мс — СД, СТ), алтейна трава (Кр — СД), алте́я (Мс — СТ), альтей
(Рг1, Пс, Сл, Ос — СД), бемишник (Ан — СТ), буй (Ан — СТ), вологлiд (Км), гордо́вля (Гв,
Во, Жл — ВЛ), кала́чики (Ум, Ду, Iв, Сл), кола́чики (Ум, Гб — ЛМ), лопуханя (Км), мак
(Ан — СЛ), мак ди́кий (Мс — СТ), маковiйник (Ан — СЛ), паляниця (Км), пацı́рник (Вх7,
Ду — ЛМ), пацурни́к (Вх7 — ЛМ), пацюрник (См), подбiльник (Ан — СТ), просвирняк
(Чн, Ln — СТ, СЛ), проскурень (Сл, См — ПД), проскурець (Км), про́ску́рки́ (Ум, Ду, Iв,
Сл), ро́жа (Лч, Пс, Ум, Ян3, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб — СТ, ПД), рожа городня (Ян4 —
СТ), ро́жа ди́ка (Ан, Шм, Iв, Сл, Mk, Мс — СТ, ПД, СЛ), рожа дика бiла (Ос — СД), рожа
кошача (Сл), рожа польова (Ос — ПД), ро́жа соба́ча (Ав, Рг1, Ан, Tl, Сл, Ос — СД, СТ, ВЛ,
ПС, СЛ), рожа собача лугова (Чн — СЛ), ро́за ди́ка (Мс — СТ), ружа (Гб — ЛМ), ружа
псяча (Hl — БУ), рука́ Бо́жа (Он — БО), слез (Mk), слиз (Hz, Hl, Mk, Гб — ГЛ, ДС, БУ),
слизник (Км), слiз (Tl, Mk), слюз (Mk, Гб — ПД, ДС), цєтки́ (Вх7 — БУ), шлюз (См), шльоз
(Tl).

Alyssum L. — бурачо́к (Ру, Оп); боро́давник (Сл;

Кри — СТ).
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Alyssum alyssoides (L.) L. — бурачо́к ча́шечковий (Оп); псилоне́ма ча́шечкова
(Ру); боро́давник (Рг1, Mk).
Alyssum borzaeanum E.I.Nyárády — бурачо́к Бо́рзи (Оп).
Alyssum caliacrae E.I.Nyárády — бурачо́к болга́рський; бурачок калiакрiйський
(Оп).

ht

Alyssum calycinum L. [=Alyssum alyssoides (L.) L.] — бурачо́к ча́шечковий
(Оп); боро́давник чашко́вий (Сл), бурачо́к чашкува́тий (Мл).
Alyssum calycocarpum Rupr. — бурачо́к чашечкопло́дий (Оп).
Alyssum desertorum Stapf — бурачо́к пусте́льний (Ру, Оп); боро́давник мали́й
(Сл), бурачо́к дрiбо́нький (Мл); бабиця (См), бура(я)чок (Кр, Сл, Mk — СД, СТ), бурачок
малий (Ln, Го1, Шс — СТ, СЛ), вонюча трава (Ан, Ян1, Сл — СТ), лопушки (Ан).
Alyssum gmelinii Jordan [=Alyssum montanum L. subsp. gmelinii (Jordan)
E.Schmid] — бурачо́к Ґме́лiна; бурачо́к Гме́лiна (Ру, Оп).
Alyssum hirsutum Bieb. — бурачо́к шорстковолоси́стий; бурачо́к шорстки́й (Ру,
Оп).

co

py

rig

Alyssum kotovii Iljinskaja — бурачо́к Ко́това (Оп).
Alyssum lenense Adams — бурачо́к ле́нський (Ру, Оп).
Alyssum linifolium Stephan ex Willd. — бурачо́к льоноли́стий.
Alyssum longistylum (Sommier & Levier) Grossh. — бурачо́к довгосто́впчиковий (Оп).
Alyssum minus (L.) Rothm. — бурачо́к ме́нший; ба́биця польова (Вх1; Жл),
боро́давник польови́й (Сл), бурачо́к полеви́й (Мл), бурачо́к польови́й (Ру); бурачок (Шс
— СТ).

au
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's

Alyssum minutum Schlecht. ex DC. — бурачо́к дрiбни́й (Оп); боро́давник дрiбни́й
(Сл), бурачо́к поме́нший (Мл); бурачок (Ян1 — СТ).
Alyssum montanum L. — бурачо́к гiрськи́й (Мл); боро́давник гı́рський (Сл); черве́ць
лiсни́й (Ан, Iв).
Alyssum montanum L. subsp. gmelinii (Jordan) E.Schmid — бурачо́к гiрськи́й
Ґме́лiна.
Alyssum murale Waldst. & Kit. — бурачо́к му́ровий (Оп); боро́давник постı́нний
(Сл), бурачо́к стiнни́й (Ру).
Alyssum obtusifolium Steven ex DC. — бурачо́к туполи́стий.
Alyssum parviﬂorum Bieb. [≈Alyssum minus (L.) Rothm.] — бурачо́к дрiбноцвı́тий; бурачок дрiбноквiтковий (Оп).
Alyssum repens Baumg. — бурачо́к повзу́чий.
Alyssum repens Baumg. subsp. trichostachyum (Rupr.) Hayek — бурачо́к
повзу́чий волосистоцвı́тий.
Alyssum rostratum Steven — бурачо́к носа́тий (Ру, Оп); бурачо́к довгоши́йний (Мл).
Alyssum savranicum Andrz. [≈Alyssum obtusifolium Steven ex DC.] — бурачо́к
савра́нський (Ру, Оп).
Alyssum smyrnaeum C.A.Meyer — бурачо́к туре́цький; бурачок смiрненський
(Оп).

Alyssum tortuosum Willd. — бурачо́к покру́чений (Ру, Оп); боро́давник
альпе́йський (Сл).
Alyssum trichostachyum Rupr. [=Alyssum repens Baumg. subsp. trichostachyum (Rupr.) Hayek] — бурачо́к волосистоцвı́тий; бурачок пушистий (Оп).
Alyssum umbellatum Desv. — бурачо́к парасо́льковий; бурачок зонтичний (Оп).

© Юрій Кобів

53

Alyssum sp. — гiрчє́к (Гб — ДС).
Amaranthaceae — щири́цевi (Ру, Оп).
Amaranthus L. — щири́ця (Сл, Ру, Оп); щир (Mk), щирiй (Mk), щуриця (Mk).
Amaranthus albus L. — щири́ця бı́ла (Мл, Сл, Ру, Оп; Ос); щир (Mk, См — СТ, ПД),
щирей (Mk), щириця (Сл).
Amaranthus angustifolius Lam. = Amaranthus graecizans L.
Amaranthus blitoides S.Watson — щири́ця лободо́ва; щири́ця лободови́дна (Ру,
Оп).

ht

Amaranthus caudatus L. — щири́ця хвоста́та (Мл, Ру, Оп); краса́ (Сл; Рг1, Пс, Ум, Ду,
Iв); бура́чка (Лс2 — ПЦ), бурачки́ (Ан, Rs — ВЛ, ПЦ, ПС), васильок городнiй красний (Ан —
СД), кiтяхи (Rs — ВЛ), пiдсвекольник (Го1 — СЛ), плеть-трава (Ан), про́со декорати́вне
(Пок — ВЛ), про́со ди́ке (Нв, Вх, Жл, Ду — ВЛ), про́со туре́цьке (Вх, Жл, Гр, Ду, См —
ПД, ДС), просо червоне (Ос — ВЛ), сопля iндича (Го1, Сл — СЛ), хвiст лисiй (Зл — СД),
хвости́ лиси́чi (Ум, Iв, Сл), хвостики лисячi (Ан — СД), щир (Ан), щир черво́ний (Вх, Ос
— ПД, ДС), щирець (Сл), щири́ця (Ан, Iв), щириця лисячий хвiст (Кри — СТ), щуриця
(Мл — ДС).
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Amaranthus crispus (Lesp. & Trév.) N.Terracc. — щири́ця кучеря́ва (Оп).
Amaranthus cruentus L. (Amaranthus paniculatus L.) — щири́ця крива́ва, щири́ця
волоти́ста (Мл, Ру); щириця закривавлена (Оп), щири́ця садова́ (Сл; Ан, Кр, Ян4, Iв —
СД, СТ); васи́льки (Рг1, Ср, Вл, Ум, Iв, Ос — СД, СТ, СЛ), васильки городнi (Ос — СД),
васильки-кетяхи (Ос — ВЛ), васильки руськi (Ос — СТ), васильки червонi (Ос — СД),
васильо́к (Mk, Он, Дан — ПЗ, БО), васильок дикий (Ос — СЛ), диндерево (Ан — СД),
козачки (Rs — ВЛ), красна трава (Ан — СЛ), кровавник (Ан — ВЛ), просо дике червоне
(Ос — ВЛ), просо красне (Ан — СЛ), сопля iндича (Го1 — СЛ), ширець (Пс), щир (Сл,
Ос — ПД), щир черво́ний (Ан, Ян2, Iв — СД, ПД), щирей (Рг1), щире́ць (Рг1, Ан, Ln, Ду,
Iв, Сл — СД, СТ), щириця (Ан, Ln, Сл, Ос — СТ, ПЦ), щириця червона (Ос — СД), щирiй
червоний (Мн2 — СД).
Amaranthus deﬂexus L. — щири́ця нахи́лена; щири́ця вiдı́гнута (Ру), щириця
зiгнута (Оп).
Amaranthus graecizans L. (Amaranthus angustifolius Lam.) — щири́ця вузьколи́ста; щириця маскована (Оп).
Amaranthus hybridus L. — щири́ця гiбри́дна (Оп).
Amaranthus hypochondriacus L. (Amaranthus leucospermus S.Watson) — щири́ця
бiлонасı́нна (Ру); щириця хрящевидна (Оп).
Amaranthus leucospermus S.Watson = Amaranthus hypochondriacus L.
Amaranthus lividus L. — щири́ця синюва́та (Ру, Оп); щири́ця звича́йна (Мл),
щири́ця лободо́ва (Ру); жминда (Сл), просо турецьке (Гв), швириця (Hl — БУ), щир
(Сл, Mk — ПД), щир менший (Mk — ПД), щире́й (Рг1, Ан, Пс — СТ), щирийка (Mk — ПД),
щириця (Рг1, Ан, Пс — СТ).
Amaranthus palmeri S.Watson — щири́ця Па́лмера.
Amaranthus paniculatus L. = Amaranthus cruentus L.
Amaranthus powellii S.Watson — щири́ця Па́уелла.
Amaranthus retroﬂexus L. — щири́ця загну́та (Ру, Оп); щир звичайний (Вх6),
щири́ця волоха́та (Мл), щири́ця звича́йна (Сл), щириця щир (Вх1); волоха́ч (Рг1, Вл,
Пс, Жл, Кр, Ум, Iв, Сл, Mk — СД, ПД), просо дике (Ан — СЛ), просо татарське (Ан — СЛ),
тщериця (Ан), цериця (Ан), швир (Hl — БУ), ширей (Рг1), щир (Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Го1,
Ян1, Ян4, Сл, Mk, Мч — СТ, ПД, ДС), щир бiльший (Mk — ПД), щира (Чн — СЛ), щире́й
(Рг1, Ан, Ln — СТ), щирець (Сл — СД, ПС), щири́ця (Чн, Вх, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2,
Вх6, Го1, Кр, Ян1, Ян4, Iв, Сл, Mk — ЗАГ), щирiй (Мн2), щур (Нв, Вх, Пс, Вх7 — ВЛ, ДС, СЯ),
щуре́ць (Вх, Пс — ВЛ), щурı́й (Вх, Пс — ДС).
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Amaranthus spinosus L. — щири́ця колю́ча.
Amaryllidaceae — амари́лiсовi (Ру, Оп).
Ambrosia L. — амбро́зiя (Ру, Оп); пахно (Вх2).
Ambrosia aptera DC. [≈Ambrosia triﬁda L.] — амбро́зiя безкри́ла (Оп).
Ambrosia artemisiifolia L. — амбро́зiя полиноли́ста (Ру, Оп); пахно нехворощасте
(Вх2); абро́зiя (Мс — СТ), амбро́зiя (Мс — СТ), амбро́сiя (Мс — СТ), гамбро́зiя (Мс — СТ),
мамбро́зiя (Мс — СТ), со́яшник америка́нський (Мс — СТ).
Ambrosia psilostachya DC. — амбро́зiя голоколо́са.
Ambrosia triﬁda L. — амбро́зiя тридı́льна; амбро́зiя трироздı́льна (Ру, Оп).
Amelanchier Medicus — садо́ва́ iрга́; iрга́ (Ру, Оп).
Amelanchier canadensis (L.) Medicus — садо́ва́ iрга́ кана́дська; iрга канадська
(Оп).
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Amelanchier ovalis Medicus — садо́ва́ iрга́ звича́йна; iрга́ круглоли́ста (Ру), iрга
овальна (Оп); гирга (См, Ону — ВЛ), iрга (Сл), нуда (См, Ону — СД, ВЛ).
Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch — садо́ва́ iрга́ колоси́ста; iрга колосиста
(Оп).

co

py

Ammannia L. — ама́нiя (Ру, Оп).
Ammannia verticillata (Ard.) Lam. — ама́нiя кiльча́ста (Ру, Оп).
Amorpha L. — кру́тик; амо́рфа (Ру, Оп).
Amorpha fruticosa L. — кру́тик кущови́й; амо́рфа кущова́ (Ру, Оп); безвидка (Шс
— СТ), кру́тик (Шс, Ону — СТ, ВЛ), купа-кущ (Чух — СЛ).
Ampelopsis Michx — виногра́дниця (Соб); виногра́день (Вх2), виноградо́вник (Ру,
Оп).
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Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino — виногра́дниця япо́нська;
виноградо́вник япо́нський (Ру, Оп); виноград дикий японський (Кри — СТ), виноградка
(Чух — СЛ), витянка (Соб).
Amygdalus L. — мигда́ль (Ру, Оп); микдал (Вх2).
Amygdalus communis L. (Prunus dulcis (Miller) D.A.Webb) — мигда́ль звича́йний
(Ру, Оп); мигда́ль (Сл; Во, Ан, Ум, Гр, Дб, Iв), микдал(ь) звичайний (Вх1, Вх2), мiкда́л
звича́йний (Вх3, Вх6, Мл); мигда́лi (Лч), миґдал (Mk), миґдалки (Мн2 — СД), миґда́ль
(Ум, Гр, Ду, Iв), миндаль (Шм, Сл), мiкдал (Mk).
Amygdalus nana L. (Prunus tenella Batsch) — мигда́ль степови́й (Ру, Оп), бобчу́к
(Сл, Ру, Оп; Ум, Iв, Ук); мiкда́л карлова́тий (Мл); бабчу́к (Рг1, Пс, Жл, Ду, Ук), бобiвник
(Жл, Hl, Сл, См — СД, БУ), бобо́вник (Ск, Ln, Кр, Шм, Шс, Яв — СД, СТ), вишенник (Сл),
вишенька (Ан, Ян4, Сл, См — СТ, ВЛ), вишняк (Ян1, Сл — СТ), ви́шонка польова́ (Нв —
ВЛ), горiшина (Ян1, Ян4 — СТ), горı́шки за́ячi (Ду), горiшник (Ян1 — СТ), горошник (Ян1
— СТ), ке́рсик (Яв), кров дiво́ча (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду, Iв, Сл), мегда́ль (Мс — СТ), мигда́ль
(Мс — СТ), мигда́ль ди́кий (Ук), миндаль дикий (Шс — СТ), миндальник степовий (Чн,
Ln, Го1, Шс — СТ, СЛ), мiкдалки (Mk — ПД), мiкдаль дикий (Сл), орешки (Ос — СЛ),
орiхи заячi (Мн), орı́шки за́ячi (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Iв, Сл, Mk — ПД), орı́шки землянı́ (Ср,
Ан, Ян4, Сл — СТ), орı́шки польовı́ (Ан, Ln, Шс, Iв — СТ), орiшник (Ян3 — СТ), персик
дикий (Ск, Ан — СТ, СЛ), персик польовий (Ln, Шс — СТ), черсаки́ (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв,
Сл), че́рсики (Лч, Ан, Iв, Сл, Mk, Ос — СТ, ПД).
Anacamptis L.C.M.Richard — плодорı́жка (Соб); анака́мптис (Ру, Оп); люлечка
(Соб).

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard — плодорı́жка пiрамiда́льна;
зозу́линець гострове́рхий (Мл, Сл).
Anacardiaceae — фiста́шковi (Оп); сума́ховi (Ру).

© Юрій Кобів

55

Anacyclus L. — нiме́цька рома́шка; анаци́кл (Ру, Оп).
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. — нiме́цька рома́шка булавоподı́бна; анацикл
булавовидний (Оп).
Anacyclus oﬃcinarum Hayne — нiме́цька рома́шка лiка́рська; анаци́кл
лiка́рський (Ру, Оп), нiмецька ромашка (Оп), рома́н апти́чний (Мл); iван головастий
(Ан).
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Anagallis L. — ку́рячi о́чки (Оп); ку́рячi о́чка (Ру).
Anagallis arvensis L. — ку́рячi о́чки польовı́ (Оп); во́гничок черво́ний (Мл),
кочатни́чка (Вх1; Жл), ку́рячi о́чка польовı́ (Ру), ку́рячi о́чки (Сл; Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду,
Iв, Mk — СД), о́гничок нивовий (Вх1; Жл); вогничок (Вх — ДС), глазки курячi (Ав, Ан —
СД), зiрки польовi (Км), зiтильник дiвчачий (Сл — СД), кочатничка (Км), кургуз (Км),
кур-зiлля(є) (Tl, Км), курослiпник (Мн), кушильник хлоп’ячий (Ос — ПД), мачок (Ос —
ПД), мокре́ць (Rs, См — ВЛ, ДС), мокрець польний (Гв — ВЛ), о́чi ку́рячi (Tl, Ду — СД),
очний цвiт (Сл), очник (Км), свидва (Км), свидина (См — СД), слiпота́ ку́ряча (Hl, Ум,
Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, Рм — СД, СТ, ПЦ, БУ), ум-та-розум (Го1 — ПД).
Anagallis caerulea Schreber = Anagallis foemina Miller.
Anagallis foemina Miller (Anagallis caerulea Schreber) — ку́рячi о́чки блаки́тнi;
во́гничок голуби́й (Мл), ку́рячi о́чка голубı́ (Ру), курячi очки голубi (Оп).
Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause — ку́рячi о́чки найме́ншi; ничка непримiтка
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Anchusa L. — волови́к (Сл, Ру, Оп); вологлодка (Вх3).
Anchusa arvensis (L.) Bieb. — волови́к польови́й; криву́х польови́й (Вх1; Жл);
костолом польовий (Ан — ПС), кривоцвiт (Ln, Шс2 — СТ), чистик очний (Ан — ПС).
Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.) Nordh. — волови́к польови́й
схı́дний; кривоши́йка круглоли́ста (Мл); кривошийка (Mk).
Anchusa azurea Miller (Anchusa italica Retz.) — волови́к те́мно-блаки́тний;
волови́к iталı́йський (Ру, Оп); воловик (См), вологлодка (См).
Anchusa barrelieri (All.) Vitman — волови́к Баррельє́ (Ру, Оп); волови́к
Барелiє́рiв (Сл), вологло́дка Барелiє́ра (Мл).

au

Anchusa gmelinii Ledeb. — волови́к Ґме́лiна; волови́к Гме́лiна (Ру, Оп), волови́к
Гмелı́нiв (Сл), вологлодка Ґмелı́на (Мл).
Anchusa italica Retz. = Anchusa azurea Miller.
Anchusa leptophylla Roemer & Schultes — волови́к тонколи́стий (Ру, Оп).
Anchusa ochroleuca Bieb. — волови́к я́сно-жо́втий (Ру); волови́к жо́втий (Сл),
вологло́дка жо́вта (Мл); воловик (Сл — СТ), мохнатка (Ан, Го1 — СТ, ПС).
Anchusa oﬃcinalis L. — волови́к лiка́рський (Ру, Оп); волови́к звича́йний (Сл),
вологлодка проста (Во), вологло́дка си́нька (Вх1, Вх3, Мл); бликота (Ан — СЛ), буглаз
(Ан), бугласова трава (Км), воловик (Ln, Hl, Сл, Mk, Ук — СТ, БУ), вологiд (Км),
вологло́д(ка) (Ан, Жл, Сл), галочка (Ан — СТ), глазки анютинi (Чн — СЛ), глазобужник
(Ан), дупка куряча (Км), ду́пки ку́рячi (Вх, Жл, Сл — ДС), красний корiнь (Км),
красноко́рiнь (Рг1, Жл, Мн, Ум, Iв), кукурı́чка (Жл), кукурiчка мужеська (Вх — ДС),
купинос (Ан — СЛ), манiя́ (Ан), медени́шник (Ан, Iв — СД), ме́дик (Гт — ЗК), медiвни́ця
(Гт — ЗК), медо́к (Гт — ЗК), меду́ни́ця (Ум, Ду, Iв, Сл), меду́ни́ця польова́ (Ан, Iв — СД),
медунка (Ан, Мн2, Ос — СД, ПД, ВЛ), медунка кучерява (Ос — ПД), медяник (Ос — СД),
медяни́шник (Ум, Iв), ра́нник (Ан, Iв, Сл — СД, ПС), рум’я́н (Жл, См — СД), рум’я́нка
(Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук — СД, ПД), рум’я́нчик (Ав, Ср, Ln, Жл, Вх1, Ум, Ян4,
Iв, Сл — СД, СТ, СЛ), свиню́шник (Ан, Iв — СД), серпорiз (Вл, Мн, См — ПД), сине́ць (Вл,
См — СЛ), синя́к (Вл, Ан, Ду, Mk, Ос — СД, СТ), синька (Нв — ВЛ), слiпота (Ан, Ос — СД,
ВЛ), слiпота куряча (Ос — СТ), цареградський корiнь (Км), червениця (Км), шарило
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(Ан — СД), язик баранячий (Mk), язик бичачий (Ан), язи́к воло́вий (Рг1, Мн, Ум, Iв, Mk,
См — СД, ПД).

(Ln, Mk — СТ).
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Anchusa popovii (Guşuleac) Dobrocz. [≈Anchusa ochroleuca Bieb.] — волови́к
Попо́ва (Оп).
Anchusa procera Besser [≈Anchusa oﬃcinalis L.] — волови́к висо́кий (Ру, Оп).
Anchusa pseudoochroleuca Schost. [≈Anchusa ochroleuca Bieb.] — волови́к
несправжньо-я́сно-жо́втий (Ру); воловик несправжньо-блiдо-жовтий (Оп).
Anchusa pusilla Guşuleac — волови́к дрiбне́нький; волови́к мале́нький (Ру, Оп).
Anchusa stylosa Bieb. — волови́к довгосто́впчиковий (Ру, Оп).
Anchusa thessala Boiss. & Spruner — волови́к фессалı́йський (Ру, Оп).
Andrachne L. — ку́ряча нı́жка; андра́хна (Ру, Оп).
Andrachne telephioides L. — ку́ряча нı́жка звича́йна; андра́хна телефiєви́дна (Ру,
Оп); нога куряча (Mk).
Andromeda L. — андроме́да (Ру, Оп).
Andromeda polifolia L. — андроме́да рясноли́ста; андроме́да (Сл), андроме́да
багатоли́ста (Ру, Оп), багу́льник многоли́стий (Мл), северiлька полейолиста (Вх1);
багниця (Ос — ПЦ), розмарин дикий (Гв — ВЛ).
Androsace L. — перело́мник (Ру, Оп; Ук); перелойка (Шм2).
Androsace elongata L. — перело́мник ви́довжений (Мл, Ру, Оп); перелойка (Сл),
проломник (Mk — СТ).
Androsace koso-poljanskii Ovcz. [≈Androsace villosa L.] — перело́мник Ко́зоПоля́нського (Ру, Оп).
Androsace maxima L. — перело́мник вели́кий (Мл, Оп); перелойка (Сл), проломник
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Androsace maxima L. subsp. turczaninowii (Freyn) Fedorov (Androsace turczaninowii Freyn) — перело́мник вели́кий Турчани́нова; перело́мник Турчани́нова (Ру).
Androsace septentrionalis L. — перело́мник пiвнı́чний (Мл, Ру, Оп); бро́нич
(сiверний) (Жл, Вх1); перелойка (Сл), проломник (Mk).
Androsace taurica Ovcz. [≈Androsace villosa L.] — перело́мник кри́мський (Оп);
перело́мник таврı́йський (Ру).
Androsace turczaninowii Freyn = Androsace maxima L. subsp. turczaninowii
(Freyn) Fedorov.
Androsace villosa L. — перело́мник волоха́тий; мшиця (Ан, Го2 — СЛ).
Anemone L. — анемо́на (Сл, Ру, Оп), конопе́лька; пралiски (Вх3), прилiска (Вх2),
сон (Сл; Mk).
Anemone laxa (Ulbr.) Juz. [≈Anemone narcissifolia L.] — анемо́на розло́га (Ру,
Оп), конопе́лька розло́га.
Anemone narcissiﬂora L. [=Anemone narcissifolia L.] — анемо́на нарцизоцвı́та,
конопе́лька нарцизоцвı́та; анемо́на нарцисоцвı́та (Ру, Оп).
Anemone narcissifolia L. — анемо́на нарцизоцвı́та, конопе́лька нарцизоцвı́та;
анемо́на нарцизува́та (Сл), пра́лiска нарцизова́та (Мл).
Anemone nemorosa L. — анемо́на гайова́, конопе́лька гайова́; анемо́на дiбро́вна
(Ру, Оп), пралiска колопенька (Вх1), пралiска конопелька (Вх6, Мл), прилiска
колопенька (Вх2), снiгу́рка (Сл; Вх, Ду, Мг — ДС, ЗК); анемо́на (Мг — ГЦ, ЗК), бı́ли (Гб
— ВЛ), бiлоснı́жка (Мг — ЗК), блощатни́к (Он — БО), веснуха (Чн — СЛ), веснянки́ (Гб2
— ГЦ), вiтряни́ця (Мг — ЗК), вiтря́нка (Мг — ЗК), ву́ха за́ячi (Мг — ЗК), дiбро́вник
(Мг — ГЦ), жолу́дочноє зı́лля (Мг — ЗК), ко́зенька (Гв, Во, Жл — ВЛ), ко́злики (Мг —
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козо́дра (Ар — ПЗ), козо́дрис (Мг — ЗК), козу́льки (Мг — ЗК), коло́дрис (Мг —
колопе́н(ь)ка (Гд, Mk, Кч, Мг — ПД, БО, ЗК), колопе́н(ь)ка бı́ла (Вх, Коб — ДС, БО),
конопевка (Гв — ЛМ), конопей (См), коно́пе́лька(и) (Во, Жл, Вх7, Mk, См, Мг, Дми, Коб,
Пок — ВЛ, ДС, БУ, БО, ЗК, ЛМ), конопенька (Вх — ДС), коноплi (Вх4 — ЛМ), конопля́нка
(Мг — ЗК), королiска (См), корольоска (См), куде́лька (Мг — ЗК), курослєп (См — ПЦ),
курослı́п (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, ПД), курослiп бiлий (Ан), ку́рочка
(Гб — ДС, ГЦ), пiдснı́жник (Кч — БО), пра́лiска (Жл, Сл — ПД), пралiска бiла (См — ПД),
пра́лiска бı́ла ме́нша (Вх7 — ВЛ), про́лiска (Ан, Жл, Мг — СТ, ГЦ), про́лiсок (Рм — ПЦ),
раст (Вх, Ду, Мг — БУ, ГЦ), раст бı́лий (Вх, Mk — ПД, ДС, ЗК), ряст (См — ГЦ), снiгу́р (Вх,
Mk — ПД, ДС), хво́стики ми́шачi (Мг — ЗК), чири́виць (Мг — ЗК), ягли́чка весняна́ (Вх1,
ЗК),
ЗК),

Вх7 — ВЛ).
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Anemone ranunculoides L. — анемо́на жовтеце́ва (Ру, Оп), конопе́лька
жовтеце́ва; вiтрениця яскоровата (Во), жа́б’яче зı́лля (Сл; Ан, Кр, Ян2, Iв — СД),
пра́лiска козельцева́та (Вх1, Мл); бальзам повiтряний (Ос — ПД), вiтряк (Сл), вiтрянка
(Сл), декохт вiтряний (Ос — ПД), декохт польовий (Ос — ПД), жовтобрюшка (Ан — ПД),
козелець (Рг1, Ln, Пс, Mk — СТ), конопелька (Mk, См — ПД), корольо́ска (Рм — ПЦ),
купа́ва (Гб — ЛМ), куролiска (Сл — ПС), ла́пка соро́ча (Коб — БО), пралiска (Сн — ГЦ),
пролiска (Зл — СТ), слiпота жовта (Сл — СД), слiпота куряча (Ан), сон (Сл), юрiнки́
(Гб2 — ГЦ).
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Anemone sylvestris L. — анемо́на лiсова́ (Ру, Оп), конопе́лька лiсова́; вiтрениця
лiсна (Во — СД), пра́лiска бı́ла (Мл, См — ДС), пралiска лiсова (Вх1), сон бı́лий (Сл;
Чн, Вл, Ан, Ln, Пс, Шс, Ян2, Ду, Iв, Mk, Кри — СД, СТ, ПД, СЛ); крiп (Ан), кропець (Ан),
курослiп (Ан, См — ПЦ), ляльочка (Mk — БУ), пра́лiска бı́ла бiльша (Вх7 — ВЛ), рунечко
овече (Ln, Шс — СТ), слiпота куряча (Кр, Сл — СД), слiпота́ ку́ряча бı́ла (Рг1, Ан, Пс, Iв),
сон (Нв, Ос — СД, ВЛ), сон Богородицi (Ан, Го1 — ПС), сон маєви́й (Вл).
Anemone sp. — димчанка (Дб), королески (Сл — ПЦ), перелiска (Сл), пралiска (Сл),
сон-трава (Сл).
Anethum L. — крiп (Вх2, Ру, Оп).
Anethum graveolens L. — крiп запашни́й (Ру); крiп (Вх3, Сл, Mk; Вх, Ср, Лч, Ан, Ln,
Жл, Hl, Mj, Гр, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Гд, Ос, Ук, Гб2 — ЗАГ), крiп звичайний (Во), крiп пахучий
(Вх1, Вх2, Вх6, Оп); вокро́(ı́)пець (Он — БО), копер (Во, Вх7, Сл, Гб — ЛМ), копрiй (Сл,
Mk), крiп городовий (Нв — ВЛ), крiп дикий (Mk), крiпе́ць (Вх, Жл — ВЛ), кроп (Пс, Сл, Ос
— СТ), кропець (Вх5, Вх7 — ЛМ), круп (Мал — ЗК), марарь (Км), окри́п (Лс2 — ПЦ), окрı́п
(Рг1, Лч, Ан, Пс, Mj, Ян4, Сл, Mk, Ос — СТ, ВЛ, ПС), окрiп’я (Км), окроп (Км), окро́пе́ць
(Вх7, Он — БО, ЛМ), опара (Сл), укрı́п (Лч, Ум, Зл, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук — ВЛ), укро́п
(Чн, Рг1, Шм2, Лс2, Ос — СД, ПЦ, СЛ), укро́пець (Он — БО).
Angelica L. — дя́гель; ду́дник (Сл, Ру, Оп).
Angelica archangelica L. — дя́гель лiка́рський; ду́дник лiка́рський (Сл), дя́гиль
аптика́рський (Мл), єнгелик лiкарський (Вх1); ангелик (Сл — СТ), ангелiка (Км),
бальзан (Ос — ВЛ), блекiт (Ан — СЛ), блекота (Ан — СЛ), бодранка (Км), болиголов
(Ан — СЛ), бугила (Мн2, См — СД), булиголова (Ос — ВЛ), буру́лька (Мс — СТ), бученє́ш
(Коб — ГЦ), бучера(е)ш (Км), бучери́ш (Км, Коб — ГЦ), бучiвни́к (Коб — ГЦ), бучни́к
(Коб — ГЦ), бучури́ш (Км, Коб — ГЦ), веретень (Чн, Го1 — СЛ), вох (Км), датель (Км),
дегель (Mk), дегiль (Hl — БУ), дзе́нґ(г)ель (Рг1, Жл, Пс, Ум, Iв, Сл), дзiнґель (Rs — ВЛ),
дигiль (См), ду́дка (Сл, Мс — СТ), ду́дошник (Ум, Iв, Сл, См — СТ), дури́ло (Гр, См —
СД), дя́гель (Жл, Гр, Сл, Ук, Мс — СТ), дя́гиль (Гв, Ав, Чн, Рг1, Жл, Ум, Iв, Сл, Mk — СД,
СЛ), дягиль аптечний (Шм), дяги(е)ль городнiй (Сл), дя́глиця (Сл, Mk, Мс — СТ), дятел
(Mk), дятлиця (Км), єнгелик (Ав, Ан — СД), кашта́нчик польови́й (Мс — СТ), коровник
(Го2 — СЛ), кукотина (Ан), купир (Км), люби́сток (Мс — СТ), мо́рква ди́ка (Рм — ПЦ),
мо́рква польова́ (Рм — ПЦ), порянка (Км), путча (Чн, Сл — СЛ), пучки медвежi (Го2 —
СЛ), пушка (Км), ре́ва (Ум, Iв), чотирегранник (Сл — СЛ), ягелик (Км), ягель (Ос — ПД),
ягли́ця (Жл, Mk, См — ПД), янгелок (См), яндєлик (Км).
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Angelica palustris (Besser) Hoﬀm. — дя́гель боло́тяний; ду́дник лучни́й (Сл),
ма́точник боло́тяний (Мл); бальзан (Ос — ВЛ), маточна трава (Го1 — СТ).
Angelica sylvestris L. — дя́гель лiсови́й; ду́дник лiсови́й (Мл, Сл, Ру, Оп), дягель
звичайний (Вх1); ангелiка (Ос — ВЛ), бальзан (Ос — ВЛ), бальзан лiсовий (Ос — ВЛ),
бугила (Ос — СД), веснуха (Ln, Го2 — СТ, СЛ), дегiль (Hl — БУ), дзе́нґель (Жл, Ос —
ПД, ВЛ), дзи́(ı́)нґель (Нв, Вх, Gs — ВЛ, ДС, ЛМ), дир-деревiй (Tl — СД), дудник (Сл),
дудошник (Tl, См — СТ), дя́гель (Нв, Рг1, Пс, Жл, Сл — ГЦ), дя́гиль (Ln, Пс, Жл, Tl, Шм,
Сл, Mk — СТ), дягильник (Сл), дягiль (Ос — ПД), дяглиця (Ан, Tl), здебель (Он — БО),
кмiн жа́б’їчий (Бк — БУ), коровник (Ln — СТ), коровошник (Ln — СТ), красне зiллє (Ан
— ПД), лю́бщик (Жл), реут (Ан — СЛ), седач (Ан — СЛ), снить (Ан), стародуб (Mk — ПД),
уразник (Ос — СД), ягли́ця (Жл, Вх1, См — ПД).
Anisantha C.Koch [=Bromus L. pro parte] — стоколо́сиця; анiзанта (Оп).

ht

Anisantha diandra (Roth) Tutin [=Bromus diandrus Roth] — стоколо́сиця
двотичи́нкова; анiзанта двотичинкова (Оп).

rig

Anisantha madritensis (L.) Nevski [=Bromus madritensis L.] — стоколо́сиця
мадри́дська; анiзанта мадрiдська (Оп).
Anisantha sterilis (L.) Nevski [=Bromus sterilis L.] — стоколо́сиця неплı́дна;
анiзанта неплiдна (Оп).

py

Anisantha tectorum (L.) Nevski [=Bromus tectorum L.] — стоколо́сиця
покрı́вляна; анiзанта покрiвельна (Оп).
Anisum vulgare Gaertner = Pimpinella anisum L.
Anogramma leptophylla
тонколи́ста (Ру, Оп).

(L.)

co

Anogramma Link — тiнелю́бка; аногра́ма (Ру, Оп).

Link — тiнелю́бка

тонколи́ста; аногра́ма

Antennaria Gaertner — котя́чi ла́пки́ (Ру, Оп); котошка (Вх2).

's

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluﬀ & Fingerh. — котя́чi ла́пки́ карпа́тськi
(Ру, Оп); ко́тошка карпа́тська (Вх2, Мл).
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Antennaria dioica (L.) Gaertner — котя́чi ла́пки́ звича́йнi; котя́чi ла́пки́ (Сл;
Вх7, Коб — ДС, БО, ГЦ), котя́чi ла́пки дводо́мнi (Ру, Оп), соло́м’яник двопе́нний (Мл);
безсмертка (Км), безсме́ртник (Коб — БО, ГЦ), гадюча́ник (Ду), горлянка (Чн — СЛ),
кашка розова (Км), конотопцi (Ан), котя́чка (Вх, Жл, Hl, Мал — ДС, БУ, ЗК), купина (Сл),
лапка кошача (Сл), лапки дубовi (Ос — ВЛ), лапки коцурi (Гб — ЛМ), лапки кошачi (Го2
— СЛ), нечуєви́ка (Ан — СЛ), нечу́ївка (Ум, Iв), нечу́йвı́тер (Вх, Ан, Жл, Ян2, Iв, Сл — СД,
ПС, ДС), нечу́йвiтер безсме́ртний (Коб — БО), пухлець (Км), солом’я́ник (Вх, Он — ДС,
БО), тмин бiлий (Ан — ПС), тмин красний (Ан — ПС), тмин рожевий (Км), тьмен (Ан —
ПС), цмин (Пс), цмин ро́зовий (Рг1, Пс, Ду), цмiн (Коб — ГЦ), цьмин (Ан, Ян2 — СД, СТ),
шалiтряниця (Км).
Anthemis L. — рома́н (Вх2, Сл, Ру).
Anthemis altissima L. — рома́н найви́щий; рома́н висо́кий (Ру, Оп).
Anthemis arvensis L. — рома́н польови́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); роман рольовий
(Вх2); короли́ця (Мг — ЗК), коро́лька (Мг — ЗК), кря́чка (Мг — ЗК), невiсту́лька (Мг
— ЗК), пупавка (Ln — СТ), рома́н (Жл, Ян2, Мг — СД, ЗК), рома́н-зı́ллє (Ан), рома́шка
(Сл, Мг — ПС, ГЦ, ЗК), ромашка собача (Сл — ПС), роме́н (Ан, Ln, Жл, Мг — СТ, СЛ, ЗК),
рума́нчик (Мг — ЗК), руме́нок (Мг — ЗК), руми́нець (Мг — ЗК), руми́нчик (Мг — ЗК),
руму́нчик (Мг — ЗК), рум’я́нок (Ан, Iв — ПД), рум’янок польовий (Сл).
Anthemis austriaca Jacq. — рома́н австрı́йський (Ру, Оп).
Anthemis carpatica Willd. — рома́н карпа́тський (Ру, Оп).
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Anthemis cotula L. — рома́н соба́чий (Сл, Ру, Оп); роман вонючий (Вх6), роман песiй
(Вх6), роман песячий (Вх1, Вх2, Мл), соба́ча рома́шка (Ру; Рг1, Пс, Шм, Сл); грудник
(Го1 — СЛ), грудниця (Го2 — СЛ), жовтило (Сл), роман (Сл), романець (Сл, См — ВЛ,
ЗК), роман-зiлля (Сл), романи́ця (Вх7, Мг — ЗК), ромашка (Ос — СД, ВЛ, СЛ), ромашка
вонюча (Чн, Ср, Ln, Ян4 — СТ, СЛ), ромашка дика (Ан — СЛ), ромашка польова (Ан,
Сл — СД), ромен (Сл, Ос — СД, ПД), ромен великий (Ос — ПД), ромен-зiлля (Ос — ПД),
ромен собачий (Ан, Сл), роми́н (Rs — ВЛ), ром’я́нок (Ос, Рм — ВЛ, ПЦ), руме́н (Сл, Гб, Мг
— ДС, ЗК), ру́мер (Вх7 — ЗК), ру́ми́н (Вх7, Гб, Мг — ВЛ, ЗК), румı́н (Гб — ВЛ), румньо́нок
(Гб — ПЗ), румун (Сл), рум’як (Mk), рум’я́нок пе́сячий (Вх, Ду, Mk — ПД, ВЛ), рум’я́нок
соба́чий (Рг1, Сл), таре́льцi (Гб — ДС).
Anthemis cretacea Zeﬁrov — рома́н крейдяни́й (Оп); роман жовтий (Кри — СТ),
ромашка жовта (Кри — СТ).
Anthemis dubia Steven — рома́н сумнı́вний (Оп).
Anthemis dumetorum D.Sosn. — рома́н чагарнико́вий; роман напiвчагарниковий
(Оп).
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Anthemis jailensis Zeﬁrov — рома́н яйли́нський (Оп).
Anthemis markhotensis Fedorov [≈Anthemis tinctoria L. subsp. subtinctoria
(Dobrocz.) Soó] — рома́н мархо́тський (Оп).
Anthemis monantha Willd. — рома́н одноцвı́тий; роман однокошиковий (Оп).
Anthemis parviceps Dobrocz. & Fedorov [≈Anthemis monantha Willd.] — рома́н
дрiбноцвı́тий; роман дрiбноквiтковий (Оп).
Anthemis ruthenica Bieb. — рома́н ру́ський (Вх2, Мл, Ру, Оп); рома́н украї́нський
(Сл); деревiй бiлий (Ян1, Ян4 — СТ), зiлля вiд курячої слiпоти (Ос — ПД), пупавка (Ln,
Mk — СТ), рома́н (Вл, Ян2, Сл, Mk — СД, СТ), ромашка (Ян1, Ян4, Ос — СТ), ромашка
майська (Ос — СТ), ромен (Ln, Mk — СТ).
Anthemis sterilis Steven — рома́н неплı́дний (Ру, Оп).
Anthemis subtinctoria Dobrocz. = Anthemis tinctoria L. subsp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó.
Anthemis tinctoria L. — рома́н фарбува́льний (Ру), жовти́ло (Сл; Рг1, Мн, Hl, Кр,
Ум, Ду, Ук — СД, БУ); роман барвiй (Вх1), рома́н жо́втий (Мл; Сл — СЛ); бабки́ (Ан,
Сл, См, Яна — СТ), гвозди́(ч)ки польовı́ (Ан, Iв, Сл, Ос — СТ, СЛ), жовтоцвiт (Ан — СЛ),
жовтяницi (Ос — ПД), крiп жовтий (Кри — СТ), купав(оч)ки (Ан, Сл — СТ), купальник
(Ан — СТ), ляшки (Ос — ВЛ), нагiдки́ польовı́ (Ан, Iв, Сл, Яна — СД, СТ), пупавка (Чн, Сл,
Mk — ПД, СЛ), пупавка жовта (Ln — СТ), пуповки лiснi (Ан — СЛ), пуповник жовтий
(Ан — СТ), роман (См), роман красний (Ан — ПД), рома́шка жо́вта (Ан — СТ, ПД), роме́н
(Ср, Ln, Кр, Ум, Iв, Сл, Mk, Кри — СД, СТ), сон (Ос — ПД), хупавка (Ан).
Anthemis tinctoria L. subsp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó (Anthemis subtinctoria
Dobrocz.) — рома́н фарбува́льний неспра́вжнiй; роман напiвфарбувальний (Оп).
Anthemis tranzscheliana Fedorov — рома́н Транше́ля (Оп).
Anthemis zephirovii Dobrocz. [≈Anthemis tinctoria L. subsp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó] — рома́н Зефı́рова (Оп).
Anthemis sp. — пупавка (Шм, Сл), рум’янець (Сл).
Anthericum L. — вı́халка (Ру, Оп).
Anthericum liliago L. — вı́халка лiлı́йна (Ру, Оп); вı́халка звича́йна (Мл); вiночники
(Сл).

Anthericum ramosum L. — вı́халка гiлля́ста (Ру, Оп); вı́халка (Сл; Ан, Ln, Го2, Ян2 —
СД, СТ, СЛ), вı́халка галузи́ста (Мл), паутинець вiтистий (Вх1); бiлозарка (Сл, Mk),
бiлюк (Ан).
Anthoxanthum L. — паху́ча трава́ (Ру, Оп).
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Anthoxanthum alpinum Á & D.Löve — паху́ча трава́ альпı́йська.
Anthoxanthum odoratum L. — паху́ча трава́ звича́йна (Ру, Оп); паху́ча трава́
(Сл; Mk, Пч — ЗК), половничка благовонна (Вх1), руся́нка пахнı́вка (Вх1, Вх3, Вх6, Мл);
дубровка пахуча (Км), души́ця (Ан, Ду, Яв, Iв, Сл — СТ), колосок пахучий (Шм), па́нська
трава́ (Пч — ЗК), польовничка (Км), русавка (Км), русавка-пахнiвка (Шх — ГЦ), русянка
пахуча (Км), томка (Ан, Мн2, Mk — СД, ПД), шовко́ва трава́ (Пч — ЗК).
Anthriscus Pers. — бугила́ (Сл, Ру, Оп; Ук); кружа́лець (Вх1; Жл).
Anthriscus caucalis Bieb. — бугила́ звича́йна (Ру), бугила́ пазу́рнико́ва (Оп);
ду́два звича́йна (Мл); бугила (Сл), галацуцьки (Mk — ПД), свербигуз (Mk).
Anthriscus cerefolium (L.) Hoﬀm. — бугила́ горо́дня (Сл), ке́рвель (Рг1, Ln, Пс,
Жл, Го2, Шм2, Гр, Ду, Сл, Mk — СТ, СЛ); бугила кервель (Оп), ду́два горо́дна (Вх6, Мл);
петрушка дика (Сл), теребу́ля (Ду), требула (Сл — СТ), трибулька (Го2).
Anthriscus longirostris Bertol. [≈Anthriscus cerefolium (L.) Hoﬀm.] — бугила́
довгоно́сикова (Ру, Оп).
Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel — бугила́ гайова́; бугила́ дiбро́вна (Ру, Оп).
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke — бугила́ блиску́ча (Оп); бугила́ лиску́ча
(Ру), ду́два лиску́ча (Мл); бугила (Ян2, Сл — СД).
Anthriscus sylvestris (L.) Hoﬀm. — бугила́ лiсова́ (Сл, Ру, Оп); ду́два лiсова́ (Мл);
бiлı́голов (Коб — ГЦ), бiлоголовка (См — ПД), богила́ (Сл, Ук), боли́голов (Гр, Iв, См —
СД), боли́голова (Ан, См — СД, СЛ), борщı́вка (Коб — ГЦ), борщiвни́к (Рг1, Hl, Ум, Ду,
Iв, См — СД, БУ), буги́ла́ (Ан, Жл, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), бу́гиль (Ан, Жл —
СЛ), бузiль (Сл), буцил (Mk — СТ), бучия (См), вербигуз (Сл — СД), вразник (Ос — СД),
галацуцька (Mk — ДС), га́нус (Рг1, Ум, Iв, Mk — ПД), дереве(i)й (Ан, См — СТ), дудка
(Ln, Сл — СТ), кру́жалець (Мл — СЯ), купир (Ан, Ln, Сл, Mk — СТ, СЛ), лопуцьки (Сл
— СД, ПС), морковник (Ан — ПС, СЛ), петрушка коров’яча (См), пустосель (Го2 — СЛ),
сверби́гуз (Ан, Ду, Iв, Сл, См — СД, СТ, ПД), свербиус (Сл — ПС), смовдь (Ан — СД), снiдок
(Сл — СТ), тмин (Ан — СЛ), укрiп водяний (См — СТ).
Anthyllis L. — за́яча конюши́на (Ру, Оп; Ук, Кри — СТ).
Anthyllis alpestris (Kit. ex Schultes) Reichenb. [=Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris (Kit. ex Schultes) Ascherson & Graebner] — за́яча конюши́на
альпı́йська (Ру, Оп).
Anthyllis biebersteiniana Popl. [≈Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.)
Bornm.] — за́яча конюши́на Бiбершта́йна; за́яча конюши́на Бiберште́йна (Ру,

au

Anthyllis carpatica Pant. [=Anthyllis vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.)
Nyman] — за́яча конюши́на карпа́тська (Ру, Оп).
Anthyllis macrocephala Wenderoth [≈Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman] — за́яча конюши́на великоголı́вча́ста; за́яча конюши́на
багатоли́ста (Ру, Оп).
Anthyllis schiwereckii (DC.) Blocki [≈Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla
(DC.) Nyman] — за́яча конюши́на Шивере́ка (Ру, Оп).
Anthyllis taurica Juz. [=Anthyllis vulneraria L. subsp. boissieri (Sagorski)
Bornm.] — за́яча конюши́на кри́мська (Ру, Оп).
Anthyllis vulneraria L. — за́яча конюши́на звича́йна; болга́й кому́шка (Мл),
кому́шка звичайна (Вх1; Жл), переле́т (Сл; Рг1, Жл, Мн, Hl, Tl, Mk, Ос, Ук — СД, ПД,
БУ); валашок жовтий (Го1, Сл — СЛ), живи́кiсть (Коб — ГЦ), зайчик (Mk, См — СД),
зiльник (Mk — СТ), зольник (Шс — СТ), зольник звичайний (Сл), клевер заячий (Сл),
комани́ця за́яча (Пч — ЗК), комонина (Гб — ЛМ), конюшина заяча (Км), корiвки (Tl),
котикоє (Ан — СД), ла́пки котя́чi (Пок — ВЛ), опучай (Ан — ВЛ), откосник (Ан — СД),
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перелет соколiй (Рг1, Пс, Мн, См — СД, ПД), перелета (Gs — ДС), п’ятисильник (Ос —
ранник (Сл — ВЛ), язвенник (Ln, Кр, Шс — СД, СТ).
Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris (Kit. ex Schultes) Ascherson & Graebner — за́яча конюши́на звича́йна альпı́йська.
Anthyllis vulneraria L. subsp. boissieri (Sagorski) Bornm. — за́яча конюши́на
звича́йна Буассьє́.
Anthyllis vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.) Nyman — за́яча конюши́на
звича́йна карпа́тська.
Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman — за́яча конюши́на
звича́йна рясноли́ста.
Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm. — за́яча конюши́на
звича́йна гарне́нька.
Anthyllis sp. — зольник (Шм2), перелiт (Кри — СТ).
Antirrhinum L. — ро́тики (Сл, Ру, Оп); антири́нум (Ру), паротка (Вх3); вижлин (Mk).
Antirrhinum majus L. — ро́тики садо́вı́ (Сл, Ру, Оп; Ук); вижлин бiльший (Во),
паротка бiльша (Вх1, Вх6, Мл); вуванчик (Hl — БУ), вуста левовi (Сл), зiв льви́ний (Мс
— СТ), зьов льви́ний (Мс — СТ), ко́тики (Мс — СТ), левики (Mk — ЗК), льоно́к (Мс —
СТ), па́сть львина (Рг1, Ср, Пс, Жл — СТ), паща левова (Сл), песики (Mk — ПД), ро́тики
(Сл, Кри, Опа — СД, СТ), ротики домашнi (См), соба́чки (См, Мс, Кри, Опа — СТ, ПД).
Antirrhinum orontium L. = Misopates orontium (L.) Raﬁn.
Apera Adanson — метлю́г (Ру, Оп); мiтлиця (Вх2).
Apera interrupta (L.) Beauv. — метлю́г перери́вчастий (Оп).
Apera maritima Klokov [=Apera spica-venti (L.) Beauv. subsp. maritima
(Klokov) Tzvelev] — метлю́г примо́рський (Ру, Оп).
Apera spica-venti (L.) Beauv. — метлю́г звича́йний (Ру, Оп); метлю́г (Сл; Рг1, Жл,
Го2, Ук — СД, СЛ), мiтли́ця польова́ (Вх1, Вх2, Мл); вiнничи́на (Гт — ЗК), вiховласик
(Ln — СТ), метелка (Сл — ПС), метли́ця (Чн, Ln, Rs, Сл, Mk, Ук, Гт — СД, СТ, ВЛ, ПС, ЗК),
метлюк (Чн — СД), метля́х (Гт — ЗК), мiте́льник (Жл), мiтла (Вх, Ан, Сл — ВЛ), мiтли́ця
(Гв, Вх, Вл, Ан, Жл, Сл, Mk, Ос, Гб — СД, ВЛ, ДС), мiтлиця житна (Нв — ВЛ), мiтли́чина
(Вх, Жл, Mk — ДС), мiтля́к (Гт — ЗК), нечуйвiтер (Ан, Ln, Сл — СТ), полову́ха (Жл),
полову́шка (Вх, Жл — БО), пух-трава (Ln — СТ), хметели́ця (Вх7 — ВЛ), шмовда (Вх7 —
ЛМ).
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Apera spica-venti (L.) Beauv. subsp. maritima (Klokov) Tzvelev — метлю́г
звича́йний примо́рський.
Aphanes L. — мирша́виця (Оп); мирша́вниця (Ру).
Aphanes arvensis L. — мирша́виця польова́ (Оп); мирша́вниця польова́ (Ру),
на́воротень полеви́й (Мл), незнаток рольовий (Вх1), при́воротень польови́й (Сл).
Apiaceae [=Umbelliferae] — парасо́льковi; зо́нтичнi (Ру, Оп), окружко́вi (Вх1, Вх6,
Сл), окружкоцвiтi (Вх3).
Apium L. — селе́ра (Ру, Оп; Ук); селер (Вх2).
Apium graveolens L. — селе́ра звича́йна; селе́ра паху́ча (Ру, Оп), селєр (Вх3; Сл, Mk),
се́ле(є)р звичайний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), селє́ра (Сл; Жл, Ду, Iв, Mk); петру́шка кучеря́ва
(Мал — ЗК), салдерей (Ср, Ln, Ян4, Сл — СТ), салдирей (Кр — СД), салє́ра (Hl, Сл, Mk,
Коб — ДС, БУ), сальдерея (Сл), селе́ра (Вх7 — ДС), сельдерей (Рг1, Сл), сильдирiй (Пс),
синьдерей (Сл — СЛ), сiльдєре́й (Мс — СТ), сiндєре́йка (Мс — СТ), сiн(ь)дєре́й (Мс —
СТ).

Apocynaceae — барвiнко́вi (Ру, Оп); кендиро́вi (Ру).
Aposeris Cass. — щербане́ць; апозе́рис (Ру, Оп).
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Aposeris foetida (L.) Less. — щербане́ць звича́йний (Вх1); апозе́рис смердю́чий
(Ру, Оп), щербане́ць (Сл; Вх, Коб — ДС, БО), щербане́ць жо́втий (Мл); рiзови́ця (Коб —
ГЦ), хрещатик (Вх — БО), хрещова́нець (Коб — БО), щербан (Сн — ГЦ), щерба́н мали́й
(Вх — ДС).
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Aquifoliaceae — па́дубовi (Ру).
Aquilegia L. — о́рлики (Сл, Ру, Оп; Ук, Опа — СТ).
Aquilegia nigricans Baumg. — о́рлики чорнува́тi; о́рлики чорнı́ючi (Ру, Оп).
Aquilegia
transsilvanica
Schur — о́рлики
трансильва́нськi; о́рлики
трансiльва́нськi (Ру, Оп).
Aquilegia vulgaris L. — о́рлики звича́йнi (Сл, Ру, Оп); римщина звичайна (Вх1, Вх3,
Вх6, Мл); аксамент (Mk — ПД), водозбı́р (Мн, Ду, Яв, Сл — СТ), водозбiр звичайний (Сл),
ворликт (Tl), голубки́ (Ан, Ln, Ум, Ду, Яв, Iв, Сл — СТ), ґунджа́к (Гб2 — ГЦ), дзвı́нки (Мг
— ЗК), дзвi(о)но́чки (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Сл, Мг — ПД, ГЦ, ЗК), дзво́ники (См, Мг — ПД,
ЗК), дзво́нки (Mk, Мг — ЗК), дзву́н(чи)ки (Мг — ГЦ, ЗК), зво́нки (Tl, См, Мг — ПД, ПЦ,
ЗК), зву́нки (Мг — ЗК), клюку́чка (Мг — ЗК), ключкова́нi (Мг — ЗК), когу́тики (Мг —
ЗК), ко́ник (Гб — ВЛ), микола́йчики (Коб — ГЦ), о́гники (Мг — ЗК), оксамент(а) (Сл —
ПС), окса́ми́т (Рг1, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ук — СД, СТ), оксанки (Опа —
СТ), о́рлики (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Го2, Ян2, Ян4, Ду, Яв, Iв, Сл, Mk, Мг — СД, СТ,
СЛ, ЗК), о́чко павли́не (Лч), паневички (Rs — ВЛ), пани-очка (Мн), пе́сики соба́чi (Мг
— ЗК), пı́вканцi (Мг — ЗК), пташки (Гв — ВЛ), ри́мщина́ (Гв, Вх, Жл, Ду, Mk — ПД, ВЛ,
ДС), цiнґашки́ (Мг — ЗК), чiнґiтло́вики (Мг — ЗК), чiнґiто́вик (Мг — ЗК), чiнґо́вики (Мг
— ЗК), шу́льчики (Гб2 — ГЦ), яструбець (Hl — БУ).
Arabidopsis (DC.) Heynh. — гуси́мка; арабiдо́псис (Ру), рiзушка (Оп).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — гуси́мка звича́йна; арабiдо́псис Та́ля (Ру),
гуси́мець (Сл; Вх — ДС), порощı́й весняни́й (Мл), рiзушка Таля (Оп); гусятник (Во).
Arabidopsis toxophylla (Bieb.) N.Busch — гуси́мка отру́йна; арабiдо́псис
отру́йний (Ру), порощı́й стрiлоли́стий (Мл), рiзушка отруйна (Оп), сухоре́брик
стрiлоли́стий (Сл).
Arabis L. — гуси́мець (Ру, Оп).
Arabis allionii DC. — гуси́мець суде́тський (Ру); гусимець Алiона (Оп).
Arabis alpina L. — гуси́мець альпı́йський (Ру, Оп); гусимець альпейський (Вх3).
Arabis alpina L. subsp. alpina — гуси́мець альпı́йський типо́вий.
Arabis alpina L. subsp. caucasica (Schlecht. ex Willd.) Briq. — гуси́мець
альпı́йський кавка́зький.
Arabis caucasica Schlecht. ex Willd. [=Arabis alpina L. subsp. caucasica
(Schlecht. ex Willd.) Briq.] — гуси́мець кавка́зький (Оп).
Arabis glabra (L.) Bernh. — гуси́мець го́лий, гуси́мець-пу́жник (Мл); вежниця
гладка (Вх1), пу́жник (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Ду, Iв — СД); блекла трава (Ан, Го2 —
СЛ), в’яжечка (Ln, Шс2 — СТ), гайдама́ка (Ан, Iв — СД), ленок польовий (Рг1, Ан, Пс,
Шм), льоно́к польови́й (Ум, Iв, См — ПД).
Arabis hirsuta (L.) Scop. — гуси́мець шорстковолоси́стий; гуси́мець (косматий)
(Вх1; Жл), гусиме́ць ше́рсткий (Мл), гуси́мець шорстки́й (Ру); гуся́тник (Жл).
Arabis hornungiana Schur — гуси́мець Го́рнунґа; гуси́мець Горну́нга (Ру),
гусимець Горнунгiїв (Оп).
Arabis pendula L. — гуси́мець пови́слий (Мл, Ру, Оп).
Arabis planisiliqua (Pers.) Reichenb. — гуси́мець плоскостручко́вий (Оп).
Arabis recta Vill. — гуси́мець прями́й (Оп); гуси́мець вушка́тий (Сл, Ру), гусиме́ць
уха́стий (Мл); рiзуха (Ln, Шс — СТ).
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Arabis sagittata (Bertol.) DC. — гуси́мець стрiлоли́стий; гусимець стрiловидний
(Оп).

Arabis turrita L. — гуси́мець ба́штовий (Ру).
Araceae — клiщинце́вi (Ру); аро́їднi (Ру, Оп).
Arachis L. — ара́хiс (Ру, Оп).
Arachis hypogaea L. — ара́хiс пiдзе́мний (Ру, Оп), земляни́й горı́х (Оп); ара́хiс
(Ук).
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Araliaceae — ара́лiєвi (Ру, Оп).
Arbutus L. — суни́чник (Ру; Ук).
Arbutus andrachne L. — суни́чник черво́ний (Ру); суни́чник дрiбнопло́дий (Ру, Оп).
Arbutus unedo L. — суни́чник сı́рий; суни́чник великопло́дий (Ру, Оп); безстидниця
(См), суни́чне де́рево (Mk, Ук).
Arceuthobium Bieb. — ялове́чниця; арцеутобiй (Оп).
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. — ялове́чниця звича́йна; арцеутобiй
ялiвцевий (Оп).
Archangelica N.M.Wolf [=Angelica L. pro parte] — вели́кий дя́гель; дя́гель (Ру,
Оп).
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Archangelica oﬃcinalis Hoﬀm. [=Angelica archangelica L.] — вели́кий дя́гель
лiка́рський; дя́гель лiка́рський (Ру, Оп).
Arctium L. — лопу́х (Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх2, Дб, Mk).
Arctium lappa L. — лопу́х вели́кий (Сл; Мс — СТ); лопу́х бı́льший (Вх1, Вх2, Вх6,
Мл), лопух звичайний (Во), лопу́х спра́вжнiй (Ру, Оп); бидля́к (Мг — ЗК), бода́к (Мг
— ЗК), бодня́к (Мг — ЗК), будя́к (Мс — СТ), вовки́ (Гб — ПЗ), вопух гiркий (Км), ву́шi
свинє́чi (Гб — ДС), дiдiвни́к (Iв), дiдови́к (Мс — СТ), дiдо́вни́к (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв,
Сл, См — СД), дра́ча (Мг — ЗК), капелю́шник (Лс2 — ПЦ), лапу́х (Бк — БУ), лепу́х (Вх,
Жл, Rs, Mk, Коб — СД, ПД, ВЛ, ДС), липу́х (Ан, Iв, Mk, Ос, Мс — СД, СТ, ПД, ДС), ло́пу́х
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(Гв, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Лч, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Гр, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос, Ук,
Гт, Он, Рм, Гб, Мг — ЗАГ), лопух гiркий (Км, Ос — ВЛ), лопу́х зеле́ний (Мс — СТ), лопу́х
колю́чий (Мс — СТ), лопуха́ (Hz, Мс — СТ, ГЛ), лопу́ш(а) (Он, Км — БО), лопуши́на (Жл,
Сл — ПС), лопу́шник (Рг1, Ln, Пс, Сл, Лс2 — СТ, ПЦ), лопушня́к (Жл, Ук), опу́ша (Ду),
осетни́к (Мг — ЗК), оста́ча (Мг — ЗК), репı́(и́)й (Мг — БО, ЗК), репля́х (Мс, Мг — СТ, ЗК),
реп’я́к (Ан, Гб — ДС), реп’я́х (Гв, Го1, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Лс2, Ос, Ук, Мс, Мг, Сал — ЗАГ),
реп’я́х колю́чий (Мс — СТ), реп’яхи́ (Ан, Iв, Мс — СТ), реп’я́шник (Мс — СТ), рипı́й (Мг —
ЗК), рипля́к (Гд, Мг, Мал — БО, ГЦ, ЗК), рип’я́к (Нв, Мг — ГЦ, ЗК), рiпейник (Км), рiп’є́к
(Жл), рiп’є́х (Жл), рiпля́к (Mk, Гт, Мг — ГЦ, ЗК), рiп’я́к (Во, Жл, Mk, Он — БО, ГЦ), рiп’я́х
(Жл), уши циганськi (Гб — ЛМ), чiпля́к (Гд — БО), щавiй кiнський (Ан — ПД, ВЛ).

Arctium minus Bernh. — лопу́х мали́й (Сл, Ру, Оп); лопу́х ме́нший (Вх1, Мл); лопух
(Чн, Мн2, Ян2, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), лопу́х гiрки́й (Вх7 — ЛМ), лопушник (Ср, Сл
— СТ), маточний корiнь (Ос — СТ), опух гiркий (Вх7 — ЛМ), опу́ша гiрке́ (Вх7 — ЛМ),
репı́й (Вх7 — СЯ), реп’яхи́ (Сл, Ос — ПД, ПС).
Arctium nemorosum Lej. — лопу́х гайови́й; лопу́х гаєви́й (Мл), лопу́х дiбро́вний
(Ру, Оп); лопух (Ос — СД), репiй (См).
Arctium tomentosum Miller — лопу́х повсти́стий (Сл); лопу́х косма́тий (Вх1, Мл),
лопу́х павути́нистий (Ру, Оп); дiдовник (Кр, Сл — СД), липу́х (Сл, Ос, Мс — СТ, ПД,
СЛ), липу́х м’яки́й (Мс — СТ), лопу́х (Чн, Вл, Кр, Mj, Ян4, Сл, Ос, Мс, Кч — ЗАГ), лопу́х
бı́лий (Мс — СТ), лопух шерстистий (Ln — СТ), лопуха́ (Мс — СТ), лопушник (Ср — СТ),
лопу́шшя (Кч — БО), раци́й (Кч — БО), репейник (Hl, Mk — СТ, БУ), репля́х (Мс — СТ),
ре(и)п’я́х (Го1, Сл, Км, Мс, Кч — СТ, СЛ, БО), рипı́й (Кч — БО), рiпля́х (Вх, Ду — ВЛ),
рiп’я́к (Hl, См, Кч — ДС, БУ, БО), собаки поповi (Км), язичник (Км).
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Arctostaphylos Adanson — мучни́ця (Ру, Оп; Ук).
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel — мучни́ця звича́йна (Ру, Оп); мучни́ця
(Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Iв, Ук — ВЛ, ПЦ, ПС), мучни́ця лiка́рська (Мл); боровка
(Tl), во́вчi ягiдки́ (Ав, Рг1, Пс, Mj, Ум, Iв, Сл — СД), во́вчi я́годи (Мн, Гр), ву́шко ведме́же
(Ук), медведячi ягiдки (Mj, Hl — БУ), медвежина (Сл — ПС), му́ченик (Лс2, Ос — ПЦ),
мучени́ця(i) (Мн2, Вх7, Лс2 — ВЛ, ПЦ), мучени́ч(ш)ник (Ан, Лс2, Рм — СД, ПЦ), мучничник
(См), око воронє (Сл), розхı́(о́)дник (Ав, Рг1, Пс, Мн, Mj, Ум, Ду, Iв, См — СД, ПС), смородюх
(Mk), толокняк (Tl), толокня́нка (Шм, Ук), ухо медвеже (Ан — ВЛ), у́шко медве́же (Коб
— ПЦ).

Arecaceae [=Palmae] — па́льмовi (Ру, Оп).
Aremonia Nestler — пари́льце; аремонiя (Оп).
Aremonia agrimonioides (L.) DC. — пари́льце звича́йне; аремонiя париловидна
(Оп).

Arenaria L. — пiща́нка (Ру, Оп); пiсча́нка (Сл); пiсо́чник (Жл, Ду, Сл).
Arenaria brevifolia Gilib. [≈Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman] — пiща́нка коротколи́ста (Ру, Оп).
Arenaria cephalotes Bieb. — пiща́нка голı́вча́ста; пiсча́нка головкува́та (Мл),
пiща́нка голо́вчаста (Ру).
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. [=Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman] — пiща́нка тонкосте́бла (Ру, Оп).
Arenaria longifolia Bieb. — пiща́нка довголи́ста (Ру); пiсча́нка довголи́ста (Мл).
Arenaria procera Sprengel — пiща́нка висо́ка; пiсча́нка траволи́ста (Мл); зiрки
польовi (Ос — СД), пiщанка (Кр — СД), швигалка (Ан, Го1 — СД, СЛ).
Arenaria procera Sprengel subsp. procera — пiща́нка висо́ка типо́ва.
Arenaria procera Sprengel subsp. pubescens (Fenzl) Jalas — пiща́нка висо́ка
пухна́ста.
Arenaria rigida Bieb. — пiща́нка жорстка́; пiсча́нка тверда́ (Мл, Сл), пiща́нка
тверда́ (Ру); пiсчанка жовта (Сл).
Arenaria serpyllifolia L. — пiща́нка чебрецели́ста (Ру, Оп); пiсочник чабриковий
(Вх1), пiсча́нка топı́лька (Мл, Сл); пiсчанка (Ln, Шс — СТ), пiсчанка тмянолиста (Сл),
рı́ник (Жл), рiнок (Hl — БУ), топı́лька (Вх, Пс, Ду, Mk — СТ, ПД, ДС).
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman — пiща́нка
чебрецели́ста тонкосте́бла.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia — пiща́нка чебрецели́ста типо́ва.
Arenaria uralensis Pallas ex Sprengel [≈Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman] — пiща́нка ура́льська (Ру, Оп).
Arenaria zozii Kleopow [≈Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman] — пiща́нка Зо́за (Оп).
Argusia Boehmer — побере́жниця; аргузiя (Оп).
Argusia sibirica (L.) Dandy — побере́жниця сибı́рська; аргузiя сибiрська (Оп).
Argyranthemum Schultz Bip. — срiбно́цвı́т; аргiрантемум (Оп).
Argyranthemum frutescens (L.) Schultz Bip. — срiбно́цвı́т кущови́й;
аргiрантемум кущовий (Оп), рома́шка (Оп; Мс — СТ); бiлоголо́вка (Мс — СТ), рома́н
(Мс — СТ).

Argyrolobium Ecklon & Zeyher — срiбнобобо́вець; аргироло́бiй (Ру, Оп).
Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball. (Argyrolobium calycinum Jaub. & Spach)
— срiбнобо́бовець Бiбершта́йна; аргиролобiй Бiберштейна (Оп), аргироло́бiй
чашкови́й (Ру).
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Argyrolobium calycinum Jaub. & Spach = Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball.
Aristolochia L. — хвилiвни́к (Ру, Оп; Ук); кiрказо́н (Ру), филинник (Вх2, Вх3).
Aristolochia clematitis L. — хвилiвни́к звича́йний (Сл, Ру, Оп); филинник
звичайний (Вх1, Вх2, Вх3); афаїн (Мс — СТ), борiдка (См), борı́дка ца́рська (Ан, Мс
— СД, СТ), бородiвка (См), гру́ша ди́ка (Мс — СТ), змiєвик (Ан — СТ), змiївник (Км),
карто́пля ди́ка (Мс — СТ), керке́з (Яв — СТ), кирказок (Км), кирказон (Ln, Mk — СТ),
киркез (Сл), котове зiлля (Ан — СТ), кукорник (Hl — БУ), ласт (Км), меч-трава (Км),
мудi котовi (Ln — СТ), м’яч-трава (Ан, Ln — СТ), пухлянка (Ан — ПД), пхiховник (Км),
пховник (Км), ранник (См — СТ), раст (См — СЛ), расторопша (Ан), розторо́пша (Пс),
ростопша (См — ДС), смольник (Км), смольняк (Км), филейник (Ан — СТ), филенщики
(Км), фи(е)ли́нник (Ав, Ан, Жл, Км — СД, СТ), филı́йник (Ав, Ln, Жл, Вх3, Ум, Iв, Сл, Mk —
СД, СТ), филı́льник (Ср, Ан, Ян2, Iв — СД, СТ), филовник (Ан — СЛ), филойник (Чн — СЛ),
фило́нник (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Ду, Mk — СД, ПД, СЛ), финовник (Ан — СЛ), фi(и)лильник
(Ос — ПД, ВЛ), фiлинник (Mk — СД), фiлı́йник (Ос, Мс — СТ, ПД), фiлiльник (Сл —
СЛ), фı́нiки (Мс — СТ), фiона (Ан — СЛ), фiя́льник (Мс — СТ), хвали́льник (Ан — СЛ),
хвалинник (Ан), хвалiвник (См), хвийолник (Км), хвилейник (Ос — СТ), хвилильник
(Ос — СД, СЛ), хвили́нник (Рг1, Пс, Ду), хвилı́вни́к (Гр, Ду, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ),
хвилiйник (Ос — СД), хвилı́льник (Гр, Ду, Сл — СТ), хвилiнник (Ос — СД, СТ), хвиловник
(Км), хвойли́чник (Рг1, Ду), щикавиця (Км), щиковщик (Км), яйця котовi (Ос — СТ, СЛ).
Aristolochiaceae — хвилiвнико́вi (Ру, Оп); арiстоло́хiєцвiтi (Ру), кiрказо́новi (Ру).
Armeniaca Scop. — абрико́с (Оп), абрико́са (Ру).
Armeniaca vulgaris Lam. (Prunus armeniaca L.) — абрико́с звича́йний (Оп),
абрико́са звича́йна (Ру); море́ля (Вх6, Мл, Сл, Ру; Во, Лч, Гр, Ду, Iв, Mk, Ук — ПД),
слива мореля (Вх1); абе(и)рко́с (Лч, Мс — СТ), абрикоз(а) (Рг, Ср, Mk), абрико́с (Чн,
Шм, Шс, Ук, Мс, Мг2 — СТ, СЛ, ЗК), абрико́са (Жл, Яв, Сл, Ук, Рм, Мс, Мг2 — СТ, ВЛ, ПЦ,
ГЦ, ЗК), абрико́си (Ср, Ln, Ян4 — СД, СТ), априкоз(а) (Во, Сл — СД), априкос (Hl — БУ),
бара́цки (Сл, Мг2 — ЗК), бирко́си (Мс — СТ), боросква́ (Мг2 — ЗК), бороцква́ (Мг2 — ЗК),
боро́цки (Мг2 — ЗК), бороцко́в (Мг2 — ЗК), бресква (Яв), брескиня (Дб), броскви́на (Мг2
— ЗК), дза́ндзар(а) (Мч, Дз — ПД), дзарзари (Пс), дзе́ндза́р (Сл, Бк — БУ), дзе́ндзу́р(а)
(Бк — БУ), дзерзу́л (Бк — БУ), дзерзу́ра (Бк — БУ), жарде́ля (Mk, Мс — СТ), жардель (Mk
— ПД), жерде́лi (Ср, Ln, Го1, Шс, Ян4, Сл, Мс, Гб — СД, СТ), жерде́льки (Мс — СТ), занзар
(Яв, Сл), зарзара (Сл — ПД), за́рзарi (Бк — БУ), зарзу́лi (Бк — БУ), ко(й)сiнки (Мг2 —
ЗК), косинква́ (Мг2 — ЗК), куре́га (Го2, Гр — СД), мере́лi (Гб — ВЛ), морелеве дерево
(Сл), море́лi (Мс — СТ), морель (Ан — СД), мурелi (Сл — ПД), муреля (Mk), оберко́с(а)
(Он, Мс — СТ, БО), обрико́с(а) (Сл, Мс — СТ), пороцква́ (Мг2 — ЗК), тенґельки́ (Мг2 —
ЗК), тенґе́рка(и́) (Вх4, Мг2 — ЗК, ЛМ).
Сорти: жердела (Яв, Сл), жерде́ля (Лч, Гр, Дб, Ду, Iв, Сл, Ук — СТ), же́рдель (Яв).
Armeria Willd. — рядни́к; арме́рiя (Ру, Оп), рiвнушка (Вх2).
Armeria elongata (Hoﬀm.) C.Koch = Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. elongata (Hoﬀm.) Bonnier.
Armeria maritima (Miller) Willd. — рядни́к звича́йний (Вх1, Сл); рiвну́шка
звича́йна (Вх2, Мл); застiжка (Hl — БУ), рядни́к (Жл).
Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. elongata (Hoﬀm.) Bonnier (Armeria
elongata (Hoﬀm.) C.Koch) — рядни́к звича́йний ви́довжений; арме́рiя ви́довжена
(Ру, Оп).

Armeria pocutica Pawl. — рядни́к поку́тський; армерiя покутська (Оп).
Armoracia P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. — хрiн (Вх2, Ру, Оп).
Armoracia rusticana P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. — хрiн звича́йний (Во, Вх1,
Вх2, Вх3, Вх6, Ру, Оп); хрiн (Сл; Ав, Чн, Hz, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Шм, Mj, Шс,
Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Гб — ЗАГ); хрен (Рм — ПЦ), хрень (Он — БО), хрин (Rs, Он — ВЛ,
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Arnica L. — а́рнiка (Ру, Оп).
Arnica montana L. — а́рнiка гiрська́ (Вх1, Мл, Ру, Оп); скусiвни́к (Вх3, Сл; Жл, Вх7,
Ду, Mk, Коб — ГЦ), скусiвник гiрський (Вх6); ангельське зiллє (Hl — БУ), а́рлiк (Он —
БО), а́рмiтка (Коб — ГЦ), а́рнек (Пч — БО), а́рни́к (Пч, Коб — БО, ЗК), арника (Сл), а́рнiк
(Mk, Он, Гб, Коб — БО, ГЦ), а́рнı́ка (Во, Нв, Жл, Шх, Ос, Ук, Коб — БО, ГЦ, ЛМ), а́рнi(и)тка
(Коб — ГЦ), баранець (Вх1), баранє зiлля (Км), баранка (Tl), бараня(ча) трава (Во, Tl,
Сл), га́рни́к (Вай, Коб — БО, ГЦ), га́рнiк (Гб, Кч, Коб — БО, ГЦ), га́рнiка (Коб — БО),
живикiсть (Км), нечуйвiтер (Км), чарник (Км), шалата дика (Км), ярник (Вх1).
Arnoseris Gaertner — бара́нник; арнозе́рис (Ру, Оп), баране́ць (Ру), берулянка (Вх2);
рунянка (Соб).
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte — бара́нник дрiбни́й; арнозе́рис
дрiбни́й (Ру, Оп), беруля́нка пı́дничка (Вх2, Мл).
Arrhenatherum Beauv. — францу́зький райгра́с (Ру); райграс (Оп; Ук).
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C.Presl — францу́зький райгра́с
висо́кий (Ру); муха́рка вiвсова́тка (Вх1, Вх6, Мл), райграз французький (Вх1), райграс
високий (Оп), райграс французький (Сл; Чн — СЛ), райка французька (Мл); го́лка
вiвся́на (Яв), мiтли́ця (Гб — ДС), му́шка вiвсяна́ (Вх7, Mk — ДС), пирiй (Ан — ПД), ра́йґрас
францу́зький (Мл, Mk).
Artemisia L. — поли́н (Сл, Ру, Оп); нехворощ (Вх2; Шм2); полинник (Сл), полинь (Сл).
Artemisia abrotanum L. — поли́н Бо́же де́рево (Ру); Бо́же де́рево (Сл; Чн, Рг1, Ан,
Ln, Пс, Жл, Го1, Шм, Rs, Iв, Mk, Ос, См, Гб — СТ, ПД, ВЛ, СЛ), не́хворощ бiждере́вок (Мл),
поли́н висо́кий (Ру), полин лiкарський (Оп); бездрев (Ан — ВЛ), бiждеревни́к (Гу —
ГЦ), бı́жде́рево (Лч, Ан, Шх, Ду, Iв, Сл, Mk, Гу, См, Коб — ЗАГ), бiждерево́чок (Ум, Iв, Mk),
бiздерево (Чн, Ан, Го1 — СТ, СЛ), бiс-дерево (Ан, Ln, Mj, См — СТ, ПД), Боже д(е)ревко (Ос,
См — ПД, ПЦ), Боже деревце (Tl, Mk, Ос — ПД, ВЛ), буждеревок (Гб — ЛМ), бу́йдерево (Гу
— ГЦ), деревей великий (Ан — СТ), деревко (Ос — ПД), iєрусалимське дерево (Ос — ПД),
кудрявеньке деревце (Ос — ПД), пı́ждерево́к (Гд — БО), полинок (Ан — СЛ), полиньча
(Гб — ЛМ), сивеньке деревко (Ос — ПЦ), ципрус (Ос — ВЛ), чупрун (Ос — ПД).
Artemisia absinthium L. — поли́н гiрки́й (Ру, Оп; Сб — СД, ВЛ); нехворощ полин
(Вх1, Вх2, Вх6), поли́н (Вх3; Гв, Во, Нв, Вх, Жл, Hl, Mj, Rs, Зл, Шх, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук,
Гт, Он, Рм, Пч — ЗАГ), поли́н звича́йний (Мл, Сл); бiлобиль (Км), блошни́к (Сб — СД),
вı́ничник (Гт — ЗК), вı́ниччя (Гр, См — СТ), горицка (Гб — ЛМ), молин (Км), палинь
(Mk — ПС), пелун (Hz, Tl, Mk — ГЛ), повинь (Км), подоро́жник лiка́рственний (Сб —
СТ), полен (Hz — ГЛ), полє́нь (Сб — ПЦ), поли́м (Сб — ЗК), поли́н бı́лий (Км, Сб — СЛ,
ДС), поли́н ма́йський (Сб — ПД), поли́н смердю́чий (Сб — ПС), полинець (Ян1, Ян4, Ос
— СТ), поли́нна трава́ (Пч — ЗК), поли́нь (Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх7, Шм, Гр,
Ян1, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Он — ЗАГ), полинь бiла (Ан — СД), полинь гiрка (Ан
— СЛ), полинь городня (Ан — СД), полинь пахнюча (Ос — ВЛ), по́лiнь (Пс, Он — БО),
по́ло́н (Гд, Mk, Гт, Он — БО, ЗК), полон дикий (См), полон звичайний (См), полонт (См),
полон-трава (См), по́лонь (Он — БО), полун (См), пу́линь гı́ркий (Сб — СЛ), чорнобель
(Ав — СД).

Artemisia annua L. — поли́н однорı́чний (Сл, Ру, Оп); не́хворощ однолı́тня (Мл);
Боже деревце (Ос — ВЛ), васильо́к (Коб — ДС), зiлля з гробу Господнього (Сл — СД),
кавалерiя (Ос — ПД), мир (Дан, Коб, Пок — ВЛ, ДС), мiтла архiєрейська (Го1 — СЛ),
насiння дзiнзiрове (Ос — СД), не́хворощ души́ста (Чн, Рг1 — СЛ), нехворощ паху́ча
(Ду), помело архiєрейське (Го1 — СЛ), рiзета (Ос — ВЛ), рута (Ос — ВЛ).
Artemisia arenaria DC. [≈Artemisia tschernieviana Besser] — поли́н пiскови́й
(Сл, Оп); поли́н пiща́ний (Ру).
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Artemisia argentata Klokov [≈Artemisia pedemontana Balbis] — поли́н
посрı́блений (Оп); поли́н срiбля́стий (Ру).
Artemisia argyi Léveillé & Vaniot — поли́н д’Арґı́.
Artemisia armeniaca Lam. — поли́н вiрме́нський (Ру, Оп).
Artemisia austriaca Jacq. — поли́н австрı́йський (Ру, Оп), полине́ць (Сл; Рг1, Ан,
Ln, Пс, Жл, Мн, Iв, Mk, Ос, Ук — СТ, ПД, СЛ); не́хворощ бı́ла (Мл; Ан, Iв — СТ); бiле зiлля
(Ос — СД), вiник (Сл — СЛ), вiнички (Ос, См — СД, ПД, СЛ), вı́нички бı́лi (Ум, Iв), вiнички
польовi (Ос — ПД), вı́ниччя(є) (Ср, Ян3, Ян4, Ос, См — СТ, ПД), вı́ниччя(є) бı́ле (Ln, Ум,
Ян3, Iв — СТ), вı́ниччя полинкове́ (Ан, Iв — СТ), вiнчики (См), горлянки (Ос — СЛ), душан
(Сл — СТ), євшан-зiлля (См), метелиця (Ян4 — СТ), нефорощ (Ан), не́хворощ (Вл, Mk
— СД), нехворощ сiра (Ан — СТ), полин (Ос — ПД), полинець чистий (Ан — СТ, СЛ),
полинок (Чн — СЛ), полинь (Сл, Ос — СТ, СЛ), полинь дика (Ан — СТ), полинь лугова
(Ан — СТ), полинь мiлка (Ан — СТ), полинь степова (Ос — СЛ), сон яловий (Ан — СД),
чорнополиця (Ан — ПД).
Artemisia campestris L. — поли́н-не́хворощ; не́хворощ (Сл; Вх, Вл, Пс, Жл, Ум, Iв,
Mk, Ос, См — ЗАГ), не́хворощ безво́нна (Мл), нехворощ линь (Вх1), не́хворощ полева́
(Мл), поли́н польови́й (Ру); барлı́й (Вх — ВЛ), барля́н (Вх — ВЛ), билиця (Пс), биль
чорна (Вх7 — ЛМ), бiждерев (Вх — ДС), бı́ждерево (Вх7, См, Коб — ВЛ, ГЦ, ЗК), бiжмо
(Mk — ДС), Бо́же де́рево (Вх, Ан, См — СД, ВЛ, СЛ), божи́дерев ди́кий (Гв, Вх, Вх1 — ДС),
вı́ники польовı́ (Вл, Ан, Сл — СЛ), вı́нички (Ан, Iв, См — СЛ), вı́ниччя(є) (Вл, См — СД),
вiнчик (Ан — СЛ), деревей (Ан — СЛ), кро́кос (Вл), кукавки (Ан — ПС), линь (Нв — ВЛ),
нефорощ(i) (Ан, Сл, Ос — СТ), нефорощ бiлий степний (Ан — СЛ), нехвороста (Ос —
ПД), нехворощ бiла (Чн — СЛ), нехворощ непахуча (Ан — СЛ), не́хворощ чо́рна (Ан, Iв,
Ос — СД, СТ), нехвороща (Сл, Ос — ПД, ВЛ), нехворо́ща бı́ла (Го1, Ум, Ду, Iв, Сл — СЛ),
нехвороща непахуча (Го1 — СЛ), полинь глуха (Ан — СЛ), чорнобиль (Mk, См — СТ, ПД,
ЛМ), чорно́бильник (Ln — СТ, ПЦ).
Artemisia canadensis Michx — поли́н кана́дський.
Artemisia dracunculus L. — поли́н-естраго́н (Оп); не́хворощ тургу́н (Мл), острогı́н
(Сл; Гр, Ду), поли́н астраго́н (Ру); астраґон (Mk — ПД), деревей холодительний (Ln —
СТ), деревiй холодительний (Чн — СЛ), драґанок (Mk), естраг(ґ)он (Чн, Рг1, Ln, Пс, Шм,
Сл, Ук — ЗАГ), острагон (Ср, Ян4 — СТ), острого́н (Рг1, Пс, Жл, Го1, Ум, Ду, Iв, Сл), тараги́н
(Гб2 — ГЦ), траґон (Hl — БУ), турган (Сл), тургу́н (Чн, Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Ук — СЛ).
Artemisia dzevanovskyi Leonova — поли́н Дзевано́вського (Оп).
Artemisia glauca Pallas ex Willd. — поли́н си́зий.
Artemisia hololeuca Bieb. ex Besser — поли́н бiлопо́встий (Сл); не́хворощ
бiлопо́вста (Мл), поли́н бı́лий (Ру), полин суцiльнобiлий (Оп); полинок (Сл).
Artemisia lanata Willd., non Lam. = Artemisia pedemontana Balbis.
Artemisia lerchiana Weber — поли́н Ле́рхе (Оп); глисни́к (Ук), гли́стник (Ум, Ду,
Iв), полинець (Ср — СТ), полинь (Ян1 — СТ), сı́м’я ци́тварне (Iв), хроба́чник (Ум, Iв).
Artemisia marshalliana Sprengel [≈Artemisia campestris L.] — поли́н
Ма́ршалла (Ру); полин Маршаллiв (Оп).
Artemisia nutans Willd. — поли́н пони́клий (Оп); поли́н крейдяни́й (Ру); полинь
(Ян3 — СТ).

Artemisia pedemontana Balbis (Artemisia lanata Willd., non Lam.) — поли́н
вовни́стий.
Artemisia pontica L. — поли́н причорномо́рський; не́хворощ бiле́нька (Мл; Ан),
полин понтичний (Оп), поли́н понтı́йський (Ру); дугу́лька (Яв — ПС), нефорош (Ln —
СТ), не́хворощ (Iв), нехворо́ща (Iв), полин польовий (Hl — БУ).
Artemisia salsoloides Willd. — поли́н курає́вий; не́хворощ груболи́ста (Мл), поли́н
донськи́й (Ру), полин солянковидний (Оп).
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Artemisia santonicum L. — поли́н солонце́вий; не́хворощ чо́рна (Мл; Ан), поли́н
примо́рський (Сл), полин сантонiнський (Оп); вiниччє бiле (Ср — СТ), полинь (Ян4, Ос
— СТ), цитварове зiлля (Сл).
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. — поли́н мiтли́стий (Оп); не́хворощ
мiтелкова́та (Мл), поли́н вı́никовий (Оп), поли́н мiтелкува́тий (Сл); вiник (Ан),
вı́нички (Рг1, Пс, Жл, См — СТ), вiниччє чорне (Ан — СТ), вı́ниччя (Мс — СТ), мı́тлиця
(Мс — СТ), не́хворощ (Чн, Ср, Ln, Ум — СТ, СЛ), нехворощ полева (Рг1, Ан, Пс), не́хвороща
(Чн, Ум — СЛ), нехворо́ща польова́ (Гр), нехворощi (Ан), поли́н (Мс — СТ), полинь
мiтельчаста (Ln — СТ).
Artemisia selengensis Turcz. ex Besser — поли́н селе́нґiнський.
Artemisia siversiana Willd. — поли́н Си́верса.
Artemisia taurica Willd. — поли́н кри́мський (Ру, Оп); євша́н-зı́лля (Мс — СТ),
забу́дька (Мс — СТ), полино́к (Мс — СТ), поли́нь дрiбни́й (Мс — СТ).
Artemisia tournefortiana Reichenb. — поли́н Турнефо́ра.
Artemisia tschernieviana Besser — поли́н Черня́єва (Ру, Оп); не́хворощ пiскова́
(Мл); пiсколюб (Ln — СТ).
Artemisia umbrosa (Turcz. ex Besser) Pamp. — поли́н затiнко́вий.
Artemisia verlotiorum Lamotte — поли́н камча́тський.
Artemisia vulgaris L. — поли́н звича́йний (Ру, Оп), поли́н-чорно́биль; нехворощ
чорнобиль (Вх1), чорно́биль (Сл; Hz, Вх, Рг1, Вл, Ан, Ln, Пс, Жл, Hl, Шм, Mj, Rs, Гр, Ду, Iв,
Лс2, Ос, Ук, Он, Рм, Мг — ЗАГ); бельни́к (Сб — ПЦ), бельняк (Сл — ПС), билина́ (Tl, Мг
— ЗК), билиця (См), биль чорна (Вх5 — ЛМ), бильни́к (Гр, Ду — ВЛ), бiлина (Rs — ВЛ),
бiлни́к (Rs — ВЛ), бiль чорний (Нв — ВЛ), бур’ян (Ан, Ум — СТ), вı́ничник (См, Сб —
СД), вı́ниччя (Мг — ЗК), вı́ниччя бı́ле (Гр, См — ДС), гiрчни́к (Мг — ЗК), забу́д(ь)ка (Рг1,
Ан, Ос, Яна — СД, СТ, СЛ), забу́дьки (Чн, Ан, Пс, Жл, Iв, Ос, Сб — СД, СЛ, ДС), забу́дьок
(Ан, Гр — СД), лябудка (Км), ма́хтинь (Мг — ЗК), не́хворощ (Рг1, Пс, Кр, Ум, Дб, Ду, Iв,
Сл, Mk, Ук, Мг — СД, ПД, СЛ, ЗК), не́хворо́ща (Ум, Ду, Iв, Сл), поли́м (Мг — ЗК), поли́н
(Рм, Мг — ВЛ, ПЦ, ГЦ, ЗК), полин кiнський (Ос — ПД), поли́ння (Мг — ЗК), поли́нь (Мг
— ГЦ, ЗК), поли́нь чо́рна (Сб — СД), полı́н (Мг — ЗК), по́ло́н (Мг — ЗК), по́лум (Мг —
ЗК), полю́н (Мг — ЗК), тı́ло Бо́же (Мг — ЗК), чорнибиля (Км), чорно́бил (Гр, Ду — СД),
чорноби́льник (Чн, Рг1, Ln, Ду — СТ, СЛ), чорно́бiл (Вх, Ср, Ан, Ян2, Ду — СД, СТ, ВЛ),
чорно́бiль (Гв, Чн, Нв, Ан, Жл, Гр, Ду, Iв, Он, Яна — СТ, ВЛ, СЛ, БО).
Arum L. — клiщине́ць (Сл); а́рум (Ру, Оп), клещiнець (Вх2).
Arum albispathum Steven [=Arum italicum Miller subsp. albispathum (Steven)
Prime] — клiщине́ць бiлопокривни́й (Ру); а́рум бiлокри́лий (Ру, Оп).
Arum besseranum Schott [≈Arum orientale Bieb.] — клiщине́ць Бе́ссера; а́рум
Бе́ссера (Ру, Оп).
Arum elongatum Steven — клiщине́ць ви́довжений; а́рум ви́довжений (Ру, Оп).
Arum italicum L. — клiщине́ць iталı́йський.
Arum italicum Miller subsp. albispathum (Steven) Prime — клiщине́ць
iталı́йський бiлопокривни́й.
Arum maculatum L. — клiщине́ць плями́стий (Сл); а́рум плями́стий (Ру),
клещiнець пестрий (Во), клещiне́ць плями́стий (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл); арон (Ос
— ПД), арум (Ос — ПД), борода́ козя́ча (Ан, Ду, Iв, Сл — ПД, ВЛ), буда аронова (Hl — БУ),
сухотний корiнь (Сл, Mk).
Arum orientale Bieb. — клiщине́ць схı́дний (Сл); а́рум схı́дний (Ру, Оп); борода
аронова (Го2 — СЛ), гребiнчик (Mk — ПД), гребiнчики копитовi (Mk — ПД), змiй-трава
(Го2 — СЛ), клещинець (Ln, Сл — СТ), кукурудза вовча (Mk — ПД), пепшиця лiсова (Mk
— ПД).
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Aruncus L. — та́волжник (Ру, Оп).
Aruncus dioicus (Walter) Fernald (Aruncus vulgaris Raﬁn.) — та́волжник
звича́йний (Ру, Оп); таволга колосата (Вх1), та́воложник лiсови́й (Мл); бı́ла трава́
(Гб2 — ГЦ), борiдка цапова (Сл), гадю́чник (Мг — ЗК), гадя́чi квı́тки (Мг — ЗК), деревı́й
пахли́вий (Мг — ЗК), iва́н-джура́ (Коб — ГЦ), кı́ло (Мг — ГЦ, ЗК), ку́йло (Мг — ЗК), па́ва
(Мг — ЗК), павни́к (Мг — ЗК), па́пороть ди́ка (Мг — ЗК), паста́я (Мг — ЗК), пı́вники (Коб
— БО), роки́та (Гб2 — ГЦ), ря́ска (Мг — ЗК), та́волжник (Мг — ГЦ, ЗК), та́волка лiсна́
(Мг — ЗК), тı́ло Бо́же (Дми — ДС), тı́ло Бо́жої Ма́терi (Мг — ЗК), тı́ло Христо́ве (Мг —
ГЦ, ЗК), тросни́к бı́лий (Мг — ЗК).
Aruncus vulgaris Raﬁn. = Aruncus dioicus (Walter) Fernald.
Asarum L. — копитня́к (Сл, Ру, Оп; Ук); копитень (Вх2).
Asarum europaeum L. — копитня́к звича́йний (Сл); копитель звичайний (Вх6),
ко́пи́тень (Вх3; Чн, Нв, Ан, Ln, Gs, Жл, Мн2, Шм2, Mj, Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс, Мг — ЗАГ),
копи́тень звича́йний (Вх1, Вх2, Мл), копитня́к європе́йський (Ру, Оп); бєлокопи́тник
(Сб — СТ), блако́тник (Мс — СТ), блякотник (Ан — СЛ), варагуша (Км), волоса́тик (Мс
— СТ), волосняк (Ан), ву́хо ведме́же (Сб — ПД), вши́вник (Мс — СТ), зубни́к (Мг — ЗК),
капитон (Ос — ПД), карачник (Ан — СЛ), конвı́та (Мг — ЗК), ко́пате(и)нь (Нв, Gs, Ду,
Коб — ВЛ, ДС), ко́патинє (Мл — ВЛ), кописник (Км), ко́пит (Сб — ПЗ), копи́т коня́чий
(Сб — СД), копита кiнськi (Сл, Ос — СД, ПД), копита(и)н (Км), ко́пи́тель (Iв, Сб — ДС),
ко́питень кı́нський (Ум, Ос — ПД), копите́ць (Ан, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД, СЛ), копити́ (Гр,
Ду), копи́тик (Сб — СД), копитиня (Mk — ПД), копи́тка (Сб — СД), копитки́ (Вл, Ан, Ду,
Сл, Ос, Мг, Сб — ЗАГ), копитки кiнськi (Сл, Ос — СД, ПД), копитки конячi (Ос — ПД),
копи́тни́к (Гв, Нв, Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Mj, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Мс, Мг, Дми — СТ,
ПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), копи́тниця (Км, Сб — ГЦ), копитня́к (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Ос, Гт, Рм,
Пч, Мс, Мг, Коб — ЗАГ), копитняк кiнський (Сл — СД), копитнячок (Ос — ВЛ), копи́то
кı́нське (Мс — СТ), копи́то́к (Гр, Сл, Мс — СТ, СЛ), копито́чки (Лс2 — ПЦ), копито́чок (Сб
— ВЛ), копи́тцı́ (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ян2, Ду, Iв, Ос — СД), копи́тця(i) кı́нськi (Го1 — СД, СТ,
СЛ), копитьки́ (Лс2 — ПЦ), копотник (См), копотняк (См), коптик (Ан, Mj), коса-трава
(Ан), кузьо́мки лiсовı́ (Сб — ПЦ), купина (Ос — ПД), ла́дан(ка) (Ан, Мг — ВЛ, ЗК), лапа
курина (Ан — СЛ), ла́п(к)а ку́ряча (Сб — СД), паничı́ кру́ченi (Сб — СТ), паути́ця (Сб
— БУ), пе́рець ди́кий (См, Сб — СТ, ВЛ), пiвник (Ос — ПД), пiдгорı́шник (Сб, Сва — СТ,
ДС), пiдкопитник (Км), пiдлистень (Км), пiдли́с(т)ник (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Tl, Mj, Iв, Мг
— ЗК), пiдлiсник (Hl — БУ), пi(о)длужник (Мн2, Mk, Км — ПД), пiдолı́шник (Ан, Жл, Iв),
пiдолiшник лiсний (Ан — ПС), пiдорı́шник (Жл, Ум, Iв, Гт — ЗК), подлiсник (Ав, Ln — СД,
СТ), подолı́шник (Рг1, Пс, Сб — ДС), подорiжник (Tl), подорı́шник (Ав, Рг1, Ln, Пс, Жл —
СД, СТ), подоро́жник (Мг — ЗК), попе́р ди́кий (Мг — ЗК), попiтник (См), припу́тник (Мг
— ЗК), прочитан (Mk, См — ПД, ДС), пудли́ст (Мг — ЗК), пупiтня́к (Сб — ГЦ), серде́шник
(Лс2 — ПЦ), скопитне (Сл — СЛ), соки́рка (Сб — ПД), стародуб (Mk), ступа́ во́вча (Сб —
СД), шпинз (Мг — ЗК), ю́рики (Мг — ЗК).
Asclepiadaceae — ластiвне́вi (Ру, Оп).
Asclepias L. — ва́точник (Ру, Оп); шовчина (Вх2).
Asclepias syriaca L. — ва́точник звича́йний; ва́точник сирı́йський (Ру, Оп),
шовчина́ звича́йна (Мл), шовчина сирiйська (Вх2); бавовна дика (Mk — ПД), ва́та
(Мал — ЗК), ва́тник (Мал — ЗК), ва́точник (Шм, Mk, Ук — ПД), донська трава (Сл —
ПС), ластiве́ць (Ум, Iв), ла́стовень (Рг1, Пс, Жл, Ду), ла́сточник (Чн, Рг1, Пс, Жл — СЛ),
маточник (Гв — ДС), молочай товарячий (Ос — ПЦ), пчолина трава (Ан).
Asparagaceae — холодко́вi (Оп).
Asparagus L. — холодо́к (Сл, Ру, Оп; Шм); шпараґ (Вх2).
Asparagus brachyphyllus Turcz. — холодо́к коротколи́стий.
Asparagus levinae Klokov = Asparagus maritimus (L.) Miller.
Asparagus litoralis Steven — холодо́к узбере́жний; холодо́к прибере́жний (Ру, Оп).
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Asparagus maritimus (L.) Miller (Asparagus levinae Klokov) — холодо́к примо́рський; холодо́к Ле́вiної (Ру, Оп).
Asparagus oﬃcinalis L. — холодо́к звича́йний (Мл, Сл), холодо́к лiка́рський
(Ру, Оп); спараг снiдний (Во), шпараґ ужиточний (Вх1, Вх2, Вх6); аснок (Ан — ПД),
аспара́гус (Ук), борода́ козя́ча (Ан — ПС), варнак (Ук), вiтрець (Сл — ПД), глазки заячi
(Ln — СТ), козеле́ць (Жл), козельцi (Пс, См — ПД), коти́поле (Лч), му́шка (Дми — ДС),
перекоти́поле (Чн, Лч, Ан, Сл — СД, СТ, СЛ), перекотичник (Ан — СЛ), пестик (Зл —
СЛ), пiдчо́с (Лч, Iв, Сл), сосонка (Сл), спа́раг (Мл), спара́ґус (Он — БО), спа́ржа (Чн, Рг1,
Ср, Ln, Пс, Шм, Сл, Ук, Кри — СД, СТ, СЛ), споришки (Сл — СД), хвощ польовий (Ос —
СД), холодець (Ан, Ян2, Сл — СД), холоде́ць во́вчий (Жл), холоде́ць за́ячий (Ан, Жл, Iв),
холодо́к (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Шм, Ян1, Ян2, Ян4, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ),
холодо́к во́вч(ач)ий (Вх, Жл, Вх1, Вх6 — ВЛ), холодо́к за́ячий (Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс,
Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Mj, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Кри, Опа — ЗАГ), шпараг (Mk — ПД),
шпара́ґ(и) (Ан, Жл, Вх2, Hl, Гр, Iв, Коб — ПД, ДС, БУ), шпара́га(и) (Iв, Сл, Ук), шпара́ґус
(Он — БО), шпара́ґус городо́вий (Дми — ДС), шпара́ш (Ду), шпарга (Кри — СТ), шпинат
(Ан — СД).
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Asparagus pallasii Miscz. [≈Asparagus brachyphyllus Turcz.] — холодо́к
Па́лляса; холодо́к Палла́са (Ру, Оп).
Asparagus polyphyllus Steven [≈Asparagus oﬃcinalis L.] — холодо́к рясноли́стий; холодо́к багатоли́стий (Ру, Оп).
Asparagus pseudoscaber Grec. — холодо́к несправжньошорстки́й (Ру).
Asparagus tenuifolius Lam. — холодо́к тонколи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); козельцi
(Сл), ребро адамове (Ос — ПД), холоде́ць (Гр), холодо́к (Мн2, Mk, Мс — СТ, ПД, ДС),
холодо́к за́ячий (Сл, Mk, Ос, Мс — СТ, ПД).
Asparagus verticillatus L. — холодо́к кiльча́стий (Сл, Ру, Оп); холодо́к очерто́вий
(Мл).
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Asparagus sp. — свистун (Сл — СТ).
Asperugo L. — гостри́ця (Ру, Оп).
Asperugo procumbens L. — гостри́ця лежа́ча (Ру, Оп); гостри́ця (Сл; Яв), липчик
лежачий (Вх1), ли́пчиця лежа́ча (Мл); дереза́ (Вл), лепе́ць (Рг1, Пс, Жл), ле́пиць (Ум),
лепо́к (Жл, Tl), лепчи́ця (Рг1, Пс, Мн2, Ум, Сл, Mk — СТ, ПД), липи́ця (Гр), липка (Вл, Ан),
липка городня (Сл — ПД), липун (Сл — СЛ), ли́пчик (Вх, Mk — ДС), ли́пчиця (Вл, Пс, Ум,
Iв), мокре́ць (Рг1, Пс, Жл, Hl, Ум, Iв, Гб — ДС, БУ), огуречник дикий (Го1 — СЛ), острець
(Мн2), остри́ця (Рг1, Ср, Ln, Пс, Жл, Мн2, Шм2, Ум, Ян4, Ду, Iв, Mk — СТ, ПД), острце (Mk —
ПД), ре(i)п’яшки́ (Ан, Ум, Iв — ПД, СТ), реп’яшки весiннi (Ан, Сл — СТ), скала(-трава)
Asperula L. — маре́нка (Сл, Ру, Оп; Ук); мар’янка (Вх2, Вх3).
Asperula aemulans V.Krecz. ex Klokov [≈Asperula cretacea Willd.] — маре́нка
уподı́бнена (Оп).
Asperula arvensis L. — маре́нка польова́ (Сл, Ру, Оп); мар’я́нка полева́ (Мл).
Asperula attenuata Klokov [≈Asperula tenella Heuﬀel ex Degen] — маре́нка
пото́ншена; маренка витончена (Оп).
Asperula caespitans Juz. [≈Asperula supina Bieb.] — маре́нка дерни́ста (Оп).
Asperula cimmerica V.Krecz. ex Klokov [≈Asperula cretacea Willd.] — маре́нка
приазо́вська; маренка кiмерiйська (Оп).
Asperula cretacea Willd. — маре́нка крейдяна́.
Asperula cynanchica L. — маре́нка роже́ва (Сл, Ру, Оп); мар’янка песяча (Вх1),
мар’я́нка роже́ва (Мл); маренка пахуча (Сл), простудник (Ос — ВЛ), укроп дикий (Ан
— СЛ), центурiя (Нв, См — ВЛ, ДС), шерошниця (Ln, Ян2, Mk — СД, СТ).
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Asperula graveolens Bieb. ex Schultes & Schultes ﬁl. — маре́нка запашна́;
маре́нка паху́ча (Ру, Оп); медови́к (Мс — СТ).
Asperula kotovii Klokov [≈Asperula cretacea Willd.] — маре́нка Ко́това (Оп).
Asperula odorata L. = Galium odoratum (L.) Scop.
Asperula praepilosa Klokov [≈Asperula cretacea Willd.] — маре́нка волоси́ста
(Оп).
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Asperula praevestita Klokov [≈Asperula cretacea Willd.] — маре́нка
приодя́гнена; маренка переодягнена (Оп).
Asperula propinqua Pobed. [≈Asperula taurina L.] — маре́нка близька́ (Оп).
Asperula rumelica Boiss. — маре́нка румелı́йська (Оп).
Asperula setulosa Boiss. — маре́нка щетиня́ста; маре́нка щети́ниста (Ру, Оп).
Asperula stevenii V.Krecz. [≈Asperula tenella Heuﬀel ex Degen] — маре́нка
Сте́вена (Ру, Оп).
Asperula supina Bieb. — маре́нка поле́гла (Оп).
Asperula taurica Pacz. — маре́нка кри́мська (Ру, Оп).
Asperula taurina L. — маре́нка воло́ва.
Asperula tauro-scythica Klokov [≈Asperula taurica Pacz.] — маре́нка та́вроскı́фська (Оп).
Asperula tenella Heuﬀel ex Degen — маре́нка нı́жна.
Asperula tephrocarpa Czern. ex M.Popov & Chrshan. — маре́нка сiропло́да

co
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Asperula tinctoria L. — маре́нка фарбува́льна; ба́рвиця (Сл; Ан — СТ), маре́нка
краси́льна (Ру), мар’я́нка краси́льна (Мл); мужичок (Ан — СЛ).
Asphodeline Reichenb. — зо́лотень; асфоделı́на (Ру, Оп).
Asphodeline lutea (L.) Reichenb. — зо́лотень жо́втий (Вх1); асфоделı́на жо́вта
(Ру, Оп); зо́лотень (Кри — СТ), паничı́ кру́ченi (Жл).
Asphodeline taurica (Pallas ex Bieb.) Kunth — зо́лотень кри́мський; асфоделı́на
кри́мська (Ру, Оп).
Aspleniaceae — селезı́нниковi; аспленiєвi (Оп).
Asplenium L. — селезı́нник; аспле́нiй (Ру), занı́гтиця (Сл), костянець (Оп).
Asplenium adiantum-nigrum L. — селезı́нник чо́рний; аспле́нiй чо́рний (Ру, Оп);
волоси червонi (Tl).
Asplenium × alternifolium Wulfen (Asplenium × germanicum auct.) — селезı́нник
черговоли́стий.
Asplenium billotii F.W.Schultz = Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum
(Fiori) P.Silva.
Asplenium ceterach L. — селезı́нник лiка́рський; загнiтиця лiкарська (См).
Asplenium cuneifolium Viv. — селезı́нник клиноли́стий; аспленiй клинолистий
(Оп).

Asplenium × germanicum auct. = Asplenium × alternifolium Wulfen.
Asplenium × heuﬂeri Reichardt — селезı́нник Го́йфлера; аспленiй Гейфлера (Оп).
Asplenium obovatum Viv. — селезı́нник яйцели́стий.
Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Fiori) P.Silva (Asplenium billotii
F.W.Schultz) — селезı́нник яйцели́стий ланце́тний; аспленiй Бiлло (Оп).
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Asplenium ruta-muraria L. — селезı́нник му́ровий; аспле́нiй му́ровий (Ру, Оп),
за́гнiтиця стiнна́ (Мл), за́нiгтиця (рутянка) (Вх1; Жл), камı́нна ру́тка (Сл; Mk —
ПД); волоски бiлi (Tl), роса скальна (Mk), рута скальна (Во), селезеночник (Во).
Asplenium scolopendrium L. = Phyllitis scolopendrium (L.) Newman.
Asplenium septentrionale (L.) Hoﬀm. — селезı́нник пiвнı́чний; аспле́нiй
пiвнı́чний (Ру, Оп), занı́гтиця пiвнı́чна (Мл, Сл); слезинець (Hl — БУ).
Asplenium trichomanes L. — селезı́нник волоси́нча́стий; аспле́нiй волосови́дний
(Ру, Оп), занı́гтиця волосинча́ста (Сл), за́нiгтиця скало́ва (Вх1; Жл), нiгтиця скалова
(Вх6); папороть (Ос — ПД, ВЛ), ряса скальна (Во), селезеночник (Во).
Asplenium trichomanes-ramosum L. — селезı́нник зеле́ний; занı́гтиця зеле́на
(Вх1, Сл).
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Asplenium viride Hudson [=Asplenium trichomanes-ramosum L.] — селезı́нник
зеле́ний; аспле́нiй зеле́ний (Ру).
Aster L. — а́йстра (Ру, Оп; Лч, Iв, Мс, Гб — СТ, ДС); га́йстра (Сл; Жл, Iв, Мс — СТ),
глядка (Вх2, Вх3).
Aster alpinus L. — а́йстра альпı́йська (Ру, Оп); чı́чiк (Кар — ГЦ).
Aster amelloides Besser = Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb.
Aster amellus L. — а́йстра воло́ве о́ко; а́йстра степова́ (Ру, Оп), воло́ве о́ко (Сл; Рг1,
Ан, Пс, Мн, Iв, См — СТ, ПД), глядка бояринка (Вх1, Вх2, Вх6), осiнча́к звича́йний (Мл);
а́стра(и) (Ln, Hl, Мс — СТ, БУ), базанди́р (Вх7 — ВЛ), басанти́р (Вх7 — ДС), басара́н (Вх7
— ДС), боя́рин (Вх — ДС), верби́нка (Вх — ДС), восı́льне зı́ллє (Гб — ДС), га́йстер (Ан, Iв,
Сл), дани́лки (Mj, Mk — ПД), дани́ло (Mj, Mk — ПД), дiвоцьке зiлля (Ос — ПД), звiздоцвiт
(Mk), iва́нок (Вх7, См — ДС, ГЦ), лисак (Гв, Mk), миха́лки (Mj, Mk — ПД), мороз(енко) (Mj,
Ос — ПД), нести́дник (Вх, Жл, См — ВЛ, СЛ), осiннє зiллє (Вх — ВЛ), осiнча́к (Mj, Rs —
ПД, ВЛ), осiнчук (Вх, См — ПД, ВЛ), осiнь (Вх — ВЛ), о́чi воло́вi (Ан, Ln, Гр, Iв, Сл — СТ),
о́чко воло́ве (Бк — БУ), пi(о)ддубравник (Ан, Ln, Mk — СТ), п’ятакiвцi (См), романка
голуба (Ан — СЛ), ромашка голуба (Ln — СТ), саме́ць (Вх — ДС), синiй цвiт (Ан — СТ),
стару́шок (Mj, Mk — ПД), тарелцi (Mk), ястер (Ан).
Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb. [≈Aster amellus L.] (Aster amelloides
Besser) — а́йстра бессара́бська; а́йстра замı́щуюча (Ру, Оп).
Aster linosyris (L.) Bernh. — а́йстра золоти́ста; за́йцiв льо́н (Сл; Ан, Iв), золотань
ленчаста (Вх2), золотник льняник (Вх6), осiнча́к льняни́к (Мл); златвiтвенник (Ln —
СТ), золоточипер (Hl — БУ), ленок (Шм, Mk — СТ).
Aster novae-angliae L. — а́йстра америка́нська (Ру, Оп).
Aster novi-belgii L. — а́йстра вiрґı́нська; а́йстра вiргı́нська (Ру, Оп).
Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz (Aster villosus (L.) Schultz Bip., non Thunb.) —
а́йстра волоха́та, а́йстра-грудни́ця; грудни́ця (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Шм), осiнча́к
косма́тий (Мл); вишновиць (Ан — СТ), горлянка (Ос — СЛ), декоктна трава (Ан — СТ),
лабур(н)иця (Ан, Ln, Сл — СТ), ленок (См — СД), льонок (Ан), полинець (Ан, Ln, Mk —
СТ), полинок (Ан — СТ), чай грудний (Ос — СТ, ПД, СЛ), чай степовий (Ос — СТ, ПД),
чахни́ця (Рг, Ан, Пс, Ду), шалфей (Ос — СТ).
Aster × salignus Willd. — а́йстра верболи́ста (Ру, Оп); осiнча́к верболи́стий (Мл);
вдова (Mk — ПД), вербинка (Вх — ДС), вiк бабин (Ос — ПЦ), зась (Сл — СЛ), зи(i)мни́к
(Вл, Жл, Ум, Iв), зимозiль(лє) (Mk, Он — БО), михиничник (Mk), мороз (Сл, Mk, Ос — СД),
осiнь (Вх — ДС), остре зiлля (Mk — ДС), потелı́пок (Кар — ДС), рута (Ос — СД).
Aster sedifolius L. — а́йстра степова́; га́йстра степова́ (Сл), осiнча́к о́стрий (Мл);
льон дикий (Ан — СЛ), мороз (Сл — СД), пiвник синiй (Ан — СТ), солоне́чник (Шм, Сл
— СТ).

Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides (Lam.) Merxm. — а́йстра степова́
естраго́нова.
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Aster sedifolius L. subsp. sedifolius — а́йстра степова́ типо́ва.
Aster tripolium L. — а́йстра солонце́ва; га́йстра солонце́ва (Сл), осiнча́к
солончаковий (Мл); очi кози́нi (Ср, Ln, Сл — СТ), чай степовий (Ян4 — СТ), чичафка
(Шс — СТ).
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Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó — а́йстра солонце́ва
панно́нська.
Aster villosus (L.) Schultz Bip., non Thunb. = Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz.
Aster sp. — а́стра(и) (Вх, Жл, Гб — ДС, ЛМ), га́йстри (Лч), звiзда́ня (Жл), звiзду́нка (Жл),
крижı́ (Ду), мı́сяць (Бк — БУ), мiсячки́ (Гб — ДС), нинице́ла (Бк — БУ), разноцвє́тка (Мс
— СТ), растрьо́па (Мс — СТ), репешки́ (Мс — СТ), розтрı́па (Мс — СТ), теклю́ня (Ар —
ПЗ), у́довки (Лс2 — ПЦ), ца́цки па́нськi (Лс2 — ПЦ), цериглядка (Сл — СД).
Asteraceae [=Compositae] — а́йстровi (Оп), складноцвı́тi (Ру, Оп).
Asterolinon Hoﬀmanns. & Link — зорельо́н; астеролı́нум (Ру, Оп).
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby — зорельо́н зiрча́стий; астеролı́нум
зiрча́стий (Ру, Оп).
Astilbe Buch.-Ham. ex D.Don — асти́льба (Ру, Оп).
Astilbe davidii Henry — асти́льба Дави́да (Ру, Оп); лелiтка (Чух — СЛ).
Astragalus L. — астрага́л (Сл, Ру, Оп; Ук).
Astragalus albicaulis DC. — астрага́л бiлосте́блий (Ру, Оп); во́вчий горо́шок бiлоби́льний (Мл).
Astragalus albidus Waldst. & Kit. [≈Astragalus vesicarius L.] — астрага́л
бiлува́тий (Ру, Оп).
Astragalus arenarius L. — астрага́л пiскови́й (Сл); астрага́л пiща́ний (Ру, Оп),
во́вчий горо́шок пiскови́й (Мл).
Astragalus arnacantha Bieb. — астрага́л колючкува́тий; астрага́л колю́чковий

's
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Astragalus asper Jacq. — астрага́л шорстки́й (Ру, Оп); астрага́л шерстки́й (Сл),
во́вчий горо́шок ше́рсткий (Мл).
Astragalus australis (L.) Lam. — астрага́л пiвде́нний.
Astragalus australis (L.) Lam. subsp. krajinae Domin — астрага́л пiвде́нний
Кра́їни.
Astragalus austriacus Jacq. — астрага́л австрı́йський (Ру, Оп); астрага́л роже́вий
(Сл), во́вчий горо́шок роже́вий (Мл).
Astragalus borysthenicus Klokov [≈Astragalus onobrychis L.] — астрага́л
днiпро́вський (Ру, Оп).
Astragalus brachyceras Ledeb. [=Astragalus hamosus L.] — астрага́л короткоро́гий (Оп).
Astragalus cicer L. — астрага́л ну́товий (Ру, Оп); астрага́л горохува́тий
(Сл), астрага́л хлопуне́ць (Ру), богоростка мiхурцевата (Вх1), во́вчий горо́шок
круглонасı́нний (Мл); Богоро́дишна трава́ (Ум, Ду, Iв), довгокiс (Ан — СТ), коса́
Богоро́дич(ш)на (Рг1, Ан, Пс, Кр — СД), ребшаник (Ан — СЛ), хлопак (Го2 — СЛ),
хлопунець (Ln, Кр, Шс, Сл — СД, СТ).
Astragalus contortuplicatus L. — астрага́л скру́чений (Ру, Оп).
Astragalus corniculatus Bieb. — астрага́л рiжкува́тий; астрага́л рiжка́стий (Сл),
астрага́л рiжко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок рiжка́стий (Мл).
Astragalus cornutus Pallas — астрага́л рогопло́дий (Ру); астрага́л кущува́тий
(Сл), во́вчий горо́шок лози́новий (Мл); розга (Ln — СТ), стручечник (Ск — СТ).
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Astragalus cretophilus Klokov [≈Astragalus cornutus Pallas] — астрага́л
крейдолю́бний (Оп).
Astragalus danicus Retz. — астрага́л да́нський; астрага́л да́тський (Ру, Оп).
Astragalus dasyanthus Pallas — астрага́л волохатоцвı́тий; астрага́л мохнатоцвı́тий (Сл), астрага́л шерстистоквiтко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок мохна́тий
(Мл); астрага́л (Мс — СТ), горо́х котя́чий (Мс — СТ), горо́х коша́чий (Ан, Мс — СТ),
горо́шок (Мс — СТ), горо́шок котя́чий (Мс — СТ), горо́шок польови́й (Мс — СТ), золототи́сяч(е)ник (Ан, Мс — СД), ла́пки котя́чi (Мс — СТ), переле́т (Ан, Мс — СТ), перелет
польський (Ан — СТ), перелет сладколистий (Чн — СЛ), перелет солодколистий (Ln —
СТ), ру́чки Бо́жi (Ан, Мс — СД, СТ), смоктунцı́ (Мс — СТ), соло́дка трава́ (Мс — СТ),
солодке зiллє (Ан — СТ), солоду́шка (Мс — СТ).
Astragalus dealbatus Pallas [≈Astragalus glaucus Bieb.] — астрага́л бiля́стий
(Оп).
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Astragalus dolichophyllus Pallas — астрага́л довголи́стий (Сл, Ру, Оп); во́вчий
горо́шок довголи́стий (Мл).
Astragalus exscapus L. — астрага́л безсте́блий; астрагал безстрiлковий (Оп);
перелет (Ан, Шс — СТ).
Astragalus galegiformis L. — астрага́л козлятникоподı́бний (Оп); астрага́л
козлятникови́дний (Ру), астрага́л лучни́й (Сл), во́вчий горо́шок луговий (Мл).
Astragalus glaucus Bieb. — астрага́л си́зий.
Astragalus glycyphylloides DC. — астрага́л солодколистоподı́бний; астрага́л
солодколистови́дний (Ру, Оп).
Astragalus glycyphyllos L. — астрага́л солодколи́стий (Сл, Ру, Оп); богоро́стка
звичайна (Вх1; Жл), во́вчий горо́шок соло́дкий (Мл); баранчики (Ос — ПД), Богородицяроса (Нв), богоростка (Км), волосник (Ан — СД), волчан (Ан — СЛ), в’язiль (Ан, Сл —
СТ), горо́х во́вчий (Гр), горо́х за́ячий (Ан, Ln, Гр, Сл — СД, СТ), горо́шок ди́кий (Гд, Ос
— ВЛ, БО), горошок заячий (Ав, См — СД, СЛ), дев’ятижильник (См), дев’ятилı́тник
(Рг1, Пс, Жл, Ду, Сл), дев’ятиси́льник (Вл, Пс, Жл, Ян2, Сл — СД), дев’ятоси́льник (См —
СД), жереб’ятник (Ан — СЛ), зуб чортов (Ос — ПЦ), калюжник (Ан — ПС), колесник (Ан
— ПС), коса Богородишна (Ан — ВЛ), коса варварина (Ос — СД), косатик (Ан — СД),
коси Матерi Божої (Ан, Ос — ПД, ВЛ), крило́ орли́не (Рг1, Ан, Пс), мокрiот (Зл — СТ),
ненаси́тець (Рг1, Пс, Ду), перерва польова (Ан — ПД), рiжечки (Ос — СД), розходник
боровий (Ан — ПС), сарачець (Го1, Сл — СЛ), семижильник (Ос — СД), сплюлист (Ан),
стручечник (Ln — СТ), ступа вовча (Ан — СД), тирлич (Ос — ПД), укладник (Ан — СТ),
фасо́лька ди́ка (Шх, Ду — ГЦ), фасу́лi ди́кi (Гб2 — ГЦ), хрест петрiв (Ln — СТ), чистець
(Ан — ПД), чорне зiлля (Ос — ПД).
Astragalus hamosus L. — астрага́л гачкува́тий; астрага́л гачконо́сний (Ру).
Astragalus henningii (Steven) Boriss. — астрага́л Ге́ннiнґа; астрага́л Ге́ннiнга
(Ру, Оп).

Astragalus hypanicus Krytzka [≈Astragalus pallescens Bieb.] — астрага́л
пiвденнобу́зький (Оп).
Astragalus krajinae Domin [=Astragalus australis (L.) Lam. subsp. krajinae
Domin] — астрага́л Кра́їни; астрагал Крайни (Оп), астрага́л кра́йнський (Ру).
Astragalus monspessulanus L. — астрага́л францу́зький (Сл); астрага́л
монпелı́йський (Ру, Оп), во́вчий горо́шок францу́зький (Мл).
Astragalus odessanus Besser [≈Astragalus cornutus Pallas] — астрага́л
оде́ський (Оп).
Astragalus olgianus Krytzka — астрага́л О́льги; астрагал Ольжин (Оп).
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Astragalus onobrychis L. — астрага́л еспарце́тний (Ру, Оп); горо́х гадю́чий (Ан,
Шс — СТ), горох кошачий (Ln, Го2, Шс — СТ), парцет (Ос — ПД), портянець (Hl — БУ),
стобильник (Ан — СТ).
Astragalus oxyglottis Steven ex Bieb. — астрага́л гостропло́дий (Ру, Оп).
Astragalus pallescens Bieb. — астрага́л блiди́й (Сл, Ру, Оп); во́вчий горо́шок бı́ложовта́вий (Мл).
Astragalus physodes L. — астрага́л мiхурча́стий.
Astragalus ponticus Pallas — астрага́л причорномо́рський; астрагал понтичний
(Оп), астрага́л понтı́йський (Сл, Ру), во́вчий горо́шок понти́йський (Мл).
Astragalus pseudoglaucus Klokov — астрага́л несправжньоси́зий (Оп).
Astragalus pubiﬂorus DC. — астрага́л пухнастоцвı́тий; астрага́л пухнастоквiтко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок безби́льний (Мл).
Astragalus reduncus Pallas — астрага́л зı́гнутий (Оп).
Astragalus rupifragus Pallas — астрага́л каменело́мний (Оп).
Astragalus sareptanus A.Becker [≈Astragalus rupifragus Pallas] — астрага́л
саре́птський (Оп).
Astragalus setosulus Gontsch. — астрага́л щетиня́стий; астрага́л щети́нистий
(Ру, Оп).

py

Astragalus similis Boriss. [≈Astragalus reduncus Pallas] — астрага́л подı́бний
(Оп).

(Ру, Оп).
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Astragalus sinaicus Boiss. — астрага́л сина́йський; астрага́л сiна́йський (Ру, Оп).
Astragalus striatellus Pallas ex Bieb. — астрага́л тонкосмуга́стий; астрага́л
смуга́стий (Ру, Оп).
Astragalus subuliformis DC. — астрага́л шилува́тий (Сл); астрагал шиловидний
(Оп), во́вчий горо́шок шилова́тий (Мл).
Astragalus sulcatus L. — астрага́л борозни́стий; астрага́л борозе́нчастий (Ру, Оп),
астрага́л рiвча́стий (Сл), во́вчий горо́шок рiвча́стий (Мл).
Astragalus suprapilosus Gontsch. [≈Astragalus physodes L.] — астрага́л зверхуволоси́стий (Ру, Оп).
Astragalus tarchankuticus Boriss. — астрага́л тарханку́тський (Оп).
Astragalus tauricus Pallas [≈Astragalus tenuifolius L.] — астрага́л кри́мський

au

Astragalus tenuifolius L. — астрага́л тонколи́стий.
Astragalus testiculatus Pallas — астрага́л яйцепло́дий (Ру, Оп).
Astragalus ucrainicus M.Popov & Klokov [≈Astragalus subuliformis DC.] —
астрага́л украї́нський (Ру, Оп).
Astragalus utriger Pallas — астрага́л мiхурце́вий; астрага́л пухирча́стий (Ру, Оп).
Astragalus varius S.G.Gmelin — астрага́л мiнли́вий (Оп); астрага́л лозни́к (Мл),
астрага́л ло́зяний (Ру), во́вчий горо́шок прутяни́й (Мл); лозник (Шс, Сл — СТ), перелет
(Сл — СТ).

Astragalus vesicarius L. — астрага́л пухирча́стий (Сл); во́вчий горо́шок наду́тий
(Мл); хлопунцi (Шс — СТ).
Astrantia L. — напра́сник; астра́нцiя (Ру, Оп).
Astrantia major L. — напра́сник вели́кий; астра́нцiя вели́ка (Ру, Оп), звiздя́нка
бiльша (Вх1, Мл; Жл); адельон (Mk — ГЦ), борщевник (Mk — ГЦ), гою́че зı́лля(є) (Вх,
Жл, Ду — ДС), гояче зiллє (Нв — ДС), дзвоно́чок (Коб — ГЦ), звiздовид (Мн, Мн2 — ВЛ),
люби́-мене́ (Нв, Ду, См — ПД, ЛМ), напрасник (Tl, Mk — ПД, ДС), напрасниця (Tl — ДС),
скусiвник (Шх, Mk — ГЦ).
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Astrodaucus Drude — моркiвни́ця; астрода́укус (Ру), морковниця (Оп).
Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude — моркiвни́ця узбере́жна; астрода́укус
прибере́жний (Ру), морковниця прибережна (Оп).
Astrodaucus orientalis (L.) Drude — моркiвни́ця схı́дна; астрода́укус схı́дний
(Ру), морковниця схiдна (Оп).
Asyneuma Griseb. & Schenk — синьоцвı́т; азине́ума (Ру, Оп).
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk — синьоцвı́т
сивува́тий; азине́ума сiрува́та (Ру, Оп), кольни́к сı́рий (Мл, Сл); синiй цвiт (Ан, Шс2
— СТ).
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Athyriaceae [=Woodsiaceae] — безщи́тнико́вi (Оп).
Athyrium Roth — безщи́тник (Ру, Оп).
Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex T.Moore = Athyrium distentifolium Tausch
ex Opiz.
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz (Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex
T.Moore) — безщи́тник альпı́йський (Ру); безщитнАик розставленолистий (Оп).
Athyrium ﬁlix-femina (L.) Roth — безщи́тник жiно́чий (Ру, Оп), жiно́ча
па́пороть (Сл; Ан, Ум, Ду, Iв, Mk, Ос — ВЛ); за́гнiтиця лiсова́ (Мл); блощатни́к (Он
— БО), борода чортова (Ан, Ос — ВЛ), козоца́п (Он — БО), кочади́жник (Рг1, Пс, Жл),
кочеди́жник (Ln, Жл, Гр, Ду — СТ), очi козинi (Ян4 — СТ), па́пороть (Ср, Ан, Ду, Iв,
Mk, Ос, Рм, Гб — ЗАГ), папороть борова (Ан — ПД, ВЛ), папороть справжня (Ос — ВЛ),
папортина (Гб — ЛМ).
Atragene L. [=Clematis L. pro parte] — пови́тник; атраге́на (Ру, Оп).
Atragene alpina L. [=Clematis alpina (L.) Miller] — пови́тник гiрськи́й;
атраге́на альпı́йська (Ру, Оп), повитник альпейський (Вх1, Вх6).
Atraphaxis L. — кучеря́вка (Оп).
Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch — кучеря́вка кущова́ (Оп).
Atraphaxis replicata Lam. — кучеря́вка вiдı́гнута (Оп).
Atriplex L. — лути́га (Вх6, Сл, Ру, Оп; Жл, Ук, Гб — ВЛ).
Atriplex amblyostegia Turcz. = Atriplex aucheri Moq.
Atriplex aucheri Moq. (Atriplex amblyostegia Turcz.) — лути́га широкопло́да (Ру,
Оп); лутига Ошера (Оп).
Atriplex cana Ledeb. — лути́га си́ва (Оп).
Atriplex hastata auct., non L. = Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Atriplex heterosperma Bunge = Atriplex micrantha Ledeb.
Atriplex hortensis L. — лути́га горо́дня, горо́дня лобода́ (Сл; Ян1, Ян4 — СТ);
лути́га городяна́ (Вх1, Мл), лути́га садо́ва (Ру, Оп); лебеда (См — СД), лобдуда (Ан),
лобı́дка (Рг1, Пс, Жл, Сл), лобода́ (Чн, Вл, Пс, Hl, Rs, Гр, Сл, Mk, Ос, Гб, Коб — ПД, ВЛ,
СЛ, ДС, БУ), лобода́ жо́вта (Рг1, Ln, Пс, Сл — СТ), лобода огородня (Ср — СТ), лобода
справжня (Ос — ВЛ), лобода черво́на (Рг1, Пс, Сл), лободи́ця (Ан, Жл, Сл), лопу́цька (Гб
— ДС).

Atriplex littoralis L. — лути́га прибере́жна (Ру, Оп); лути́га берегова́ (Мл, Сл).
Atriplex micrantha Ledeb. (Atriplex heterosperma Bunge) — лути́га дрiбноцвı́та
(Оп); лути́га рiзнонасı́нна (Ру, Оп).
Atriplex nitens Schkuhr — лути́га блиску́ча (Мл, Сл, Оп); лути́га лиску́ча (Ру);
лобода дика (Ян1 — СТ).
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. — лути́га видовженоли́ста (Ру, Оп).
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Atriplex patens (Litv.) Iljin — лути́га розхи́листа (Ру, Оп); лебеда татарська (Кр
— СД).

Atriplex patula L. — лути́га розло́га (Ру, Оп); лути́га кресла́та (Вх1, Мл, Сл); лобода
(Сл — ВЛ, СЛ).

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (Atriplex hastata auct., non L.) — лути́га
лежа́ча (Оп), лути́га списоли́ста; лути́га копiєли́ста (Мл), лути́га списови́дна
(Ру, Оп), лути́га списува́та (Сл); лебеда (Шс — СТ), лобода городня (Ln, Сл — СТ),
перестрı́тник (Нв, Жл — ДС), прострı́тник (Вх, Жл — ДС).
Atriplex rosea L. — лути́га роже́ва (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); лебеда (См — ДС), луци́га
(Вх, Жл — ДС).
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Atriplex sphaeromorpha Iljin — лути́га куля́ста (Ру, Оп).
Atriplex tatarica L. — лути́га тата́рська (Сл, Ру, Оп); лути́га стрепiха́та (Мл);
лобода (Мн2, Сл, Ос — СД, ПД, СЛ), маралки (Го2 — СЛ).
Atriplex sp. — лобода́ (Гв, Лч, Ан, Ln, Жл, Ду, Iв, Сл, Mk, Рм, Коб — СТ, ПД, ПЦ, ДС),
лободи́на (Жл), пострiтник (Mk).
Atropa L. — беладо́на; беладо́нна (Ру), белладонна (Оп), отровниця (Вх2).
Atropa bella-donna L. — беладо́на звича́йна; беладо́нна лiка́рська (Ру), белладонна
звичайна (Оп), белядо́на (Сл), отро́вниця пе́ся ви́шня (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), пе́ся ви́шня
(Вх3; Жл, Mk); атропа (Ос — ЛМ), беладо́нна (Мс, Мг — СТ, ЗК), белладо́нна (Ук),
бiлодо́нна (Сб — ПД), бiшена ягодка (Км), вишнi песiї (Во, Tl), ви́шня во́вча (Rs, Мг
— ВЛ, ЗК), во́вчi я́годи (Жл, Ум, Ду, Iв, Сл, См, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, БО, ЗК), во́вчi
я́годи чо́рнi (Сл, Сб — ДС, ГЦ), гурча́вка (Мг — ЗК), дурма́н (Iв, Мс — СТ), дурман
сонний (Км), заприду́х (Iв), красавиця (Во, Ln, Mk — СТ), краса́вка (Tl, Сл, Ук, Мс, Мг, Сб
— СД, СТ, ЗК), краса́вчик (Мс — СТ), мадрабу́ля (Он — БО), мадраґа́н (Вх6, Вх7 — ГЦ),
мадраґу́ля (См, Мг — ЗК), мадраґу́на (Гб2 — ГЦ), мадребу́ля (Он — БО), мадриґа́н (Вх6,
Вх7 — ГЦ), мандра́ґуля (Сб — ГЦ), мандрагу́ра (Мг — ЗК), мандриґуля(а) (Нв, Он, См, Сб
— ПД, БО, ЗК, ЛМ), матраґуна (Gs — БУ), матриґа́н (Шх, Ду, Ук, Бк, Гу, Гб2, Коб — БУ, ГЦ),
матриґу́ла (Бк — БУ), матриґу́н(а) (Gs, Бк, Сб — ГЛ, БУ, ГЦ), матриду́н(а) (Вх7 — ГЦ),
матрiґан (Км), надраґо́ля (См, Мг — ЗК), надраґ(г)у́ля (Вх7, Мг — ЗК, ЛМ), нiмечник
(См), нiми́ця (Гв, Gs, Tl, Мг, Сб — ГЛ, ГЦ, ЗК), нiмиця чорна (См), о́дурь со́нна (Mk, Сб —
ДС), островниця (Км), отравниця (Mk), отро́вниця (Жл), отруйниця (Сл), пи́сi я́годи (Сб
— ЗК), погане зiлля (Mk — ПД), по́кшик (Ан, Iв — ПД), рай-дерево (Mk), слiпота́ ку́ряча
(Мс — СТ), сонне зiлля (Tl), со́нник (Сл, Км, Сб — ЗК), фiя́лка (Мг — ЗК), царичка (Gs
— ГЛ), чо́рнi я́годи (Сб — ДС), шпинз (Мг — ЗК).
Aurinia (L.) Desv. — аври́нiя (Ру, Оп).
Aurinia saxatilis (L.) Desv. — аври́нiя ске́льна (Ру, Оп); боро́давник ске́льний (Сл),
бурачо́к скальни́й (Мл); кашка (Mk — ПД).
Avena L. — ове́с (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп); вiвсю́г (Ру, Оп).
Avena barbata Pott ex Link — ове́с борода́тий (Оп).
Avena cultiformis (Malzev) Malzev — ове́с неспра́вжнiй; ове́с подı́бний (Ру, Оп).
Avena fatua L. — вiвсю́г (Вх6, Мл, Сл, Оп; Рг1, Пс, Жл, Ян1, Ян4, Мл, Mk, Ос, Ук, Мс,
Гб — ЗАГ); вiвсю́г звича́йний (Ру), овес вiвсюга (Вх2); вı́всик (Гр, Сл, Mk), вiвсук (См),
вiвсю́га́ (Вх, Жл, Сл, Mk, Мс — СТ, ПД, ВЛ), вiвсюжо́к (дрiбни́й) (Мс — СТ), вiвсю́к (Вх7,
Мс — СТ, ДС), вiвсю́с (Мс — СТ), вiвсю́х (дрiбни́й) (Мс — СТ), гала́й (Вх7 — ДС), дикар
(Сл — СД), дику́н (Вх7 — БО), дичо́к (Вх5, Ва — СД, ЛМ), кирза (Сл — ВЛ), ове́с ди́кий
(Мн2, Шм2, Сл, Мс — СД, СТ), овсюг (Рг1, Мн2, Ян4, Сл — СД, СТ, СЛ), овсю́га (Гб — ПЗ),
овсю́х (Мс — СТ), овся́нка (Мс — СТ), сı́янка (Он — БО), скаку́н (Вх7 — ДС, БО), стоко́ло́с
(Мс, Гб — СТ, ВЛ), чорногу́з (Вх7 — ДС).
Avena ludoviciana Durieu [=Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durien) Nyman] — ове́с Людо́вика; вiвсю́г Людо́вика (Ру), овес Людовикiв (Оп).
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Avena nuda L. — ове́с го́лий (Сл, Ру; Вх, Вх1, Ду, Mk — ПД, ДС); го́ле́ць (Вх, Жл, Вх1,
Mk — ДС), овес антильський (Го2 — СЛ), овес татарський (Шм — СТ).
Avena sativa L. — ове́с сı́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); овес звичайний (Во, Оп; Сл),
ове́с посiвни́й (Ру, Оп); вiвса́ (Он — БО), вiвси (Он — БО), вı́всик (Жл, Гд — БО), вiвсо́
(Лс1 — СД), вiвся́жина (Он — БО), вовес (Mk — ПД), гове́с (Ос, Мс — СТ, ПД), ове́с (Гв,
Чн, Вх, Рг1, Ln, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Rs, Гр, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), овес
повсюдний (Сл), овес простий (Мн2), овес сiвний (Сл), овис (Он — БО), овос (Гб — ЛМ),
овьо́с (Мс — СТ), рихоль (Мн2).
Сорти: бога́ч (Вх, Вх7, Сл, Mk — ВЛ), бо́йко (Вх7 — СЯ), грива́к (Вх7 — ВЛ), грива́ч (Он
— БО), збı́жа бı́ле (Он — БО), збiжа просте (Он — БО), зло́тник (Он — БО), золотник
(Он — БО), кана́рок (Вх, Жл, Mk — ПД), колоса́ч (Он — БО), коса́тець (Он — БО), коса́ч
(Вх, Жл, Вх7, Mk, Он — ПД, ВЛ, ДС, БО), косича́к (Вх7, Он — ДС, БО), ове́с анґе́льський
(Mk), о. безвiстний (Mk), о. бiлий (Mk), о. бога́тий (Вх, Вх7, Mk — ЛМ), о.-бога́ч (Вх1,
Вх6, Gs — ДС), о. венґерський (Мн2, Mk — ПД), о. волоти́стий (Сл), о. волотовий (Сл),
о. востюковатий (Mk), о. всхiдний (Mk), о. жовтий (Вх, Mk — ПД), о. зеле́ний (Жл),
о. кавказький (Mk), о. камчацький (Mk), о.-коса́ч (Вх1, Вх6, Сл), о. крiсла́тий (Мл),
о. лiни́вий (Гр — ПС), о. однобокий (Го2 — СЛ), о. озимий (Mk), о. подлiський (Mk),
о. рихлий (Мн2), о. свидоватий зелений (Вх1), о. сибiрський (Mk), о. сколозрий (Вх1),
о. скорозрiлий (Mk), о. угорський (Сл), о. чорний (Mk), о. шведський (Mk), о. шкоцький
(Mk), о.-канарок (Gs — ДС), простю́х (Он — БО), прусак (Гб — ЛМ), рихлик (Мн2, Mk —
ПД), скорозрiлка (Вх7 — ЛМ).
Avena sterilis L. — ове́с неплı́дний; ове́с пусти́й (Мл); овсюг (Рг1).
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durien) Nyman — ове́с неплı́дний
Людо́вика.
Avena strigosa Schreber — ове́с щетиня́стий; вiвсю́г щети́нистий (Ру), овес
щетинистий (Оп); вiвсюг (Чн, Го2 — СД, СЛ), овсюг (Чн, Го1 — СЛ).
Avena trichophylla C.Koch [≈Avena sterilis L.] — ове́с волосистоли́стий (Ру, Оп).
Avenula (Dumort.) Dumort. — вı́всик.
Avenula compressa (Heuﬀel) W.Sauer & Chmelitschek — вı́всик сти́снутий;
вiвсюне́ць кри́мський (Ру).
Avenula planiculmis (Schrader) W.Sauer & Chmelitschek — вı́всик плоскосте́блий.
Avenula praeusta (Reichenb.) J.Holub — вı́всик припа́лений; ове́с лукови́й (Мл),
ове́с лучни́й (Сл); овсюга (Hl — БУ).
Avenula schelliana (Hackel) Roshev. — вı́всик Ше́лле.
Avenula versicolor (Vill.) Laı́nz — вı́всик рiзноба́рвний; ове́с сорока́тий (Мл); овес
рiжноцвiтий (Сл), овес рiжноцвiтний (Шх — ГЦ).
Azolla Lam. — азо́ла (Оп).
Azolla caroliniana Willd. [≈Azolla mexicana C.Presl] — азо́ла каролı́нська (Оп).
Azolla ﬁliculoides Lam. — азо́ла папоротеподı́бна; азола папоротевидна (Оп).
Azolla mexicana C.Presl — азо́ла мексика́нська.
Azollaceae — азо́ловi (Оп).

© Юрій Кобів

79

B

th
or

(Mk — ПД).

's

co

py

rig

ht

Ballota L. — м’я́точник (Ру, Оп).
Ballota borealis Schweigger [=Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek] —
м’я́точник пiвнı́чний (Оп).
Ballota nigra L. — м’я́точник чо́рний (Ру); гобзик чорний (Вх1, Вх3), м’я́точник (Сл;
Ян2 — СД); бiлокудренник (Ln — СТ), го́бзик (Жл), крапива́ глуха (Ср, Ан, Ln, Мн2 —
СД, СТ), кропи́ва́ глуха́ (Ум, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ВЛ), кудренник (Mk), ма́точник
(Рг1, Пс, Жл, Ум, Ян2, Ду, Iв, Mk — СД, ПД), м’я́та соба́ча (Ум, Iв, Сл, См — СД), м’я́тошник
(Ум, Iв), чорнокудренник (Кр, Mk — СД), ша́ндра (Ср, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, СТ,
ПС, СЛ), шандра вонюча (Ln — СТ), шанта (Ос — ПД).
Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek — м’я́точник чо́рний смердю́чий.
Ballota nigra L. subsp. nigra — м’я́точник чо́рний типо́вий.
Balsaminaceae — бальзами́новi; бальзамı́новi (Ру, Оп).
Balsamita Miller — кану́пер.
Balsamita major Desf. (Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev) — кану́пер вели́кий;
воро́тиш кану́пер (Вх2, Мл), кану́пер (Сл; Чн, Лч, Ан, Пс, Tl, Rs, Гр, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук,
Мс — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), кану́пiр (Вх3; Вх, Ср, Вл, Ан, Жл, Mj, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СТ, ПД,
ВЛ), кану́фер (Ру; Рг1, Ан, Пс, Жл, Шм, Mj — СД, СТ, ПД), маруна велика (Оп); ка́лу́пı́р
(Вх, Gs, Вх7, Гд, Он — ДС, БО, ЗК, ЛМ), калу́фер (Чн, Вх7 — СЛ, БУ), канупер пахучий
(Рг1), кануфiр (Hz — ГЛ), кануфрi (Hz — ГЛ), кару́пiль (Вх7 — БО, ЗК), кару́пiр (Вх, Вх7,
Tl — ВЛ), конупер (Ян1 — СТ), марiм’я́та (Вх7 — ЛМ), пе́лево́нь (Вх7 — ВЛ), пижмо (Сл),
рябинчик (Ан).
Barbarea DC. — сурı́пиця (Сл, Ру, Оп); борбора (Mk).
Barbarea arcuata (Opiz ex J. & C.Presl) Reichenb. [=Barbarea vulgaris R.Br.
subsp. arcuata (Opiz ex J. & C.Presl) Hayek] — сурı́пиця дугоподı́бна; сурı́пиця
дугови́дна (Ру, Оп).
Barbarea stricta Andrz. — сурı́пиця пряма́ (Сл, Ру, Оп); сурı́пиця туга́ (Мл); рiпиця

au

Barbarea verna (Miller) Ascherson — сурı́пиця весня́на́ (Оп).
Barbarea vulgaris R.Br. — сурı́пиця звича́йна (Мл, Сл, Ру, Оп); горушка звичайна
(Вх1); горчи́ця (Мг — ЗК), гриза́н (Мг — ГЦ), гурчи́ця (Мг — ЗК), жовту́ха (Го1, Мг — СЛ,
ЗК), жовтяни́ця (Ан, Го1, Mk, См, Мг — СД, СТ, СЛ, ЗК), жовтячки́ (Мг — ЗК), молочко́
чо́ртове (Мг — ЗК), ре́дька ди́ка (Мг — ЗК), ре́пча (Мг — ЗК), рı́па (Мг — ЗК), рı́пи́ця
(Вх, Вх1 — ДС, ЗК), рı́пни́ця (Мг — ЗК), рı́(е́)пча (Мг — ЗК), рiп’я́к (Мг — ЗК), сверı́ка (Мс
— СТ), свирı́па (Ан, Ln, Ду, Iв, Сл, Рм, Мс, Мг — СД, СТ, ПЦ, ПС, ЗК), свирı́пиця (Ln, Ум —
СТ), сирı́па (Мс — СТ), суре́п(к)а (Мс — СТ), сурı́п(к)а (Мс, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), сурı́пиця
(Ан, Ук, Мг — ЗК).

Barbarea vulgaris R.Br. subsp. arcuata (Opiz ex J. & C.Presl) Hayek —
сурı́пиця звича́йна дугоподı́бна.
Barbarea vulgaris R.Br. subsp. vulgaris — сурı́пиця звича́йна типо́ва.
Barkhousia foetida (L.) F.W.Schmidt = Crepis foetida L.
Barkhousia pseudoalpina Klokov = Crepis alpina L.
Barkhousia rhoeadifolia (Bieb.) Bieb. = Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.)
Čelak.
Barkhousia setosa (Haller ﬁl.) DC. = Crepis setosa Haller ﬁl.
Bartsia L. — ба́рчiя; ба́ртсiя (Ру, Оп).
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Bartsia alpina L. — ба́рчiя альпı́йська; бартсiя альпейська (Вх1), ба́ртсiя
альпı́йська (Ру, Оп).
Basellaceae — базе́лiєвi (Ру, Оп).
Bassia All. — мiте́льник; басiя (Оп).
Bassia hirsuta (L.) Ascherson — мiте́льник шорстки́й; ба́сiя солонцева́та (Сл),
басiя шорстка (Оп), ехiно́псилон шорстки́й (Ру), мiте́льник мохна́тий (Мл).
Bassia hyssopifolia (Pallas) O.Kuntze — мiте́льник гiсополи́стий; ба́сiя гiсополи́ста (Сл, Оп), мiте́льник гiссополи́стий (Мл).
Bassia laniﬂora (S.G.Gmelin) A.J.Scott — мiте́льник вовнистоцвı́тий; вı́ниччя
пiскове́ (Сл), мiте́льник пiскови́й (Мл); золотушна трава (Ан — СЛ), краснюк (Ан, Ln,
Сл — СТ, СЛ).

Bassia prostrata (L.) A.J.Scott — мiте́льник сланки́й; мiте́льник розпросте́ртий

ht

(Мл).

rig

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott — мiте́льник звича́йний (Мл), вı́ниччя (Вх, Ср, Ln,
Вх1, Ум, Ян1, Ян4, Сл, Mk, Ос, Мс — ЗАГ); вı́ниччя правди́ве (Сл); верби́ця (Мс — СТ), вiник
(Мн2, Mk — СД, ПД), вiничина (Mk — ПД), вiни(ч)ки (Го1, Сл — СД, СЛ), вiничник (Ln,
Го1 — СТ), вiниччя городнє (Ан — СТ), вı́нниця (Гб — СТ), мiтельник (Вх — ВЛ), мiтла
(Вх, Mk — ПД, ДС), мiтлиця (Вх, Mk — ПД, ДС), мiтличина (Вх, Вх1 — ДС), нефорощ (Ан,
См — ПД).
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Bassia sedoides (Pallas) Ascherson — мiте́льник очитко́вий (Мл); басiя очитковидна (Оп), ба́сiя очиткува́та (Сл), вiнички (Сл — СЛ).
Bassia sp. — курай (Сл).
Batrachium (DC.) S.F.Gray [=Ranunculus L. pro parte] — водяни́й жовте́ць
(Ру, Оп); брижниця (Соб).
Batrachium aquatile (L.) Dumort. [=Ranunculus aquatilis L.] — водяни́й
жовте́ць звича́йний; водяний жовтець водний (Оп).
Batrachium divaricatum (Schrank) Wimmer [≈Ranunculus trichophyllus
Chaix] — водяни́й жовте́ць розчепı́рений (Ру, Оп).
Batrachium foeniculaceum (Gilib.) V.Krecz. [≈Ranunculus circinatus Sibth.] —
водяни́й жовте́ць фе́нхелевий; водяни́й жовте́ць фенхелеви́дний (Ру, Оп).
Batrachium kaufmannii (Clerc) V.Krecz. [≈Ranunculus penicillatus (Dumort.)
Bab.] — водяни́й жовте́ць Ка́уфманна (Ру, Оп).
Batrachium rionii (Lagger) Nyman [=Ranunculus rionii Lagger] — водяни́й
жовте́ць Рı́она (Ру, Оп).
Batrachium trichophyllum (Chaix) Van den Bosch [=Ranunculus trichophyllus
Chaix] — водяни́й жовте́ць волосоли́стий (Ру, Оп).
Beckmannia Host — зубро́вник; бекма́нiя (Ру).
Beckmannia eruciformis (L.) Host — зубро́вник звича́йний; бекма́нiя звича́йна
(Ру, Оп), бекма́нiя лукова́ (Мл), бекма́нiя лучна́ (Сл); житниця (Мн2, Mk — СД, ПД),
зубрiвка (Сл), зубро́вник (Ср, Ln, Яв, Сл — СТ), пирей водяний (Ан, Mk — СТ), пирiй
плавньовий (Ян3, Ян4 — СТ), тимофiєвка (Сл — ПС).
Beckmannia syzigachne (Steudel) Fernald — зубро́вник схı́дний.
Bellardiochloa Chiov. — тонконı́жка; белардiохло́а (Ру, Оп).
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. — тонконı́жка фiоле́това; белардiохло́а
фiоле́това (Ру, Оп).
Bellevalia Lapeyr. — белева́лiя (Ру, Оп).
Bellevalia lipskyi (Miscz.) Wulf — белева́лiя Ли́пського (Ру, Оп).
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Bellevalia sarmatica (Pallas ex Georgi) Woronow — белева́лiя сарма́тська (Ру,
Оп).

Bellis L. — стокро́тки (Ру, Оп;

Ук);

моро́н (Вх2).

Berberidaceae — барбари́совi (Ру, Оп).

py

Bellis sylvestris Cyr. — стокро́тки лiсовı́ (Оп).
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Bellis perennis L. — стокро́тки звича́йнi; моро́н трева́лий (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл),
стокро́тки (Сл; Ан, Дб, Iв, Mk, Дан, Коб — ПЗ, ДС), стокро́тки багаторı́чнi (Ру, Оп);
бистричка(и) (Mk, Км — ПД), бiла́вка (Вх, Вх1 — ДС), бiле́ньке зı́ллє (Гб — ДС), бı́ли (Гб
— ВЛ), бiлоголо́вець (Вх, Вх1 — ДС), бiлоцвiтка (См), бiлявка (Км), бiльцi (Го2 — СЛ),
бреха́чка (Вх, Вх1, Mk — ДС), вдовичка (Сл — ПД), ви́стрiчки (Вх, Вх1 — БО), вiскрутка
(Mk — ПД), грiшпанки дикi (См), ґомбички́ (Вх7 — ЗК), дрiбнячки́ (Гд — БО), має́тка
(Вх7 — ДС), маргари́тки(а) (Рг1, Ср, Ан, Мн, Ян4, Сл, Ук, Сн, Сб — СД, СТ), марточка (Ан),
молодички (Км), морiжничо́к (Вх7 — ДС), моро́н(чики) (Вх, Жл, Вх4 — ДС), незабу́дьки
(Сн), не́рест (Вх7 — ДС), нечу́йвı́тер (Шх, Ду — ГЦ), перчiтни́к (Гб2 — ГЦ), сирı́тка(и)
(Вх, Gs, Жл, Вх1, Ду, Гд, Он, Пч — ДС, БО, ЗК, СЯ), сирiтонька (Gs), сиротки (Гб — ЛМ),
скороспiлка (Го2 — СЛ), слiпота ку́рєча (Вх7 — ДС), снiгу́рка (Ар — ПЗ), стокраста (Гб
— ЛМ), сто́крастка (Вх7 — ЛМ), стократки (Рг1, Ан, Пс, Мн, Вх4, Сл — СД, ЛМ), сто́крать
(Жл), стокрот (Ан, Hl — БУ), стокро́тка (Ан, Дб, Iв, Гб — ДС), сто́кро́ть (Вл, Лч, Ан, Жл,
Ум, Гр, Ду, Iв, Mk — СД), стокру́тка (Mk, Коб — ДС), стоцвiт (Го2 — СЛ), цукрı́вка (Вх,
Вх1, Ду, Mk — ДС), ця́точка (Вх, Вх1, Ду — ДС), чичи́на весня́на (Вх7 — ДС).

Berberis L. — барбари́с (Ру, Оп); кислич (Вх3).

Berberis orientalis C.K.Schneider [≈Berberis vulgaris L.] — барбари́с схı́дний

co
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Berberis vulgaris L. — барбари́с звича́йний (Ру, Оп); байбари́с (Сл; Ан, Пс, Дб, Ду,
Гб — ПС, ДС), ки́слич звича́йний (Вх1, Вх6, Мл); барбари́с (Ск, Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн,
Шс, Ян4, Яв, Iв, Сл, Ук, Мс — ЗАГ), барбари́ск (Ан, Яв, Сл), барбарисник (Км), барбарись
(Сл), берберис (Сл, Mk — ПД), берберус (Mk — ПД), вовчни́к (Пч — ЗК), драчина (Гб —
ЛМ), квасни́ця (Ан, Tl, Яв, Iв, См — СД, СТ), квасня́нка (Пч — ЗК), кисле дерево (Км),
кислетка (Ан — СТ), кисли́ця (Ан, Шс, Сл, Mk — СТ), кисли́ч (Жл, Hl, Ду, Сл, Mk — БУ),
кисличник (Во), ки́слi я́годи (Мс — СТ), кисля́нка (Чн, Ан, Iв, Сл, Мс — СТ, СЛ), кися́нка
(Яв), когу́тик (Он — БО), мокриш (Рг1, Пс — ПД), пасльо́н кра́сний (Мс — СТ), терн
кислий (Ск — СТ).
Bergenia Moench — бада́н (Ру, Оп).

au

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch — бада́н товстоли́стий (Ру, Оп); каменолом
товстолистий (Во); бада́н (Мс — СТ), раноцвiт (Ан), час монго́льський (Мс — СТ).
Berteroa DC. — ги́кавка (Ру, Оп).
Berteroa incana (L.) DC. — ги́кавка звича́йна; ги́кавка (Сл), ги́кавка сı́ра (Ру, Оп),
ка́шник сı́рий (Мл), оперстник сизак (Вх1, Вх3); бабешник (Ос — ПД), бабин (Rs — ВЛ),
бабиць (Нв — ВЛ), баби́шник (Нв, Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД), бабiвник
(Ос — СД, ПД), бабiй (Ос — СД), бабник (Ос — ПД), бабочник (Tl), бiленька травка
(Сл — СЛ), бiлоцвı́т (Чн, Ср, Ан, Ln, Го2, Шс, Ян4, Яв — СТ, СЛ), бiль (Чн, Ан, Сл — СЛ),
бородавник (Ос — ВЛ), вихривiтер (Ан — СТ), деревiєць маленький (Ос — ПД), икавка
(Жл, Ум, Гр, Iв, Сл, Ос — ПД), ı́кавка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Сл — СД, СТ), iковка (Пс),
iкотник (Ln, Шс, Mk — СТ), ї́кавка (Пс, Жл), кашка (Сл), кашка бiла (Сл — СТ), кашка
сороча (Сл), кашник (Ан — ПС), кечегуль (Ан — СТ), крiвавник (Сл — ПД), маточне
зiлля (Ос — ПД), мо́рква борова́ (Ан, Iв — ПС), незнайвiтер (Ос — ВЛ), нечуйвiтер (Сл —
ПЦ), панша (Ос — ПЦ), пирейок (Рг1), пiдбiль (Сл — СТ), сiдун (Ан), сороча (Ан — СТ),
тола́нь (Рг1, Пс, Жл).
Berula Koch — потiчни́к; бе́рула (Ру).
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Berula erecta (Hudson) Coville — потiчни́к прями́й; бе́рула пряма́ (Ру), вех
вузьколи́стий (Сл), моркавець узколистий (Вх1); кирничник (Tl), костоправ (Ос —
СЛ), ричайник (См).
Beta L. — буря́к (Ру, Оп); бурак (Вх2).
Beta maritima L. [=Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli] — буря́к
примо́рський; буряк морський (Оп).
Beta trigyna Waldst. & Kit. — буря́к трипри́ймочковий (Ру, Оп).
Beta vulgaris L. — буря́к звича́йний (Мл, Сл, Ру, Оп; Ос — ПД); бура́к (Вх3; Гв, Ln,
Жл, Мн, Hl, Mj, Rs, Iв, Сл, Гд, Mk, Он, Гу, Гб — ЗАГ), бурак звичайний (Во, Вх1, Вх2, Вх6);
бора́к (Сл, Он, Гб — СД, ВЛ, БО), буря́к (Рг1, Ср, Лч, Пс, Жл, Ум, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук
— ЗАГ), буряк столовий (Ос — СТ), бут (Жл, Сл), ру́мпля (Вх7 — ЗК), ру́нкля (Вх4, Вх7,
Гб — ЗК, ЛМ), ру́нтля (Вх7 — ЗК), све́кла (Рг1, Ln, Жл, Mk — СТ), свекловиця (Ln — СТ),
свiкла (Пс).
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli — буря́к звича́йний примо́рський.
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris — буря́к звича́йний сı́йний.
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. crassa Alef. — буря́к кормови́й (Сл; Mk);
буря́к рiпува́тий (Вх6, Сл); бура́к звича́йний (Mk), б. пасте́рний (Он — БО), б. пастiвни́й
(Гб — ДС), б. пашистий (Mk), буряк бiлий (Сл), б. пастiвний (Сл), б. пашний (Сл, Mk),
б. скотячий (Сл), марго́вка (Мал — ЗК).
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. crassa Alef. var. altissima Döll — буря́к
цукро́вий (Сл); бура́к са́харний (Гб — СТ), б. цукро́вий (Рг1, Сл, Mk, Гб — ПД, ПЗ),
буряк солодкий (Сл), рiпа (Гб — ЛМ), р. цукрова (Гб — ЛМ).
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. crassa Alef. var. conditiva Alef. —
буря́к черво́ний (Мл, Сл); буря́к столо́вий (Ру); бура́к кра́сний (Мн2, Гб — СД, СТ),
б. свекловий (Вх6), бу(о)ра́к цвiкло́вий (Гб — ДС), бура́к черво́ний (Гб — ПЗ), бураки
цвикльовi (Вх — ДС), буряк свекловий (Сл, Mk), б. цви(i)кловий (Сл, Mk), б. цвiклий
(Mk), све́кла (Вх, Mk, Гб2 — ГЦ), цвикла (Сл), ц. червена (Гб — ЛМ), цвиклi (Вх — ДС),
цвикля (Вх — ДС), цвiкла (Во, Гб).
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris — ботва́ (Сл; Мл,
Mk — ДС); манго́льд (Ру); ботвина (Сл, Mk).
Betonica L. — бу́квиця (Ру, Оп).
Betonica oﬃcinalis L. (Stachys oﬃcinalis (L.) Trevisan) — бу́квиця лiка́рська (Ру,
Оп); бу́квиця (Вх1, Сл; Ав, Чн, Рг1, Вл, Ан, Ln, Жл, Кр, Rs, Ян2, Iв, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ),
бу́квиця звича́йна (Мл), диман лiкарський (Вх1); ба́бка(и) (Ан, Iв — СТ), бетоникель
(Ан — ПД), бето́нiка (Ан, Шк, Ос — ВЛ), бетонiя (Ос — ВЛ), бетонька (Км), брюквиця (Сл
— СЛ), буква (Ан), буквиця чорна (Км), букiвка (Км), буковиця (Ан — ПД), буковка (Ан,
Го1 — СЛ), буко́вник (Ан, Iв), бук-трава́ (Ан, Го1, Iв — СЛ), девесил (Ан — СЛ), деревий
польовий (Mk — ГЦ), дєдик солодкий (Ан — СЛ), дима́н (Ав, Рг1, Жл, Mj — СД), жидки
(Ос — ПД), зво́здики пı́льськi (Шх — ГЦ), золотушник (Ан — СЛ), кану́пер польови́й
(Ан, Iв — СЛ), липовий квiт (Ан — ГЛ), матери́на (Ан, Кр, Сл — СД), материнка (См —
СД), матка (Ос — ПД), маточниця (Ос — ВЛ), репуха (Ос — ПЦ), ручки Божi (Ан — СД),
свинд(ю)ха (Ос — ПД, ВЛ), сердечник (Ос — ВЛ), старовина (См — СД), чай грудний (Ос
— ВЛ), шишка́р (Коб — БО), якiвка (Hl — БУ).
Betula L. — бере́за (Вх2, Сл, Ру, Оп; Дб).
Betula borysthenica Klokov — бере́за днiпро́вська (Ру, Оп).
Betula humilis Schrank — бере́за низька́ (Сл, Ру, Оп); бере́зка боло́тяна (Мл; Рг1,
Пс); березка (Мн2 — СД), березка мала (Мн — СД).
Betula klokovii Zaverucha — бере́за Кло́кова (Оп).
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Betula kotulae Zaverucha [≈Betula obscura A.Kotula] — бере́за Коту́лi (Оп).
Betula litvinowii Doluch. — бере́за Литви́нова (Оп).
Betula microlepis Vassilcz. — бере́за дрiбнолускова́ (Оп).
Betula obscura A.Kotula — бере́за те́мна (Оп).
Betula pendula Roth (Betula verrucosa Ehrh.) — бере́за пови́сла (Оп), бере́за
борода́вча́ста (Сл, Ру, Оп); береза плакуча (Вх1, Вх6; Mk); бере́за (Ln, Mj, Ян2, Ян4,
Сл, Ос, Гт, Пч, Мс — ЗАГ), берези́на (Мал — ЗК), тясми́н (Мо — ПД).
Betula pubescens Ehrh. — бере́за пухна́ста (Сл, Ру, Оп); береза бiла (Во, Вх1, Вх2,
Вх3, Вх6; Hl, Мл, Mk — БУ), бере́за мохна́та (Мл), береза омшена (Вх1); бере́за (Гв, Ав,
Рг1, Ср, Шк, Ln, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ум, Rs, Шх, Ду, Гд, Ук, Рм, Гб — ЗАГ), береза болотна
(Mk — ВЛ), береза кучерява (Чн, Го2 — СД, СЛ), береза мала (Мн), береза пушиста (Mk),
березина (Рг1, Пс), берест бiлий (Вх7 — ЛМ), берiзка мала (Мн2 — СД), бже́за (Гб — ЛМ).
Betula verrucosa Ehrh. = Betula pendula Roth.
Betulaceae — бере́зовi (Ру, Оп).
Bidens L. — череда́ (Сл, Ру, Оп); двозуб (Во), чередун (Вх2, Вх3).
Bidens cernua L. — череда́ пони́кла (Сл, Ру, Оп); череду́н сторча́к (Мл); вовчки (Ос
— ВЛ, ПЦ), золотушна трава (Mk — СТ), причепа (Ум), реп’яхи́ соба́чi (Ум), реп’яшки́
(Ум, См — ДС), стрiлки (Ум, Сл — СД), товстушка (Сл), череда (Ln, Пс, Ян2, Сл — СД, СТ,
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Bidens connata Muhl. ex Willd. — череда́ зче́плена.
Bidens frondosa L. — череда́ листяна́ (Оп).
Bidens orientalis Velen. = Bidens tripartita L. var. orientalis (Velen.) Stoj. & Stef.
Bidens radiata Thuill. — череда́ промени́ста (Ру); череда променева (Оп), череда́
променя́ста (Сл), череду́н лучи́стий (Мл).
Bidens tripartita L. — череда́ тридı́льна; череда́ звича́йна (Сл), череда́ трироздı́льна (Ру, Оп), череду́н звича́йний (Вх2, Мл); бло́хи цига́нськi (См, Мг — ЗК), ви́лки
(Мг — ЗК), во́в(чи)ки (Сб — ПЦ, ПЗ), вовчки́ (Пр, Лс2, Ос, Рм, См — СД, ПЦ, СЛ), во́ши (Сб
— ГЦ), во́шi ба́бинi (Кар — ГЦ), вошi дiдовi (Ос — ПД), во́шi соба́чi (Пок — ВЛ), (в)у́ши
ба́бинi(и) (Мг, Сб — ДС, ГЦ), ву́ши пе́сi (Мг — ЗК), (в)у́ши цига́нськi (Мг — ЗК), ву́шi
дı́довi (Гв, Мл, Дми), ву́шi жидı́вськi (Сб, Дми, Кар — ДС), ву́шi па́нськi (Сб — ДС), ву́шка
соба́чi (Мг — ЗК), гiрча́к (Сл, Сб — СД, ВЛ), дзябран (Км), дзя́брiй (Мг — ЗК), женихи
баришнинi (Го1 — СЛ), жиди́ (Сб, Коб — БО, ГЦ), жи́дики (Бк, Сб — БУ, ЗК), золоту́шна
трава́ (Mk, Сб — СТ, СЛ), кiшки (Км), кулю́шки (Сб — ПЦ), купа́льник (Сб — ПС), купча́к
боло́тний (Вх, Жл, Ду — ВЛ), купча́к ди́кий (Вх, Жл, Ду — ВЛ), лепниця (Ан, Mk — ПД),
остючки́ (Яна — СТ), пострiвни́к (Гд — БО), приче́па (Ан, Iв, Сл, Сб, Яна — СТ), реп’яхи
(Ос — СД, ПС), реп’яхи́ соба́чi (Вл, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл, Сб — ГЦ), реп’яшки́ (Ан, Iв, Сл, Ос
— СТ, ВЛ, ПС, СЛ), реп’яшки́ соба́чi (Сл, Сб — СД), рип’я́к (Мг — ЗК), рип’я́х (Мг — ЗК),
рiжки козi (Км), рiпля́к (Мг — ЗК), рiп’яни́к (Мг — ЗК), соба́чки́ (Рг1, Пс, Ум, Iв, Сл, Ос,
См, Мг, Сб, Сал — СД, СТ, ПЦ, СЛ, ЗК), стрiвни́к (Гд — БО), стрiлка (Км), стрiлки́ (Ав,
Чн, Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Гт, Мг, Яна — СД, СТ, СЛ, ЗК), товстуля (Mk, См — СД),
товстуха (Mk, См — СД), товсту́шка (Ан, Кр, Ду, Сл — СД), турицiя (См), тури́ця(i) (См,
Мг, Коб — ВЛ, ГЦ), турiки́ (Коб — ГЦ), ушi дiдiвськi (Mk — ВЛ), у́шка ведме́жi (Рм —
ВЛ), цига́нуши (Мг — ЗК), череда́ (Во, Чн, Рг1, Ср, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл, Ос, Рм, Мг — ЗАГ),
череда́-тра́вка (Сб — СТ), чередун (Км), чорнобривець болотний (Км).
Bidens tripartita L. var. orientalis (Velen.) Stoj. & Stef. (Bidens orientalis Velen.)
— череда́ тридı́льна схı́дна; череда́ схı́дна (Оп).
Bifora Hoﬀm. — парноплı́дник; бiфо́ра (Ру, Оп).
Bifora radians Bieb. — парноплı́дник промени́стий; бiфо́ра промени́ста (Ру, Оп),
двоячо́к лучи́стий (Мл); вонючка (Сл — СТ), коляндра (Сл — СТ).
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Bignoniaceae — бiньйо́нiєвi; бiгно́нiєвi (Ру, Оп).
Biscutella L. — о́чки (Ру, Оп).
Biscutella laevigata L. — о́чки гладе́нькi (Ру, Оп); очки альпейськi (Вх1).
Blackstonia Hudson — блексто́нiя (Ру, Оп).
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson — блексто́нiя пронизаноли́ста (Ру, Оп).
Blechnaceae — ребрı́вко́вi; блехнумовi (Оп).
Blechnum L. — ребрı́вка; бле́хнум (Ру, Оп).
Blechnum spicant (L.) Roth — ребрı́вка звича́йна; бле́хнум колоси́стий (Ру, Оп).
Blysmus Panzer — коми́шниця; блı́смус (Ру, Оп).
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link — коми́шниця сти́снута; блı́смус сти́снутий (Ру, Оп), коша́тник приплощений (Мл), оситня́г плеска́тий (Сл); оситняг (Сл).
Bolboschoenus (Ascherson) Palla [=Scirpus L. pro parte] — бульбокоми́ш (Ру,
Оп).
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Bolboschoenus compactus (Hoﬀm.) Drobov [≈Scirpus maritimus L.] — бульбокоми́ш купча́стий; бульбокоми́ш ску́пчений (Ру, Оп).
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [=Scirpus maritimus L.] — бульбокоми́ш
примо́рський; бульбокоми́ш морськи́й (Ру, Оп).
Bombycilaena (DC.) Smolj. — вовня́нка; бомбiцилена (Оп).
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. — вовня́нка пряма́; бомбiцилена пряма (Оп).
Boraginaceae — шорстколи́стi (Ру, Оп).
Borago L. — огiро́чник (Ру, Оп); гирочник (Вх3).
Borago oﬃcinalis L. — огiро́чник лiка́рський (Ру, Оп); гирочник лiкарський (Вх1,
Вх6), огiро́чник (Сл; Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Ду, Iв, Mk, Ук — ПД), огiро́чник звича́йний (Мл);
бура́чник (Рг1, Жл, Мн, Mk — ПД), бурячки (Tl), володка (Сл), гиро́чник (Жл), гуро́шник
(Лс2 — ПС), огiре́чник (Ум, Сл), огiркова трава (Сл), огiро́ч(ш)на трава́ (Рг1, Жл, Ум,
Iв), огiро́шник (Ум, Яв, Сл), огуречна трава (Tl), огуречник (Мн, Мн2, Сл — ПС), троян
(Сл).
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Botriochloa O.Kuntze [=Dichanthium Willemet] — борода́ч (Оп).
Botriochloa ischaemum (L.) Keng [=Dichanthium ischaemum (L.) Roberty] —
борода́ч звича́йний (Оп).
Botrychium Swartz — ключ-трава́; грознаток (Вх2), грознянка (Вх2), гроня́нка (Ру,

au

Botrychium lunaria (L.) Swartz — ключ-трава́ пiвмiсяце́ва; грозня́нка звичайна
(Вх1, Жл, Мл), гроня́нка пiвмı́сяцева (Ру, Оп), ключ-трава (Сл, Ру, Оп; Ln — СТ);
любизiллє (Mk — ГЦ), розрив-трава (Го1, Сл — СЛ).
Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Braun ex Koch — ключ-трава́
ромашколи́ста; гроня́нка розгалу́жена (Ру), гронянка ромашколиста (Оп).
Botrychium multiﬁdum (S.G.Gmelin) Ångström — ключ-трава́ багатодı́льна;
гроня́нка багатороздı́льна (Ру, Оп).
Botrychium virginianum (L.) Swartz — ключ-трава́ вiрґı́нська; грознянка
вiрґı́нська (Мл), гроня́нка вiргı́нська (Ру, Оп).
Boussingaultia Humb., Bonpl. & Kunth — бусенґо́льцiя; бусенгольцiя (Оп).
Boussingaultia baselloides Humb., Bonpl. & Kunth — бусенґо́льцiя садо́ва́;
бусенгольцiя базелеподiбна (Оп).
Brachyactis Ledeb. — коротколу́чник.
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. — коротколу́чник вiйча́стий.
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Brachypodium Beauv. — куцонı́жка (Ру, Оп); брахiпо́дiй (Ру).
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. — куцонı́жка двоколоско́ва.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. — куцонı́жка пiрча́ста (Оп); куцонı́жка
пери́ста (Ру), куцонiжка пiрната (Мл), трув лiсови́й (Вх1; Жл).
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler &
Martens — куцонı́жка пiрча́ста ске́льна.
Brachypodium rupestre (Host) Roemer & Schultes [=Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & Martens] — куцонı́жка ске́льна
(Ру, Оп).

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. — куцонı́жка лiсова́ (Мл, Ру).
Brassica L. — капу́ста (Вх2, Сл, Ру).

ht

Brassica campestris L. [≈Brassica rapa L.] — капу́ста польова́ (Ру, Оп).
Brassica cretica Lam. — капу́ста кри́тська; капуста крiтська (Оп).

rig

Brassica elongata Ehrh. — капу́ста-рога́чка; рога́чка степова́ (Мл), степова́ рога́чка
(Сл); какишник (Ан — СТ), рогачики (Ян1 — СТ), рогачка (Ян1, Ян3 — СТ), свидетель
(Ян3 — ВЛ).

Brassica elongata Ehrh. subsp. elongata — капу́ста-рога́чка типо́ва.

py

Brassica elongata Ehrh. subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr. — капу́ста-рога́чка
хроноли́ста.
Чн, Шм — СЛ);

гiрчи́ця

co

Brassica juncea (L.) Czern. — гiрчи́ця саре́птська (Ру, Оп;
сарептя́нська (Сл), гiрчи́ця степова́ (Мл).

Brassica napus L. — рiпа́к (Вх3, Вх6, Сл, Оп; Во, Жл, Ум, Гр, Дб, Ду, Пл, Ук — СД);
капуста рiпак (Вх1, Вх2), ко́льза (Оп; Ук, См); рiпа (Чн, Hl — СЛ, БУ), рı́пиця (Жл),
свирı́пиця (Ду), свiрiпа (Рг1), сурiпа (Сл).

th
or

's

Brassica napus L. subsp. napus — рiпа́к звича́йний (Мл, Сл); рапс (Ру; Рг1, Пс, Ум,
Iв, Сл, Ук, Гб — ВЛ), рiпа́к (Ру; Сл, Mk — ПД, ВЛ); бронза (Ос — ВЛ), ковза (Ос — ВЛ),
орап (Сл), польза (Сл — ВЛ), рапша (Сл — ПС), рiпиця (Mk), свирı́па (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв,
См — ДС), сурiпа (Сл), сурı́пиця (Рг1, Пс, Шм2, Ум, Ду, Iв).
Сорти: рiпак дволiтний (Вх6), р. лiтний (Сл), р. озимий (Сл), р. озимий олiйний (Вх6),
р. рiчний (Вх6), р. ярий (Сл).

au

Brassica napus L. subsp. rapifera Metzger — бру́ква (Сл, Ру, Оп; Ср, Шк, Пс, Жл,
Вх5, Hl, Ум, Rs, Iв, Mk, Ук, Гу, Гб — СТ, ВЛ, ДС, БУ, ГЦ); берирı́па (Лс2 — ПЦ), бру́ков (Жл,
Вх5, Mk, Он — ГЛ, БО), брюква (Во, Рг — ЗАГ), галяре́па (Ан, Iв, Сл), гору́нка (Рг1, Пс,
Жл), каляре́па (Iв, Сл), ка́пуст (Гб2 — ГЦ), карпе́ля(i) (Вх, Вх7, Mk, Сен — ЛМ), карпель
(Вх — ЛМ), ква́к(и) (Вх7, Гд, Mk, Он — БО), квака (Вх7, Он — БО), кольора́ба (Гб — ВЛ),
кочере́ґа (Жл, Гр, Он — БО), рiпа (Рг1, Шм2 — ЗАГ).
Brassica nigra (L.) Koch — гiрчи́ця чо́рна (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Чн, Ln, Шм, Шм2,
Mk — СТ, СЛ); капуста чорна (Вх3); гiрчиця (Ос — ВЛ), горчиця (Rs — ВЛ), лопуцьки
(Ос — ВЛ), рипiй (См), рiпак (См — ДС), сурiпа (Сл).
Brassica oleracea L. — капу́ста горо́дня (Сл, Ру, Оп;

Ln, Шм — ЗАГ); капу́ста (Мл;
Гв, Во, Чн, Вх, Ср, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб — ЗАГ),
капуста городяна (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6); капуска (Mk — БУ), капустина (Mk), капусти́ця
(Жл, Rs, Mk, Он — ВЛ, БО).

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. — калярı́па
(Вх1, Вх6, Сл; Ду); кольра́бi (Ру; Ук); брiдовка (Во), ґалярепа (Mk — ПД), калараб (Mk),
каляре́па (Во, Ан, Hl, Мл, Сл, Mk, Коб — ДС, БУ), капустрı́па (Мал — ЗК), карараби (Гб —
ЛМ), колора́ба (Мал — ЗК).
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Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. — капу́стаярму́ж; браунколь (Ln, Го1 — СТ, СЛ), капуста зимова (Го1 — СЛ), капуста кучерява
(Го1 — СЛ), ярму́ж (Жл, Mk), ярмуш (Во, Мл, Mk — ПД).
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. viridis L. — капу́ста
листяна́ (Ру); капу́ста кормова́ (Ру); капуста невитка (Вх3 — ДС), шумелянка (Вх4
— ЛМ).

rig

ht

Brassica oleracea L. convar. botrytis Markgraf — капу́ста цвiтна́ (Сл, Ру; Во, Рг1,
Ln, Пс, Жл, Mk, Ук, Гб — СТ, ВЛ); каляфiо́р (Во, Рг1, Вх1, Вх6, Mk, Коб — ПД, ДС), капу́ста
кучеря́ва (Ум, Iв), капуста шпарагова (Вх6), карафiол (Во, Hl, Mk — БУ), куче́рка (Бк —
БУ), цвiту́ха (Рг1, Iв, Сл, Mk).
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. — капу́ста
голı́вча́ста; капу́ста голова́та (Вх1, Вх3, Сл; Вх — БО, ГЦ), капу́ста головча́ста (Ру;
Во, Ук), капу́ста кача́нна (Ру; Рг1, Ln, Гр, Ук — СТ); за́витка (Вх, Вх3 — ГЦ), капуста бiла
(Mk — БУ), к. головаста (Mk — ПД), к. проста (Mk — БУ), крижiвка (Во, Рг1, Вх1).
Сорти: брауншвейка (Mk — ПД), заводо́вка (Дз — ПД), капуста синя (Сл), к. червона
(Сл), куреки (Пс), ликори́чка (Дз — ПД), невитка (Вх — ГЦ), раню́шка (Мо — СТ),
спа́совка (Лс2 — ПЦ).
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. — капу́ста
воло́ська (Вх1, Вх3, Мл, Сл; Mk — БУ), капу́ста саво́йська (Ру; Ln, Сл — СТ); капуста
кучерява (Вх3, Mk — ПД), капуста сафойська (Mk — ПД), кєль (Mk, Коб — ДС, БУ), кiль

py

(Коб — ДС).

co

Brassica oleracea L. convar. gemmifera Markgraf — капу́ста брюссе́льська (Ру;
Го1, Сл — СЛ); бруксе́лька (Сл; Mk — ПД, БУ); капуста бруксельська (Сл, Mk — ПД),
капуста-пуплячка (Вх3).
Brassica oleracea L. convar. italica (Blenck) Markgraf — бро́коль; брюнколь (Ln
— СТ).

au

— СТ).

th
or

's

Brassica rapa L. — рı́па (Вх1, Вх3, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Во, Чн, Рг1, Ан, Пс, Жл, Hl, Шс,
Гр, Ду, Iв, Mk, Ук, Мс, Гб — ЗАГ); турне́пс (Ру, Оп; Mk, Ук); бiлорiпа (Гр), бу́льба (Мо
— ПД), гирчи́ця (Он — БО), гi(о)рчи́ця лу́бе́нська (Рг1, Мн2, Ум, Ду, Iв — СД), гриза́чка
(Вх1, Вх7 — ДС), гризу́чка (Вх7, Mk — ДС), калярiпа (Сл — СД), репка (Гб, Коб — ВЛ, ЛМ),
рижiй (Ан), рипı́й (Ан, Ду, Iв), рı́па бı́ла (Жл, Вх7 — ЗК), рiпак (Шс, Ян1, Ян4, Iв, Сл, Ос
— СТ, ВЛ), рı́пка (Гб — ВЛ), свирı́п(к)а (Iв, Рм, См — ВЛ, ПЦ, ДС), сирої́жка (Вх7 — ЗК),
сурiпиця (Шс — СТ), турнiпс (Mk).
Brassica rapa L. subsp. oleifera DC. — рı́па олı́йна; гiрчиця чорна (Ос — ВЛ),
горубка (Ос — ВЛ), рiпак (Сл, Ос — ВЛ), рiпак малий (Сл), рiпачок (Сл), су́рiпо́к (Мл).
Brassica rapa L. subsp. rapa — рı́па звича́йна (Мл, Сл); бу́льба (Мч — ПД), рiпа (Сл
Brassica taurica (Tzvelev) Tzvelev — капу́ста кри́мська (Оп).
Brassicaceae [=Cruciferae] — капустя́нi, хрестоцвı́тi (Ру, Оп).
Briza L. — трясу́чка (Ру, Оп; Сл).
Briza elatior Sibth. & Sm. [=Briza media L. subsp. elatior (Sibth. & Sm.)
Rohlena] — трясу́чка висо́ка (Оп).
Briza humilis Bieb. — трясу́чка низька́.
Briza media L. — трясу́чка сере́дня (Мл, Ру, Оп); дрожачка середуща (Вх1, Вх6),
трясу́чка (Сл; Рг1, Пс, Жл, Мн, Вх6, Ум, Ду, Iв, Mk, Он, Мг — ЗАГ); бı́ганка (Сва — ДС),
блощи́цi(я) (Гб, Коб — ВЛ, БО), брязкунцi (Сл — ПС), грай-зı́лля (Мг — ЗК), грай-трава́
(Мг — ЗК), дзво́ники (Мг — ЗК), дрижачка (См), дрожа́чка (Жл, Шх, Сл, Mk — ГЦ),
здрı́(и́)жник (Ум, Ду, Iв, Mk), зимбı́лi (Гб — СТ), имши́на (Мг — ЗК), козодра́с (Мг — ГЦ),
коло́пенка (Мг — ЗК), конопе́лька (См, Мг — ПД, ЗК), кру́пи пташи́нi (Он — БО), ку́ряча
трава́ (Коб — ГЦ), метлюг (Ан — СЛ), мiтло́ха (Мг — ЗК), моргу́лька (Мл — СЯ), муха
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(Гв, Mk), неве́йка (Ан, Iв — СЛ), о́рошець (Мг — ЗК), ре́згив (Мг — ЗК), рясни́ця (Мг —
ЗК), серденько зазульчине (Mk — ПД), се́рцятка (Мг — ЗК), сı́м’я зозу́ляче (Гд — БО),
сı́рка (Коб — ГЦ), сльо́зи (Мг — ЗК), сльо́зи Ма́тер Бо́жої (Коб — БО), сльо́зи Пресвято́ї
Дı́ви (Мг — ЗК), сльозки (Коб — ПС), танцiвни́к (Мг — ЗК), танцюва́льниця (Мг — ГЦ),
трiсени́чка (Вх7 — ВЛ), трiсиру́бичка (Вх7 — ВЛ), трı́сочка (Кар — ДС), трiсулька (Mk —
ПД), трiсу́чка (Вх7 — ДС), тросьору́бка (Мл — ВЛ), трусени́чка (Вх7 — ВЛ), трясенець
(Hl — БУ), тряси́-трава́ (Мг — ЗК), тряска (Mk, См — ПД), трясни́к (Мг — ГЦ), трясунка
(Сл, Сн — ГЦ), шовкова трава (Сл — ПС).

Briza media L. subsp. elatior (Sibth. & Sm.) Rohlena — трясу́чка сере́дня
висо́ка.
Brizochloa Jirásek & Chrtek [=Briza L. pro parte] — трясу́чник; трясучковидка
(Оп).

py

rig

ht

Brizochloa humilis (Bieb.) Chrtek & Hadač [=Briza humilis Bieb.] — трясу́чник
низьки́й; трясучковидка низька (Оп).
Bromopsis (Dumort.) Fourr. [=Bromus L. pro parte] — стоколо́сник; кострець
(Оп), стоколос (Оп).
Bromopsis benekenii (Lange) J.Holub [=Bromus benekenii (Lange) Trimen] —
стоколо́сник Бе́некена; стоколос Бенекена (Оп).
Bromopsis cappadocica (Boiss. & Balansa) J.Holub [=Bromus cappadocicus
Boiss. & Balansa] — стоколо́сник каппадокı́йський; стоколос каппадокiйський
(Оп).

au

th
or

's

co

Bromopsis erecta (Hudson) Fourr. [=Bromus erectus Hudson] — стоколо́сник
прями́й; стоколос прямий (Оп).
Bromopsis inermis (Leysser) J.Holub [=Bromus inermis Leysser] —
стоколо́сник безо́стий; стоколос безостий (Оп).
Bromopsis ramosa (Hudson) J.Holub [=Bromus ramosus Hudson] —
стоколо́сник гiлля́стий; стоколос гiллястий (Оп).
Bromopsis riparia (Rehmann) J.Holub [=Bromus riparius Rehmann] —
стоколо́сник прибере́жний; стоколос прибережний (Оп).
Bromopsis × taurica Sljussarenko — стоколо́сник кри́мський; стоколос
кримський (Оп).
Bromus L. — сто́колос (Сл, Ру; Ук); бромус (Оп), стоколо́са (Вх2, Вх6; Ук).
Bromus arvensis L. — сто́колос польови́й (Сл, Ру); бромус польовий (Оп), стоколо́са
полева́ (Мл); вiвсянка (См — ПД, ВЛ), ди́рза (Гр), костер польовий (Сл), кострюльки (Ln
— СТ), костю́льки́ (Рг1, Ан, Iв, Mk — ПД), мiтлиця (Ян1 — СТ), сивець (Го1 — СЛ), синець
(Ln, Сл — СТ), стоколос (Ан — ПД), стоколо́са (Вх7, Гб — ДС, ЛМ), шмир (Вх7 — ЛМ).
Bromus benekenii (Lange) Trimen — сто́колос Бе́некена (Ру).
Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa — сто́колос каппадокı́йський (Ру).
Bromus carinatus Hooker & Arnott — сто́колос кiля́стий.
Bromus commutatus Schrader — сто́колос змı́нений; бромус мiнливий (Оп),
сто́колос лучни́й (Сл), сто́колос мiнли́вий (Ру), стоколо́са нестı́йна (Мл).
Bromus diandrus Roth — сто́колос двотичи́нковий.
Bromus erectus Hudson — сто́колос прями́й; стоколо́са пряма́ (Мл).
Bromus hordeaceus L. (Bromus mollis L.) — сто́колос м’яки́й (Сл, Ру); бромус
м’який (Оп), стоколоса жмиця (Вх2), стоколо́са мягка́ (Мл; Mk); житець (Ан, Ян2,
Сл — СД, ПС), жи́тниця (Коб — ГЦ), мiтлиця (Вл), перiйка (Ан), сто́колос (Рг1, Пс, Сл, Гд
— СТ, БО), стоколо́са (Mj — ПД).
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Bromus inermis Leysser — сто́колос безо́стий (Сл, Ру; Mk); стоколо́са гладка́ (Мл);
костер безостий (Сл), костирь голоколосий (Сл), метлиця (Сл — ПС), перı́й (Вл, Жл),
пирей (Ан, Mk — СД, СТ, СЛ), пирей великий (Ан, Ln — СТ), пирı́й (Ан, Hl, Iв, Mk — СД,
СТ, БУ), пирiй-костирь (Ян2, Сл — СД), пирiйка (Ос — ПД), стоко́лос (Сл, Мс — СД, СТ),
стоколоса безостна (Сл), тонконiг (Сл — ПС), травка (Сл — СД).
Bromus japonicus Thunb. — сто́колос япо́нський (Ру); бромус японський (Оп),
сто́колос розло́гий (Сл), стоколо́са розбрı́ла (Мл); костер розкидистий (Сл), мiтлиця
(Mk — ПД), овсюг (Сл — СТ).
Bromus madritensis L. — сто́колос мадри́дський (Ру).
Bromus mollis L. = Bromus hordeaceus L.
Bromus ramosus Hudson — сто́колос гiлля́стий; сто́колос розгалу́жений (Ру),
сто́колос шерстки́й (Сл), стоколо́са шерстка́ (Мл).
Bromus riparius Rehmann — сто́колос прибере́жний (Ру).
Bromus scoparius L. — сто́колос волоти́стий (Ру); бромус волотистий (Оп).
Bromus secalinus L. — сто́колос жи́тнiй (Сл, Ру; Mk); бромус житнiй (Оп),
стоколоса заглушка (Вх1, Вх2, Мл; Жл); житняк (Ln, Сл — СТ), костер (Ан), кости́р(ь)
(Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду, Iв, Сл), костю́льки́ (Ан, Пс, Жл, Мн, Сл), метлиця (Hl — БУ), мiтлиця
(Сл), мiтлиця справжня (Мн2), овся́нка (Рг1, Пс, Жл, Мн), сто́коло́с (Рг1, Ан, Пс, Hl, Rs,
Ду, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД, ВЛ, БУ), сто́коло́са (Гв, Вх, Пс, Mk, Он, Гб — ПД, ВЛ, ДС, БО),
стоколо́сник (Ан, Iв — СТ), стоколо́сь (Жл).
Bromus squarrosus L. — сто́колос коструба́тий; бромус розчепiрений (Оп), висюк
(Ру, Mk — СТ), сто́колос-висюк (Сл), сто́колос розчепı́рений (Ру), стоколо́са патла́та
(Мл); метлиця (См — СД, ПЛ), метлиця-висюк (Ан — СТ), метлиця-висяк (Ан — СТ),
метлиця-вiвсюк (Ан — СТ), мiтлиця (Ян1, См — СД, СТ), сто́колос (Вл, Пс, Сл — СТ).
Bromus sterilis L. — сто́колос неплı́дний (Ру); стоколо́са пуста́рка (Вх2, Мл);
костер (Mk — СТ), мiтличка (Ян1 — СТ).
Bromus tectorum L. — сто́колос покрiве́льний (Ру); сто́колос покрı́вляний (Сл),
стоколо́са стрiхова́ (Мл); метлиця (Ln, Го1, Сл — СТ, СЛ), мi(е)тличка (Ян1, Ян4, Сл —
СТ), перı́й лiсови́й (Вл, Жл).
Bromus sp. — костьор (Сл), метла (Ан), метлиця (Ан), метличка (Ан), мiтли́ця (Ср, Ян4,
Сл, Гб — СТ, ДС), овсю́г (Ср, Ан, Ln — СТ), осиґа (Вх7 — БУ), снiтiй (Он — БО).
Broussonetia L’Hér. ex Vent. — папı́рниця; брусонетiя (Оп), брусонецiя (Вх2).
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. — папı́рниця схı́дна; брусонетiя папероносна
(Оп), брусонецiя папiрниця (Вх2); брусонецiя (Сл), паперове дерево (Сл).
Bruckenthalia Reichenb. — вересни́ця.
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb. — вересни́ця голколи́ста.
Bryonia L. — пере́ступень (Сл, Ру, Оп; Ук).
Bryonia alba L. — пере́ступень чорноя́гiдний (Вх6, Сл); пере́ступень бı́лий (Во,
Вх1, Ру, Оп), пере́ступень бiлоцвı́т(н)ий (Вх6, Мл); виногра́д ди́кий (Мс — СТ), вовчi
ягоди (Ос — ПС), в’юно́к (Мс — СТ), гадючi ягоди (Сл — СЛ), глистовник (Го2 — СЛ),
гордо́биль (Гд — БО), гордо́бить (Вх7 — ЗК), мо́рква ди́ка (Мс — СТ), нечiпа́й-зı́лля (Рг1,
Жл, Мн, Ум, Гр, Iв), перела́з (Нв — ЛМ), перелитень (Ос — ПЦ), пере́сту́п (Нв, Hz, Gs, Жл,
Ум, Rs, Iв, Mk, Пр, Ос — СД, ПД, ВЛ, ГЛ, ДС, ЛМ), пере́сту́пень (Гв, Ав, Чн, Вх, Рг1, Ср,
Ln, Gs, Жл, Мн, Mj, Ум, Шс, Ян3, Iв, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), переступень вовчий (Ос — ПС),
переступник (Gs, Mk — СЯ), слiпота (Сл — СД), хмiль ди́кий (Мс — СТ), чорноя́гiдник
(Мс — СТ).

Bryonia cretica L. — пере́ступень червоноя́гiдний; переступень кропивистий
(Во); нечiпай-зiлля (Сл), пере́ступ(ень) (Жл, Сл).
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Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin — пере́ступень червоноя́гiдний
дводо́мний; пере́ступень червоноягiдний (Вх6, Сл).
Bryonia dioica Jacq. [=Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin] —
пере́ступень дводо́мний (Ру, Оп); пере́ступень дво(у)пе́нний (Вх1, Вх6, Мл).
Bufonia L. — б’юфо́нiя (Ру, Оп).
Bufonia parviﬂora Griseb. = Bufonia tenuifolia L.
Bufonia tenuifolia L. (Bufonia parviﬂora Griseb.) — б’юфо́нiя тонколи́ста; бiфо́нiя
тонколи́ста (Мл), бюфо́нiя дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп).
Buglossoides Moench. — гороби́не насı́ння; буглосоїдес (Оп).
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnston — гороби́не насı́ння польове́;
буглосоїдес польовий (Оп), горобе́йник польови́й (Мл, Сл, Ру), саморiдник польовий
(Вх1); воробе́йник (Рг1, Ln, Жл, Сл, Mk — СТ, ПД), воробейник польовий (Сл), горобе́йник
(Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Ук), ка́мiнний (Жл), красильна трава (Ан — СТ), марина (Ан, Ян2,
Сл — СД, СТ), насiння гороб’яче (Сл), просо вороб’яче (Во, См — СТ), просо горобине
(Ан — СТ), просо кам’яне (Во), реп’яшок (Сл), сiм’я вороб’яче (Во, Mk), сiм’я горобине
(Шс2 — СТ), шерстке зiлля(є) (Ян2, Сл — СД, СТ).
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnston subsp. sibthorpiana (Griseb.) R.Fernandes — гороби́не насı́ння польове́ Си́бторпа.
Buglossoides czernjajevii (Klokov) Czerep. [≈Buglossoides arvensis (L.)
I.M.Johnston] — гороби́не насı́ння Черня́єва; буглосоїдес Черняєва (Оп).
Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnston (Lithospermum purpureocaeruleum L.) — гороби́не насı́ння пурпуро́во-си́нє; горобе́йник пурпуро́во-голуби́й
(Ру), горобе́йник червоноси́нiй (Мл, Сл); горобейник (Сл), нестидник (См — СД), слiпота
куряча (Зл — СЛ).
Buglossoides sibthorpiana (Griseb.) Czern. [=Buglossoides arvensis (L.)
I.M.Johnston subsp. sibthorpiana (Griseb.) R.Fernandes] — гороби́не насı́ння
Си́бторпа; буглосоїдес Сiбторпiїв (Оп).
Buglossoides tenuiﬂora (L. ﬁl.) I.M.Johnston — гороби́не насı́ння тонкоцвı́те;
буглосоїдес тонкоквiтковий (Оп).
Bulbocodium L. — бранду́шка (Ру, Оп; Шм2).
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Sprengel — бранду́шка рiзноба́рвна (Ру);
бранду́шка (Сл; Шм2, Мс — СТ), брандушка рiзнокольорова (Оп), бранду́шка ру́ська (Мл);
бранду́шi (Мс — СТ), брунди́шка (Ан — СЛ), подснı́жник (Мс — СТ), просеренок гадючий
(Го2 — СТ), просоре́н(ь) гадю́чий (Ср, Ум, Ян4, Iв — СТ), про́сурень гадю́чий (Рг1, Пс,
Мн), сирı́тка(и) (Чн, Ум, Iв, Mk, См — СД, СЛ), цибу́лька (Мс — СТ).
Bunias L. — сверби́га (Ру, Оп; Шм, Ук); сверби́гуз (Сл; Ук).
Bunias arvensis Jordan = Bunias erucago L.
Bunias erucago L. (Bunias arvensis Jordan) — сверби́га польова́ (Ру, Оп).
Bunias orientalis L. — сверби́га звича́йна (Мл); порчак звичайний (Вх1, Вх3),
сверби́га схı́дна (Ру, Оп; Сл), свербигуз звичайний (Сл); гарлупа (Ан — СЛ), гарлюпа
(Ан — СЛ), гiрчак (Сл — СД), горлюпа (Ан — СЛ), грецики (Ан — СЛ), грицай (Го2 —
СЛ), гри́цик(и) (Чн, Ан, Жл, Ду, Iв, Сл — СТ, ПС, СЛ), катра́н (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, См —
СЛ), лас(ик) (Ан — СТ), ласоч-трава (Ан — СТ), порча́к (Рг1, Пс, Жл, Сл), рiпа́к (Вл, См
— СТ), рiпець (Ан — СТ), свербейка (Ан — СЛ), сверби́га (Рг1, Ан, Ln, Пс, Ду, Iв, Сл, Mk —
СТ), сверби́(ı́)гуз (Ан, Iв, Сл, См — СД, СТ), свирı́па (Ан, Гр, Iв, Сл, Mk, См — СТ), хлезı́нь
(Шх, См — СД, ГЦ), шкорлупа (Ан — СТ).
Bunium L. — бульбокми́н; бунiум (Оп).
Bunium ferulaceum Sibth. & Sm. — бульбокми́н феру́ловий; бунiум феруловий
(Оп).
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Bupleurum L. — ласка́вець (Сл, Ру, Оп; Ук).
Bupleurum aﬃne Sadler — ласка́вець спорı́днений (Ру, Оп).
Bupleurum asperuloides Heldr. — ласка́вець маре́нковий (Ру, Оп); ласка́вець
ситнико́вий (Мл).
Bupleurum brachiatum C.Koch ex Boiss. — ласка́вець гiлля́стий (Ру, Оп).
Bupleurum exaltatum Bieb. [≈Bupleurum falcatum L.] — ласка́вець висо́кий
(Ру, Оп).
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Bupleurum falcatum L. — ласка́вець серполи́стий (Мл, Сл); ласкавець серповидний (Оп).
Bupleurum fruticosum L. — ласка́вець кущови́й (Ру, Оп).
Bupleurum gerardi All. — ласка́вець Джера́рда; ласка́вець Жера́ра (Оп),
ласка́вець лiнiйноли́стий (Мл).
Bupleurum longifolium L. — ласка́вець довголи́стий (Оп); принiт (Hl — БУ).
Bupleurum marschallianum C.A.Meyer [≈Bupleurum tenuissimum L. subsp.
gracile (Bieb.) H.Wolﬀ ] — ласка́вець Ма́ршалла (Ру, Оп).
Bupleurum pauciradiatum Fenzl [≈Bupleurum asperuloides Heldr.] —
ласка́вець малопромене́вий (Ру, Оп).
Bupleurum ranunculoides L. — ласка́вець жовтеце́вий (Ру, Оп).
Bupleurum rotundifolium L. — ласка́вець круглоли́стий (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру,
Оп); волосник (Сл), капуста заяча (Mk, См — СД), ла́ска́вець (Чн, Вх, Ln, Gs, Жл, Mj, Ум,
Шх, Iв, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), ласкавиця (Сл — СД), ласка́вцi (Ср, Ан, Шм, Ян4, Iв, Сл — СТ),
ласковиця(i) (Сл — ВЛ).
Bupleurum tenuissimum L. — ласка́вець найто́нший (Ру, Оп).
Bupleurum tenuissimum L. subsp. gracile (Bieb.) H.Wolﬀ — ласка́вець
найто́нший струнки́й.
Bupleurum woronowii Manden. [≈Bupleurum falcatum L.] — ласка́вець
Во́ронова (Оп).
Bupleurum sp. — крiп звичайний (Сл — СЛ), крiп лiсовий (Сл — СЛ).
Buschia Ovcz. [=Ranunculus L. pro parte] — дрiбножовте́ць; бушiя (Оп).
Buschia lateriﬂora (DC.) Ovcz. [=Ranunculus lateriﬂorus DC.] —
дрiбножовте́ць бокоцвı́тий; бушiя бокоцвiта (Оп).
Butomaceae — сусако́вi (Ру, Оп).
Butomus L. — суса́к (Ру, Оп; Ук); бобiвник (Вх2).
Butomus umbellatus L. — суса́к звича́йний; бобiвни́к кружали́стий (Вх1, Вх2, Вх3,
Мл), суса́к (Сл; Ср, Ln, Пс, Мн, Шм2, Ян4, Ду, Mk, Мс — СТ, ПД), суса́к зо́нтичний (Ру,
Оп); батожки водянi (Ос — ПД), бобiвни́к (Нв, Жл, Iв, Сл — ВЛ), бочарна трава (Ан —
СЛ), кугана́ (Го2 — СЛ), окуга (Сл — СЛ), оситняг (Ан, Ln, Кр — СД, СТ), оситняк (Пс,
Мн), осiтня́г (Ум, Гр, Ду, Iв, Сл — ПД), осiтня́к (Рг1, Гр, Сл), приворотне зiлля (Ос — СЛ),
рогатка (Ан — СТ), сiтняг (Сл — СД), смикалочка (Ос — ПЦ), суса́й (Мс — СТ), сусака
(Сл — СТ), цибу́ля жа́б’яча (Ан, Ян2, Ян3, Iв — СД, СТ, ПД).
Buxaceae — бу́кшпано́вi; самши́товi (Ру, Оп).
Buxus L. — бу́кшпан (Вх6, Сл); самши́т (Ру, Оп; Ук).
Buxus sempervirens L. — бу́кшпан вiчнозеле́ний; бу́кшпан всезеле́ний (Вх1, Сл;
Жл), букшпан зелений (Вх6, Мл), самши́т вiчнозеле́ний (Ру, Оп); буксусник (Ан, Mk),
бу́кшпан (Ан, Шк, Пс, Гр, Дб, Iв, Сл, Mk, Коб — ПД, ДС), букшпань (Ан), бу́чман (Гб —
ДС), бу́штан (Коб — СЯ), геван (Ду), ґре́шпан (Коб — ДС), ґрушпан (Сл), ґу́пшпан (Мл
— ВЛ), ґушпан (Сл), ка́м’янка (Кар — ЗК), мı́рта (Дми, Коб — ДС, ГЦ).
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Cachrys L. — зубни́й ко́рiнь; ка́хрис (Ру).
Cachrys alpina Bieb. — зубни́й ко́рiнь гiрськи́й; ка́хрис альпı́йський (Ру).
Cachrys odontalgica Pallas — зубни́й ко́рiнь солонце́вий; ка́хрис степови́й (Ру).
Cactaceae — ка́ктусовi (Оп).
Caesalpinia L. — фернамбу́кове де́рево; бразилька (Вх2), цезальпı́нiя (Ру, Оп).
Caesalpinia brasiliensis L. = Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hooker) Benth.
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hooker) Benth. (Caesalpinia brasiliensis L.) —
фернамбу́кове де́рево брази́льське; цезальпı́нiя Джи́ллiса (Ру, Оп); бразо́л(i)я
(Гр, Mk), бредзелı́я (Гр), брезелı́я (Гр, Mk), брези́лiя (Жл), фернамбу́к (Ук).
Caesalpiniaceae — фернамбу́ковi; цезальпiнiєвi (Оп).
Cakile Miller — морська́ гiрчи́ця (Ру, Оп).
Cakile euxina Pobed. [=Cakile maritima Scop. subsp. euxina (Pobed.)
E.J.Nyárády] — морська́ гiрчи́ця причорномо́рська; морська гiрчиця
чорноморська (Оп).
Cakile maritima Scop. — морська́ гiрчи́ця звича́йна (Ру); морська́ гiрчи́ця (Мл,
Сл; Шс — СТ).
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Cakile maritima Scop. subsp. euxina (Pobed.) E.J.Nyárády — морська́ гiрчи́ця
звича́йна причорномо́рська.
Cakile maritima Scop. subsp. maritima — морська́ гiрчи́ця звича́йна типо́ва.
Calamagrostis Adanson — куни́чник (Ру, Оп); очеретни́к (Сл; Mk), черетниця (Вх1).
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — куни́чник очере́тяний (Ру, Оп);
очеретни́к власти́вий (Сл), чере́тниця лiсова́ (Мл).
Calamagrostis canescens (Weber) Roth (Calamagrostis lanceolata Roth) —
куни́чник сивува́тий; куни́чник ланце́тний (Ру), куничник сiруватий (Оп),
очеретни́к ланцетува́тий (Сл), чере́тниця ланцетова́та (Мл).
Calamagrostis epigejos (L.) Roth — куни́чник звича́йний, куни́чник
чагарнико́вий; куни́чник (Сл), куни́чник назе́мний (Ру, Оп), чере́тниця звича́йна
(Мл); вı́йник (Ан, Ln, Яв — СТ), вiник (Ан — СТ), дубро́ва (Коб — ПЦ), за́полоч (Жл),
камиш степовий (Ан, Ln, Сл — СТ), колосець (Ан), куни́шник (Чн, Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв
— СЛ), куто́чник (Ан, Iв — СТ), по(у)жа́рниця (Ан, Лс2, Коб — ПЦ, ПС), сосинка (Ан —
СЛ), тра́вка (Пч — ЗК), чаполиця степова (Ан — СТ), ча́поло́ть (Рг1, Ан, Пс, Ду — СТ),
ча́полоч (Вл, Ан, Iв, Сл — СТ), чапу́га (Рг1, Пс, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), чапу́ла (Вл, Ум,
Ду, Iв), чере́тни́ця (Жл, Шх, Сл — ГЦ), шувар (Hl — БУ).
Calamagrostis lanceolata Roth = Calamagrostis canescens (Weber) Roth.
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. = Calamagrostis stricta
(Timm) Koeler.
Calamagrostis pseudophragmites (Haller ﬁl.) Koeler — куни́чник несправжньоочере́тяний (Ру, Оп).
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler (Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P.Gaertner,
B.Meyer & Scherb.) — куни́чник прями́й; куни́чник непомı́тний (Ру, Оп), очеретни́к
багно́вий (Сл), чере́тниця багнова́ (Мл); рiзо́ха (Тка — ДС), черетянка (Го1 — СЛ).
Calamagrostis varia (Schrader) Host — куни́чник рiзноба́рвний (Ру); куничник
мiнливий (Оп).
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmelin — куни́чник волоха́тий (Оп); куни́чник
пухна́стий (Ру), очеретни́к волоха́тий (Сл), чере́тниця волоха́та (Мл); шувар (Сн —
ГЦ).
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Calamagrostis sp. — мiтли́ця (Гб — ДС).
Calamintha Miller — кам’яна́ м’я́та; каламı́нта (Ру, Оп), щебрушка (Вх2).
Calamintha clinopodium Bentham = Clinopodium vulgare L.
Calamintha grandiﬂora (L.) Moench — кам’яна́ м’я́та великоцвı́та; каламı́нта
великоквiтко́ва (Ру, Оп).
Calamintha macra Klokov = Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.)
P.W.Ball.
Calamintha menthifolia Host [≈Calamintha sylvatica Bromf.] — кам’яна́ м’я́та
м’ятоли́ста; каламı́нта м’ятоли́ста (Оп).
Calamintha nepeta (L.) Savi — кам’яна́ м’я́та котя́ча; щебру́шка котя́ча (Мл);
медовна (Сл).
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball (Calamintha
macra Klokov) — кам’яна́ м’я́та котя́ча дрiбноцвı́та.
Calamintha parviﬂora Lam. [=Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa
(Req.) P.W.Ball] — кам’яна́ м’я́та дрiбноцвı́та; каламı́нта худорля́ва (Ру, Оп).
Calamintha sylvatica Bromf. — кам’яна́ м’я́та лiсова́; каламı́нта лiсова́ (Ру).
Caldesia Parl. — кальде́зiя (Ру, Оп).
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. — кальде́зiя бiлозороли́ста (Ру, Оп); жаб’яни́к
бiлозороли́стий (Мл).
Calendula L. — нагı́дки́ (Сл, Ру, Оп); крокис (Вх2).
Calendula arvensis L. — нагı́дки́ польовı́ (Ру, Оп); кро́кис полеви́й (Мл), нагı́дки ди́кi
(Сл; Рг1); крокiзь (Ощ — ГЦ), но́готки (Рг1, Жл).
Calendula oﬃcinalis L. — нагı́дки́ лiка́рськi (Ру, Оп); кро́кис лiка́рський (Вх2, Вх6,
Мл), кро́кı́с (Вх3; Mk, Бк, Мс, Гб, Кар, Коб — ДС, БУ, БО, ГЦ), крокiс лiкарський (Вх1),
нагı́дки горо́днi (Сл), ногı́тки (Вх3; Во, Жл, Вх1, Вх6, Ос — ВЛ); бзьо́хи (Сб — ДС), бугаї́
(Сб — ЗК), гвозди́ка (Сб — ПД, ВЛ), гвозди́ка горо́дня (Вл), гво́здики (Сб — ПЗ, ДС),
гнибики (Ос — ВЛ), гнı́тики (Сб — ВЛ, ГЦ), єгу́дки (Сб — ПС), жовтяки́ (Бк, Мс — СТ,
БУ), кале́(є́)ндула (Ук, Мс, Сб — СТ, ДС), колє́ндула (Мс — СТ), коси́цi старода́внi (Сб
— ГЦ), кра́кiс (Сб — ПД), кракı́ш (Сб — ПД), кра́куш (Сб — БУ), крокiси́ (Сб — ПД),
кро́кiш (Вх, Жл, Шх, Mk, Мч, Бк, Мс, Коб — СТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ, ГЦ), крокос (Гб — ЛМ),
кру́ки(i)ш (Ян4, Мл — СТ, ВЛ), крукуш (Ян1 — СТ), купчаки́ (Коб — БО), ку́пчики (Сб
— ЗК), наводки (См), нагı́дка (Лч, Лс2, Мс, Сб — СД, СТ, ПЦ), на́гı́дки́ (Чн, Вх, Рг1, Ср, Вл,
Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1, Mj, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос, Ук, Рм, Мс, Сб — ЗАГ), нагı́йки (Мс
— СТ), нагiтки́ (Зл, Мс — СТ), наго́дки(а) (Ан, Лс2, Рм — ПЦ), нагу́дки (Сб — ПС), нагу́т
(Сб — ПД), накот (Hl — БУ), науго́дки (Рг1, Пс, Сб — ПС), негу́дки (Сб — ПС), ногiдки
(Mk — СД), ногiток (Rs — ВЛ), ноготки́ (Рг1, Пс, Мс — СТ), но́гтики (Сб — ВЛ), пагни́стi
(Мс — СТ), пагнiст(и)ки́ (Сб — ПД, ВЛ), пазурки́ (Мл, Сб — ВЛ), пазурцı́ (Мс, Сб — СТ,
ПД), па́зюрцi (Вх7), панı́потки (Сб — ВЛ), па́нiстки (Сб — ВЛ), панюстки (Ос — ПД),
панюта (Ос — ВЛ), паню́трики (Сб — ПЦ), паньо́тики (Сб — ПЦ), пахнı́тики (Сб — ВЛ),
серде́чник (Сб — ВЛ), соло́м’янки (Сб — БУ, ЗК), средечник (Ан), циганки́ (Сб — ЗК),
чорнобривцi (Tl — СД).
Calepina Adanson — калепи́на (Оп).
Calepina irregularis (Asso) Thell. — калепи́на рiзноли́ста; калепина нерiвномiрна
(Оп).

Calla L. — образки́ (Ру, Оп).
Calla palustris L. — образки́ боло́тянi; бiлокри́льник боло́тний (Мл), греби́ш
болотя́ний (Вх1, Вх6; Жл), образки́ (Сл; Рг1, Пс, Жл, Мн, Ук — СД, ВЛ), образки́ боло́тнi
(Ру, Оп); бобiвник (Ос — ВЛ), бобовник (См — ПЦ), бобовник свинячий (См), воско́вник
(Мс — СТ), iрень (Вх1, Вх6), кал (Мс — СТ), ка́ли (Мс — СТ), капелюшник (Ан — ПЛ),
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красуха (Сл), крокотı́й (Жл), момеч (Hz — ГЛ), рачки луговi (Ос — ПЦ), фiя́лковий
ко́рiнь (Рг1, Ан, Мн, Iв), хвiялко́вий ко́рiнь (Ду, Сл).
Callianthemum C.A.Meyer — рутови́к.
Callianthemum coriandrifolium Reichenb. — рутови́к альпı́йський.
Callistephus Cass. — садо́ва́ а́йстра (Ру, Оп); калiстефус (Оп).
Callistephus chinensis (L.) Nees — садо́ва́ а́йстра кита́йська (Ру); га́йстра садова́
(Сл), гля́дка кита́йська (Мл), глядка хинська (Вх2), калiстефус китайський (Оп),
красновiн хiнський (Вх6); австрı́йци (Лс2 — ПЦ), айстра китайська (Кри — СТ), айстри
(Сл, Mk), а́стер (Во, Рг), астра (Mk — ПД), астра садова (Ср, Ян4 — СТ), астра свята
(Ан), астракiта (Вх7 — ЛМ), астратı́к (Вх7 — ЛМ), варани́чка (Вх7 — ДС), га́йстер (Рг1,
Пс, Ум, Iв, Сл), га́йстра (Ан, Гр, Сл — СД, ВЛ), гля́дка (Вх — ВЛ, ДС), ґерґова́ня (Вх7 —
ЗК), драни́чка (Вх7 — ДС), звiздоцвı́т (Во, Жл), кампусте́л(i)я (Сл, Лс2 — СД, ВЛ, ПЦ,
ПС), капiшта́н (Вх — ДС), капустелiя (Rs — ВЛ), капустельня (Mk — ВЛ), капустянник
(Mk — ПД), компосте́ля (Вх7 — ДС), компосте́лька (Вх — ВЛ), компоштильон (Ан — ПД),
конфе́стра (Вх7 — БО), конфiтелiя (Вх7 — БО), копистильон (Mk — ПД), коснопелька
(Mk — ДС), костопльо́н (Вх, Жл — ДС), крижiй (Сл), кружачка (Вх — ВЛ), круже́чка
(Вх, Жл — ВЛ), лисак (Во), манґеру́шок (Вх, Жл — ДС), марци́зки (Вл), невı́ст(у́ль)ки
(Жл), пантилимiн (Сл — СД), пiтiльо́н (Вх7 — ВЛ), покришка (Mk — ДС), постоля́нка
(Вх, Жл, Вх6 — ВЛ, ДС), припуштанта (Mk — ДС), п’ятаки (Сл — СД), п’ятакiвцi (Ум,
Iв), рублı́ (Rs — ВЛ), сояшнички (Сл — СД), стракiта (Вх7 — ЛМ), талı́рка (Вх7 — ВЛ),
таре́льцi (Гб — ДС), тарı́вка (Вх, Жл — ВЛ), тарı́лки́ (Вх7, Лс2 — ПЦ, ЗК), тарiлочки (Кри
— СТ), тарiлцı́ (Вх7 — ЗК), чимиричка (Сл — СД), я́стер (Рг1, Пс).
Callitrichaceae — вири́нницевi (Ру, Оп).
Callitriche L. — вири́нниця (Сл, Ру, Оп); звiздочка водяна (Шм2).
Callitriche autumnalis L. = Callitriche hermaphroditica L.
Callitriche cophocarpa Sendtner — вири́нниця тупопло́да; виринниця
тупоплiдна (Оп).
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch — вири́нниця гачкува́та (Ру, Оп); водозı́рка
гачикова́та (Мл).
Callitriche hermaphroditica L. (Callitriche autumnalis L.) — вири́нниця
двостате́ва (Оп), вири́нниця осı́ння (Сл, Ру); водозı́рка осı́нна (Мл); звiзда багряна

au

Callitriche palustris L. (Callitriche verna L.) — вири́нниця боло́тяна, вири́нниця
весня́на́ (Вх1, Сл, Ру, Оп); водозı́рка весняна (Мл); водо́звiдка (Ан, Ум, Ду, Iв),
водозвiздка (Жл), водозвiстка (Mk), волос водяний (Ан).
Callitriche stagnalis Scop. — вири́нниця ставко́ва (Ру, Оп); водозı́рка широколи́ста
(Мл).

Callitriche verna L. = Callitriche palustris L.
Calluna Salisb. — ве́рес (Ру, Оп); вересiль (Вх2).
Calluna vulgaris (L.) Hull — ве́рес звича́йний (Ру, Оп); ве́рес (Сл; Нв, Вх, Рг1, Ан,
Пс, Жл, Мн, Ян2, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг2, Коб — ЗАГ), верес простий (Во), вересı́ль
звича́йний (Вх2, Вх3, Вх6, Мл), вересı́нь звича́йний (Вх1); берест (Сл — СД), вересень
(Км), ве́ресı́ль (Мс, Мг2 — СТ, ЗК), ве́ресı́нь (Мл, Mk, Мс, Мг2 — СТ, ЗК, СЯ), ве́реск (Мн,
Мн2, Сл, Ос, Мг2, Дми — ВЛ, ПЦ, ДС, ЗК), вересни́ця (Мг2 — ЗК), вересовець-трава (Км),
ве́ресок (Мг2 — ЗК), ве́рест (Ан, Ос, Мг2 — СД, ВЛ, ЗК), вересь (Гв, Ос — ВЛ), вереща́й
(Мг2 — ЗК), верис (Км), ве́рiс (Рг1, Пс, Жл), верос (Рг1, Пс), верса́к (Мг2 — ЗК), во́вкове
зı́лля (Мг2 — ЗК), дев’ясı́нь (Мг2 — ЗК), дереза (Ос — ВЛ), менчир (Км), нито́та (Мг2 —
ЗК), пiдбрусничник (Ан, Сл — СЛ), смере́чки (Мг2 — ЗК), смерı́чка (Кар — ГЦ), устюкове
зiлля (Ос — ВЛ), ча́брик ди́кий (Мг2 — ГЦ), чебре́ць польови́й (Мг2 — ГЦ).
Calocedrus Kurz (Libocedrus Endl.) — рiчкови́й кедр (Оп).
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Calocedrus decurrens (Torrey) Florin (Libocedrus decurrens Torrey) — рiчкови́й
кедр калiфорнı́йський (Оп).
Calophaca Fischer — вiльгуне́ць; калофа́ка (Ру, Оп).
Calophaca wolgarica (L. ﬁl.) Fischer — вiльгуне́ць во́лзький; вiльгуне́ць
степови́й (Сл; Яв), калофа́ка во́лзька (Ру, Оп); зiно́вать (Яв, Сл).
Caltha L. — калю́жниця (Сл, Ру, Оп; Ук); лоташ (Вх2).
Caltha cornuta Schott, Nyman & Kotschy [=Caltha palustris L. subsp. cornuta
(Schott, Nyman & Kotschy) Hegi] — калю́жниця рога́та (Ру, Оп).
Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy [=Caltha palustris L. subsp. laeta
(Schott, Nyman & Kotschy) Hegi] — калю́жниця гiрська́; калю́жниця приє́мна
(Ру, Оп).
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Caltha palustris L. — калю́жниця боло́тяна; калю́жниця боло́тна (Ру, Оп),
калюжниця звича́йна (Сл), латач болотяний (Вх1, Вх3), ло́тач(ш) боло́тяний (Вх2,
Вх6, Мл); багнє́нка (Гу — ГЦ), бiль (Mk — ПД), бобовник (Сл — ВЛ), болоти́нка (Сб —
ГЦ), боло́тниця (Сл, Рм, Гу, Кч, Мг, Сб — СД, ВЛ, ПЦ, БО, ГЦ, ЗК), болотя́нка (Мг, Сб — ЗК),
боло́тянок (Гр, Мг — СД, ЗК), болох (Во), булбу́к (Мг — ГЦ), водя́нка жо́вта (Мг — ЗК),
воташ (Mk), гiрчiвки́ (Мг — ГЦ), гори́цвiт (Сб — СТ), жаберни́к (Мал — ЗК), жабiвни́к
(Мг — ЗК), жа́бки́ (Кч, Сб — ДС, БО), жабля́нка (Мг — ЗК), жабля́ча (Сб — ПД), жа́бляча
трава́ (Сб — СТ), жа́блячi квı́ти (Сб — ЗК), жабля́чка (Мг, Сб — ГЦ, ЗК), жа́бни́к (Вх,
Жл, Ум, Iв, Ук, Мг, Сб — СТ, ПД, ДС, ГЦ, ЗК), жа́бниця (Мг — ЗК), жабури́ння (Кч, Мг,
Сб — СД, БО, ЗК), жабурни́к (Мг — ЗК), жабу́рни́ця (Мг, Мал — ЗК), жаб’ятни́к (Мг —
ЗК), жа́б’яча квı́тка (Мг — ЗК), жа́б’ячi квı́тки (Коб — БО), жа́б’ячi цвiти́ (Мг — ЗК),
жаб’ячки́ (Кч, Мг, Коб — БО, ГЦ, ЗК), жовтоболо́тниця (Мг — ЗК), жовтяни́ця (Сб — СТ),
жовтя́чка (Мг — ЗК), кал(ь)чı́ (Сб, Коб — ГЦ), калю́жниця (Ан, Шм2, Ян2, Iв, Сл, Mk, Рм,
Мг, Сб, Коб — ЗАГ), качинець (Сл), кнець (Сл), копити́ кı́нськi (Гб — ВЛ), копитки́ (Гб —
ВЛ), копито́к (Гб коси́ця мла́кова (Гд, Сб — БО, ЗК), — ВЛ), курослєп (См — СД, СТ, ПЦ),
курослı́п (Чн, Ср, Ан, Ln, Сл, Ук — СД, СТ, СЛ), ла́пики (Рг1, Жл, Ду, Сб — СТ), ла́тань
(Сб — ВЛ), лататина (Пс), лата́ття(є) (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Шм, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Гб, Кч,
Мг, Сб, Дан — ЗАГ), лата́ття жо́вте (Нес — ВЛ), лата́ть (Рг1, Пс, Жл, Сб — ПЗ), лата́ць
(Гб — ПЗ), лата́ч (Вх, Жл, Мн2, Вх7, Ду, Сл, Mk, Ук, Сб — ПД, ВЛ, ДС), лата́ча (Сл, Сб —
ВЛ), лата́чi (Гб — ДС), лата́чка (Вх7), ла́таш (Сб — ВЛ), лата́ше (Жл), лепухи (Mk —
СД), лı́лiя жо́вта боло́тяна (Сб — ПД), лı́лiя жо́вта водяна́ (Мг — ЗК), локоть (Сл — ПС),
лопатень (Вх — ДС), ло́пать (Нв — ГЦ), лопач (Гв, Во, Mk), ло́пу́х (Ан, Сл, Рм, Мг, Сб —
СД, СТ, ПЦ, ГЦ, ЗК), лопушка (Ан — СД), ло́тай (Нв, Вх, Вх7, Ду, Он, Гб — ВЛ, ДС, БО, ЛМ),
лотайка (Вх — ДС), ло́так (Вх7 — ВЛ), ло́тань (Вх7, Мг, Сб, Коб — ВЛ, ДС, БО, ЗК, СЯ),
ло́тар(ь) (Вх7, Мг — ДС, ЗК), ло́татень (Вх, Жл, Кч, Сб, Тка — ДС, БО), лота́ття(є) (Ос, Гб
— ПД, ВЛ), ло́тать (Вх, Мг, Сб — ВЛ, ПЦ, ДС, ЗК), ло́тач (Hz, Вх, Вх3, Вх7, Mj, Mk, Ос — ПД,
ДС, ЛМ), ло́таш (Вх, Gs, Жл, Вх7, Ду, Mk, Сн, Коб, Сва — ВЛ, ДС, ГЦ, ЛМ), ло́ташка (Сб, Нес
— ДС), ло́тос (Кч, Сб, Коб — ДС, БО), ло́тос боло́тний (Мг — ЗК), ло́тоть (Мг — ЗК), ло́точ
(Вх7, Mk — ДС), лотош(ник) (Ан — СД), лоцо́т (Гр, Ду), люньки (Ан — СЛ), маєвка (Сл),
майка (Hz — ГЛ), молоко́ кутю́же (Гб2 — ГЦ), молочай гусиний (Ос — СЛ), нюнька (Го2
— СЛ), паху́чка (Мг — ЗК), по́пики (Вл, Mj, Ум, Ду, Iв), пу́дбiль (Мг — ЗК), пшı́нка (Сб —
СД), слiпаки́ (Сб — ГЦ), слiпота́ (Мн2, Сл, Mk, Ос, См — СД, ПД, ПЦ), слiпота́ ку́ряча (Сл,
Сб, Сал — ЗАГ), чермень (Os — ПЛ), чı́чка жа́б’яча (Мг — ЗК), шала́та ди́ка (Мг — ЗК),
шова́р (Мг — ЗК), ю́рiй (Гб2 — ГЦ), юрiнки́ (Коб — ГЦ), ю́р’їнка (Гу — ГЦ), ю́ровi цвiтки́
(Мг — ЗК).

Caltha palustris L. subsp. cornuta (Schott, Nyman & Kotschy) Hegi —
калю́жниця боло́тяна рога́та.
Caltha palustris L. subsp. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) Hegi — калю́жниця
боло́тяна гiрська́.
Caltha palustris L. subsp. palustris — калю́жниця боло́тяна типо́ва.
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Calystegia R.Br. — плету́ха (Ру, Оп); чашокривець (Вх2).
Calystegia sepium (L.) R.Br. — плету́ха звича́йна (Сл, Ру, Оп); паутиця плотова
(Вх1), повı́йка плотова́ (Вх6, Мл); бере́зка (Жл, Сл — ПЦ), березка велика (Ln — СТ),
березка плавньова (Ср, Ян4, Сл — СТ), берiзка лiсова (Ос — ПД), в’юн (Мг — ЗК), в’юно́к
(Рг1, Пс, Жл, Сл), горбатни́к (Мг — ЗК), дзвi(о)нки́ (Рг1, Пс, Ум, Iв, Сл), дзвiно́чки (Мг
— ЗК), дзво́ники (Hl, Гр, Сл — БУ), зви́вень (Го1 — СЛ), звонки (Мн), iюль (Mk — ПД),
канта́рiй (Мг — ЗК), ка́нтор (Мг — ЗК), лебеда (Сл — ВЛ), лю́тик (Мг — ЗК), пави́ти́ця
(Мг — ЗК), павути́ця (Мг — ЗК), паничi крученi (Сл — ПС), паути́ця (См, Мг — СД,
ЗК), плету́н (Мг — ЗК), плету́ха (Ан, Мн, Сл, Мг — ЗК), плiту́ха (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл),
повелика (Рг1, Пс, Мн), повилика польова (Чн — СЛ), пови́ти́ця (Мг — ГЦ, ЗК), повiй
(дикий) (Mk — ПД), повiйка (См), повутиця (Ан), развей (Ан — СТ), снува́льниця (Мг —
ГЦ), фасо́ля ди́ка (Мг — ЗК), чарка Божа (Ан — СЛ).
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. — плету́ха лiсова́ (Сл, Ру, Оп), повı́йка лiсова́
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Calystegia soldanella (L.) R.Br. — плету́ха моне́тницева; плету́ха сольданелови́дна (Ру, Оп).
Camelina Crantz — рижı́й (Сл, Ру, Оп); ржiй (Вх2).
Camelina albiﬂora Kotschy = Camelina rumelica Velen.
Camelina alyssum (Miller) Thell. (Camelina linicola C.Schimper & Spenner) — рижı́й
льоно́вий (Сл, Ру, Оп); юдза (См).
Camelina linicola C.Schimper & Spenner = Camelina alyssum (Miller) Thell.
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. — рижı́й дрiбнопло́дий (Сл, Ру, Оп); рижı́й
дрiбнозерни́стий (Мл); иржiй (См), рижей (Ан — СТ), рижiй (Ан, Сл — СТ), юрда (Mk

co

— ПД).
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Camelina rumelica Velen. (Camelina albiﬂora Kotschy) — рижı́й пiвде́нний; рижı́й
бiлоцвı́тий (Ру), рижı́й румелı́йський (Оп).
Camelina sativa (L.) Crantz — рижı́й сı́йний (Во, Мл, Сл); иржı́й сiйний (Вх1),
ржiй сiйний (Вх2, Вх3, Вх6), рижiй посiвний (Оп); иржiй (Жл, Сл, Mk), iржı́й (Вх, Жл
— ВЛ), ланниця (Mk), лянниця (Жл), очитки польовi (Ан — ПД), ржiй (Вх, Ду, Сл — ВЛ),
риже́й (Чн, Рг1, Ан, Ln, Кр, Шс, Сл — СД, СТ, СЛ), рижий (Mk — ПД), рижик (Кр, Шс —
СД), рижı́й (Ср, Вл, Ан, Жл, Мн2, Го1, Ум, Ян1, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ук — СД, СТ, ПС), свирiпка
(Ln, Шс — СТ), юдза (Mk — ПД).
Camelina sylvestris Wallr. [≈Camelina microcarpa Andrz. ex DC.] — рижı́й
ди́кий (Ру, Оп).
Campanula L. — дзво́ники (Ру, Оп; Ум, Ук, Мс, Гб — СТ, ВЛ); дзво́ник (Сл; Mk).
Campanula abietina Griseb. [=Campanula patula L. subsp. abietina (Griseb.)
Simonkai] — дзво́ники яли́цевi (Ру, Оп).
Campanula alpina Jacq. — дзво́ники альпı́йськi (Ру, Оп); звiнок альпейський (Вх1).
Campanula altaica Ledeb. [=Campanula stevenii Bieb. subsp. altaica (Ledeb.)
Fedorov] — дзво́ники алта́йськi (Оп).
Campanula bononiensis L. — дзво́ники боло́нськi (Ру, Оп); дзвiно́к больо́нський
(Мл), дзво́ник боло́нський (Сл); звонки (Ан, Сл — СТ), звоночки (Ан — СТ), рябчик (См
— ПС), рядник (Ан — ПС), синяк (Ан — СЛ), стегенця курячi (Сл — СЛ).
Campanula carpatica Jacq. — дзво́ники карпа́тськi (Ру, Оп); спiжо́вики (Мал —
ЗК).

Campanula cervicaria L. — дзво́ники шорстковолоси́стi; дзвiно́к шерстковоло́сий
(Мл), дзво́ник шерстковоло́сий (Сл), дзвоники оленячi (Оп), дзво́ники шорсткı́ (Ру);
батiжок петрiв (Ан — СТ), желiзняк польовий (Ан — СТ), звiробой синiй (Ln — СТ),
звонок кудрявий (Ан), крапива лiсна (Ан — СЛ), куцавей (Ан — ПС), лиша́йник (Ан, Iв
— ВЛ), переполох мужицький (Ln — СТ).
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Campanula erinus L. — дзво́ники однорı́чнi (Оп).
Campanula glomerata L. — дзво́ники купча́стi; дзвiно́к ску́чник (Мл), дзво́ник
ску́чень (Сл), дзво́ники ску́пченi (Ру, Оп), звiнок китайка (Вх1); баньча́та (Он — БО),
грушки́ (Коб — ГЦ), дзвiнки́ (Он — БО), дзвоники (Ос — СД), дзво́ники хащовı́ (Пч —
ЗК), звонець (Сл), капшучки́ (Шх, Ду — ГЦ), кита́йка (Вх, Жл, Mk — ПД, ДС), повнячки
(Ос — ВЛ), приточна трава (Ln — СТ), приточник (Чн, Ln, Сл — СТ, СЛ), пу́кавка (Гб2
— ГЦ), родимець (Го1 — СЛ), сва́рки (Коб — БО), скази́тник (Ан, Iв), ску́чень (Рг1, Ан,
Мн, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), ску́чник (Рг1, Ан, Мн, Iв — ПС), слiпота курина (Ан — СЛ),
стародуб (Сл — ПЦ), страхополо́х (Ан, Ян2, Iв — СД, ВЛ), терлич (Ос — ВЛ), чиряток (Ан
— СЛ), чорнопад (Ос — ВЛ).
Campanula kladniana (Schur) Witasek [=Campanula rotundifolia L. subsp.
kladniana (Schur) T.Tacik] — дзво́ники Кла́дна (Ру, Оп).
Campanula latifolia L. — дзво́ники широколи́стi (Ру, Оп); дзвiно́к широколи́стий
(Мл), дзво́ник широколи́стий (Сл); звоник (Ln — СТ).
Campanula macrostachya Waldst. & Kit. ex Willd. — дзво́ники великоколо́сi;
дзвоники великоколосковi (Оп).
Campanula medium L. — дзво́ники сере́днi (Ру, Оп); дзвiно́чки (Мс — СТ), дзво́ники
(Мс — СТ), зво́ники (Мс — СТ), звоно́чки (Мс — СТ), колоко́льчики (Мс — СТ).
Campanula patula L. — дзво́ники розло́гi (Ру, Оп); дзвiно́к крiсла́тий (Мл), дзво́ник
розло́гий (Сл), звiнок розбрiлий (Вх1, Вх6); грушки́ (Коб — ГЦ), дзвiно́чки (Коб — ГЦ),
дзво́ники (Сл, Пч — ВЛ, ЗК), збано́чки (Пч — ЗК), звiнець (Сл), звонець болотний (Ан —
ПС), колокольчик (Ос — ВЛ), ли(i)лı́йка (Вх, Жл, Mk — ПД), метлюшок (Сл — ПЦ).
Campanula patula L. subsp. abietina (Griseb.) Simonkai — дзво́ники розло́гi
яли́цевi.
Campanula patula L. subsp. patula — дзво́ники розло́гi типо́вi.
Campanula persicifolia L. — дзво́ники персиколи́стi (Ру, Оп); дзвiно́к
броскволи́стий (Мл), дзво́ник броскволи́стий (Сл), звiнок броскв(ин)олистний (Во,
Вх1, Вх6); грабильник (Ан — СЛ), грушки́ (Коб — ГЦ), дзвı́нки́ (Кч, Мг — БО, ЗК),
дзвiно́чки (Ан, Mk, Кч, Мг, Сб — ЗАГ), дзво́ники (Гр, Ян2, Мг, Сб — ЗАГ), дзво́ники лiснı́
(Сб — ДС), дзво́нки́ (Ос, Мг — ПЦ, ЗК), дзвонок (Рг1, Сл — СД, СЛ), дзвоно́чки (Мг, Сб —
ПЗ, ГЦ, ЗК), дзво́нчики (Мг — ЗК), дзву́нки́ (Мг — ЗК), дзву́нчики (Мг — ЗК), збано́чки
(Ан, Сб — ПД, БУ), збано́чки си́нi (Сб — ДС), звiно́чки (Мг, Сб — СТ, ЗК), звiно́чки лiсовı́
(Сб — ГЦ), зво́ники (Ан, Кр, Рм, Мг, Сб — ЗАГ), зво́ники польовı́ (Сб — ЗК), зво́нки (Ос, Мг
— ПД, ЗК), звонки лiснi (Ln — СТ), звоно́к (Нв — ВЛ), звоно́к вели́кий (Ан — ПЦ), звонок
лiсовий (Ан, Кр — СД), зво́нчики (Мг — ЗК), зву́н(чи)ки (Мг — ЗК), капшучки (Ан —
СЛ), колоко́льчик(и) (Рг1, Пс, Ос, См, Сб — СД, СТ, ПД, СЛ), котелички (Ду), люльо́к (Сб
— ВЛ, БО), тирлич (Ос — ПД), чобiтки великi (Ан — СД), чобiтки́ зозу́линi (Сб — ЗК).
Campanula polymorpha Witasek [=Campanula rotundifolia L. subsp. polymorpha Witasek] — дзво́ники мiнли́вi (Ру, Оп).
Campanula rapunculoides L. — дзво́ники однобı́чнi; дзвiно́к збаночкова́тий (Мл),
дзво́ник дзбаночкува́тий (Сл), дзво́ники рiпчастови́днi (Ру, Оп); батiжки петровi (Ан,
Кр — СД), дзвоночки (Сл — ПС), збаня́ (Ду), збаня́та (Вх, Жл, Mk — ДС), звı́нка (Ду),
звоне́ць (Нв, Ду — ВЛ), кадило (Сл — ПЦ), куринка (Ан), курiпка (Чн, Го1 — СЛ), курятина
(Чн, Ln, Го1 — СТ, СЛ), стегнячка (Ос — СД).
Campanula rapunculus L. — дзво́ники рiпча́стi (Ру, Оп); дзвiно́к городовий (Мл),
дзво́ник горо́днiй (Сл); звiнки (Tl), звiнок садовий (Mk), рапунцель (Чн, Го1 — СЛ),
римщина́ (Жл), чобiтки́ малı́ (Ан, Ду, Iв, Сл — СД).
Campanula rotundifolia L. — дзво́ники круглоли́стi (Ру, Оп); дзвiно́к круглоли́стий (Мл), дзво́ник круглоли́стий (Сл), звiнок круглолистий (Вх6); дзвiночки (Сл),
зарниця (Ан — СЛ), збаночок (Ан, Ян2, Сл — СД, ВЛ), звоники (Сл), котник (Hl — БУ).
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Campanula rotundifolia L. subsp. kladniana (Schur) T.Tacik — дзво́ники
круглоли́стi Кла́дна.
Campanula rotundifolia L. subsp. polymorpha Witasek — дзво́ники круглоли́стi мiнли́вi.
Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia — дзво́ники круглоли́стi типо́вi.
Campanula serrata (Kit.) Hendrych — дзво́ники пилча́стi (Оп).
Campanula sibirica L. — дзво́ники сибı́рськi (Ру, Оп); дзвiно́к сибı́рський (Мл),
дзво́ник сибı́рський (Сл); буковиця дика (Ан — СЛ), васильок польовий (Ан — ПД),
вовчук (Ан, Сл — СТ), жабин корiнь (Ан — СТ), звоно́чки (Нв, Ду — ВЛ), колокольчики
(Ln — СТ), повилика (Ан, Кр — СД, СТ, СЛ), синовник (Ан — СЛ), сокирка (Ан — СТ),
сондри (Ан — СД).
Campanula stevenii Bieb. — дзво́ники Сте́вена.
Campanula stevenii Bieb. subsp. altaica (Ledeb.) Fedorov — дзво́ники Сте́вена
алта́йськi.
Campanula trachelium L. — дзво́ники кропиволи́стi (Ру, Оп); дзвiно́к кропиволистий (Мл), дзво́ник кропиволи́стий (Сл), звiнок многоцвiтий (Вх1); дзво́ники (Вл,
Кр, Ум, Гр, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ), дзвонок (Мн), колокольчики (Ln — СТ),
липиха (Ан — СТ), маточник (Ос — ПД), надулей-цвiт (Ан — ПС), очник (Ан — СЛ), синiй
цвiт (Ан — СТ), снитки (Ос — ВЛ), темне зiлля (Ос — ПД).
Campanula sp. — дзвiнки́ (Ан, Iв, Гб — ПД, ВЛ), дзвiно́чки (Пс, Iв, Mk, Гб — СТ, ПД,
ПЗ, ГЦ), дзвiно́чок (Ан, Iв), дзвонок (Сл, Mk — ГЦ), зба́нок (Вх7 — БО), збано́чки (Бк —
БУ), збаночок (Ан — ПД), званочки (Mk), звı́нка(и́) (Гв, Вх, Mk — ДС, ВЛ), звiнок (Вх
— ВЛ), звоник (Сл — СД), звонки́ (Ан, Гб — ЛМ), звоно́чки (Ан), ке́лiшок (Бк — БУ),
колокольчик(и) (Мс — СТ), колоко́нчик (Бк — БУ), курчовать (Mk — ГЦ), пауки (Вх4,
Вх7 — ЛМ), пу́калка (Вх7, Ду — ЛМ), римщина (Mk), чоботи канячi (Mk).
Campanulaceae — дзво́никовi (Ру, Оп).
Camphorosma L. — ка́мфорник; камфоро́сма (Ру, Оп).
Camphorosma annua Pallas — ка́мфорник однорı́чний; камфо́рник рiчни́й (Мл),
камфоро́сма однорı́чна (Ру, Оп); камфоро́ве зı́ллє (Мл).
Camphorosma monspeliaca L. — ка́мфорник ку́щиковий; камфо́рник трева́лий
(Мл), камфоро́сма монпелı́йська (Ру, Оп).
Camphorosma songorica Bunge — ка́мфорник джунґа́рський; камфоро́сма
джунга́рська (Ру, Оп).
Campsis Lour. — теко́ма; ка́мпсис (Ру, Оп).
Campsis radicans (L.) Seem. — теко́ма укорı́нлива; кампсис повзучий (Оп),
ка́мпсис укорı́нливий (Ру).
Canna L. — ка́на; ка́нна (Сл, Ру, Оп; Ук), квiтотрость (Вх2).
Canna indica L. — ка́на iндı́йська; ка́нна iндı́йська (Сл, Ру, Оп), квiтотрость
iндiйська (Вх1, Вх2); ка́ни (Мс — СТ), ка́нни (Мс — СТ).
Cannabaceae — конопле́вi (Ру, Оп).
Cannabis L. — коно́плi (Ру, Оп); конопля (Вх2).
Cannabis ruderalis Janisch. [=Cannabis sativa L. var. spontanea Vavilov] —
коно́плi ди́кi (Ру); коноплi рудеральнi (Оп).
Cannabis sativa L. — коно́плi звича́йнi (Вх1, Ру); коно́плi (Сл; Rs, Гр, Iв, Mk, Ос, Ук, Рм,
Мс, Гб — ЗАГ), коноплi посiвнi (Оп), коно́пля (Вх3; Гв, Во, Чн, Вх, Рг1, Ср, Лч, Ln, Жл, Вх7,
Hl, Mj, Ум, Ян1, Iв, Сл, Mk, Лс2, Рм, Мс — ЗАГ), коно́пля звича́йна (Вх2, Вх6, Мл); кано́па
(Ан — СТ), колопе́н(ь)ка (Жл, Он — БО), колопнi птасєчi (Сл), коло́пня(i) (Вх, Жл, Вх1,
Вх7, Гд, Mk, Бк, Он, Гу, Гб2, Коб — ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ), конопа (Вх4 — ЛМ), конопель (Рг1,
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Ln, Mk — СТ), конопе́лька(и) (Ан, Он — СТ, БО), конопенька (Он — БО), коно́пи (Ан, Вх7
— СТ, ЛМ), коно́пнi (Гд, Он — БО), кро́мпi(и)ль (Мо, Ат — ПД, ЗК), пра́диво (Мч — ПД),
прядиво (Ос — ПД, СЛ).
Жiночi рослини: ма́тiрка (Сл; Вх, Лч, Ан, Мн2, Гр, Ян1, Ян4, Ду, Mk, Ва, Ос — СД, СТ,
ПД, ВЛ); гайдара́к (Мч, Мо — СТ, ПД), гайдурı́ (Сл, Вс, Мо — ПД), гландани (Сл — ПД),
головатки́ (Вх7 — ДС), головачi (Вх7, Сл — СЯ), драби (Вх7 — ЛМ), ко́ловатицi (Вх, Бк —
БУ), коловатниця (Сл), коло́ватнi (Вх7, Сл — БУ, ГЦ), ко́ловатня (Бк — БУ), ко́лотниця
(Бк — БУ), коно́плi дру́гi (Mk, Гб — ДС), к. ма́тi(ю)рнi (Mk, Гб — ВЛ, ДС, СЯ), к. насı́ннi
(Вх7, Гб — ВЛ, ЛМ), к. сiменнı́ (Гб — ДС), к. чорнi (Mk — ДС), конопля жiноча (Ос — СД),
матери́нки (Гр), ма́тiрниця (Вх7, Бк — БУ), ма́тки (Rs, Гр — ВЛ).
Чоловiчi рослини: пло́скiнь (Сл; Вх, Ан, Ян1, Mk, Ос — ЗАГ); замашка (Mk — ПД),
коло́пнi бı́лi (Гу — ГЦ), коно́плi бı́лi (Mk — ДС), к. першi (Гб — ЛМ), к. п(л)оскı́ннi (Mk,
Гб — ВЛ, ДС, СЯ), к. поскiвнi (Mk — СЯ), к. посконнi (Mk — ДС), к. сухi (Вх7 — ЛМ),
плосканки (Сл), плоскинь (Сл — СТ), плоскı́нка (Вх, Ан, Вх7, Mk), пло́сконь (Лч, Мн2, Rs
— ВЛ), пло́скунi (Лс2 — ПЦ), пляску́ри (Вх7 — ЛМ), побiрни́цi (Гр — ЛМ), посквонки (Вх7
— СЯ), поскiнки (Mk — ЛМ), поскı́нь (Вх, Ан, Mk, Он — ДС, БО), посконь (Пс), поскубки
(Вх7 — ЛМ), розклiнки (Вх7 — ЛМ), самець (Mk — ЛМ).
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Cannabis sativa L. var. spontanea Vavilov — коно́плi звича́йнi ди́кi; колопля
дика (См), конопка (См), конопля дика (Сл, Ос — СТ).
Cannaceae — ка́новi; ка́нновi (Ру, Оп).
Capparaceae [=Cleomaceae] — каперце́вi (Оп); ка́персовi (Ру).
Capparis L. — ка́перцi (Оп); капаровець (Вх2), ка́перси (Ру).
Capparis herbacea Willd. [≈Capparis spinosa L.] — ка́перцi трав’янı́; каперцi
трав’янистi (Оп).
Capparis spinosa L. — ка́перцi колю́чi; капаровець тернистий (Вх2), ка́перси
колю́чi (Ру).
Caprifoliaceae — жи́молостевi (Оп).
Capsella Medicus — гри́цики (Ру, Оп).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus — гри́цики звича́йнi (Ру, Оп); гри́цики (Сл;
Ср, Ln, Ум, Ян1, Ян2, Ян4, Iв, Mk, Ук, Рм, Мс, Мг, Сб, Коб — ЗАГ), калитник (Вх1, Вх3),
калито́чник (Вх6; Mk, Сб — ДС), калито́чник звича́йний (Мл), тряси(о)лупки звичайнi
(Вх1, Вх6); ба́бське зı́ллє (Сб — ДС), балала́єчки (Лс2, Сб — СТ, ПЦ), бордюжок (Hl, Mk
— ПД, БУ), вiд червiв (Ан), вı́нички (Ан, Iв, Сл), волокник гiркий (Км), ворожка (Сл —
СД), воши (Км), га́ндзя (Сб — ПД), гапка (Сл — ВЛ), гiрча́к (Ан, Iв, См, Сб — ПД, СЛ),
гни́дник(и) (Rs, Мс, Сб — СТ, ВЛ, ДС), гнı́дник (Мг — ЗК), го́лод (Сб — ПЗ), гороби́нець
(Го1, См, Мс — СД, СТ, ПД), гре́цики (Сб — ПС, ЗК), гре́чечка (Вс), гре́чи́чка (Сл, Ос, Сб
— СД, ВЛ, ДС), гре́чка (Сб — СТ), гре́чка ди́ка (Вх, Жл, Мг, Сб — ВЛ, ЗК), гре́чка ку́ряча
(Сл, Мс, Сб — СТ, ПС, ДС), гре́чка польова́ (Рг1, Ан, Пс, Мс, Сб — СТ, ДС), гречка псяча
(Ан), гриць-трава́ (Мг — ЗК), дзвiно́к польови́й (Мг — ЗК), дзво́ники (Мг — ЗК), дро́тики
(Сб — БУ), жеруха дика (Гв — ДС), жеруха́ лiсна́ (Нв — ВЛ), зло́дiй (Вх, Tl, Mk — СД,
ДС), зозу́льник (Ан, Iв, Сл, Ос, Мг, Сб — СД, ПД, ВЛ, ДС, ЗК), кали́тка (Мс — СТ), ка́шка
(Вх, Сл, См, Мс, Сб — СД, СТ, ВЛ, ДС), кашка вороб’єва (Ан — СТ), ка́шка вороб’ї́на (Сб
— ДС), ка́шка гороби́на (Км, Сб — СТ), книшиста трава (Сл — СД), кола́чики (Мг — ЗК),
кошка (Мн2, Mk, См — ПД, ДС), кулачки́ (Мс — СТ), ла́пка гу́сяча (Мг — ЗК), лебедець
(Ан — СЛ), лопатки́ (Сб — ПД), лопатни́к (Сб — ДС), лускавки́ (Мг — ЗК), льон дикий
(Ан — СЛ), мисочки (Км), мiшо́(е́)чки (Ан, Iв, Сл, Сб — ПД, ВЛ, БО), мiшочник (Км),
на́рцик (Мг — ЗК), ове́ча трава́ (Пч — ЗК), око воробине (Ан), о́ко гороби́не (Сб — СТ),
о́чки (Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk — ПД), пасту́ша трава́ (Км, Мг, Сб — СТ, ЗК), помоло́чник
(Рг1, Ан, Пс, Жл), пуд’язи́чниця (Сб — ЗК), пшоно́ гороб’я́че (Сб — ПД), режу́ха (Сб —
ДС), рижу́ха (Вл, Ум, Iв, См — ПД), рiжу́ха (Ан, Iв, Сл, Mk — ПД), рябчик (Сл — СД),
сı́рики (Рг1, Ан, Пс, Шм2, Iв — ПЛ), слiпота́ куряча (Ар, Сб — ПЗ), сльо́зи ма́терi (Мг
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— ЗК), су́мка пасту́ша (Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ПС, ЗК), су́мка пасту́шина (Сб — СТ),
су́мка пастушко́ва (Сб — ВЛ), су́мка пташи́ча (Сб — ПЗ), су́мочка пастуха́ (Сб — ДС),
су́мочник (Ln, Шс, Мс — СТ), сумочник пастуший (Км), сухотинка (Км), сухо́тник (Ум,
Iв), су́шениця (Мс — СТ), табачо́к (Мс — СТ), та́йстра пасту́ша (Мг — ЗК), ташечки́ (Гт,
См — ЗК), тетю́шник (Мг — ЗК), тобо́л(и)ки (См, Мс — СТ), то́рба пастушина (Сб — СТ),
торбохва́т (Мс — СТ), то́рбочки (Мс — СТ), то́рбочки пастушко́вi (Лс2 — ПЦ), то́рбочник
(Мс — СТ), тряси(о)лу́пки (Вх, Вх3, Mk — ДС), цвинак (Гб — ЛМ), черви́шник (Iв, Ос —
СТ), червишник єловий (Ан — СД), черебе́ць (Мг — ЗК), череве́ць (Мг — ЗК), череви́чки
(Сб — ДС), череви́шник (Ум), чере́вцi (Кч — БО) чı́чка бу́ськова (Мг — ЗК).
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Capsella orientalis Klokov — гри́цики схı́днi (Ру, Оп).
Capsella rubella Reuter — гри́цики червонува́тi (Ру, Оп).
Capsicum L. — стручко́ви́й пе́рець (Ру, Оп); перцюга (Вх2).
Capsicum annuum L. — стручко́ви́й пе́рець звича́йний; перцюга рiчна (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл), перчиця американська (Вх3), попер червоний (Вх3, Вх6, Вх7 — ЛМ),
стручко́вий пе́рець однорı́чний (Ру, Оп), черво́ний пе́рець (Вх6, Сл; Ду, Ос, Мс — СД,
СТ, ВЛ); папри́га (Он — БО), папри́ґа (Вх7, Гд, Мал — ВЛ, БО, ЗК), па́при́ка (Во, Вх1,
Гр, Дб, Mk, Ук, Коб — СТ, ДС, ГЦ), пе́рець (Mj, Гр, Ян4, Iв, Сл, Ук, Мс — СТ, ПД), пе́рець
стручко́ви́й (Рг1, Ан, Шм2, Iв — СД, СТ), пе́рець стрю(у)кува́тий (Го1, Iв, Сл — СД, СЛ),
пе́рець стрючкова́тий (Ум, Iв, Сл), пе́рець стрючко́вий (Ум), перцю́га (Во, Жл, Вх3, Hl,
Сл, Mk — ПД, БУ), перчи́ця (Ан, Вх6, Вх7, Hl, Mj, Iв, Сл, Mk, Мч, Ук — СД, СТ, ПД, БУ).
Сорти: болга́рка (Бк — БУ), ґоґоша́р (Бк — БУ), ґоґоше́ря (Бк — БУ), ґоґошо́ра (Бк —
БУ), капару́ша (Бк — БУ), капиру́ша (Бк — БУ), кiпiру́ша (Бк — БУ), пе́рець болга́рський
(Коб — ДС), пе́рець гiрки́й (Мс — СТ), пе́рець жо́втий (Мс — СТ), перець красний
(Ср, Ln — СТ), пе́рець сала́тний (Мс — СТ), пе́рець соло́дкий (Мс, Коб — СТ, ДС),
перець турецький (Во, Ан, Ln, Мн2, Mk — СТ, ПД), перець-турчак (Сл), перець червоний
струкуватий (Сл), перчиця червона (Сл), струк (Mk), чу́шка (Гб — СТ).
Caragana Fabr. — жо́вта ака́цiя (Опа — СТ); карага́на (Ру, Оп).
Caragana arborescens Lam. — жо́вта ака́цiя деревна́; горохiвник деревцеватий
(Вх1), жо́вта ака́цiя (Сл, Ру; Рг1, Ср, Ln, Пс, Вх1, Го1, Шм2, Шс, Ян4, Mk, Мс — ЗАГ),
караган деревцеватий (Вх6), карага́на дерев’яни́ста (Ру, Оп), чипу́га жо́вта (Мл);
акацiя (Hl — БУ), акацiя жовта сибiр(ий)ська (Сл, Mk), акацiя сибiрська (Шс — СТ),
вакацiя (Мн2), вакацiя жовта (Мн2), гороховник (Шс — СТ), карагана (См), караґна
(Mk), ока́цiя жо́вта (Сл, Мс — СТ), окацiя сибiрська (Сл), пи́щик (Сл, Мс — СТ, ПС),
роза́лiя (Вх, Жл, Вх1 — ВЛ), чилига (Шс, Сл — СТ).
Caragana frutex (L.) C.Koch — жо́вта ака́цiя кущова́, дереза́ (Сл, Ру; Чн, Рг1, Ср,
Ln, Пс, Мн2, Го1, Кр, Шм, Ум, Шс, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук — ЗАГ); караган кущеватий (Вх6),
карага́на кущова́ (Ру, Оп), розалiя (Вх6), чипу́га корчева́та (Мл); берiзка (Mk — ПД),
дерезняк (Сл — СТ), дерюза (Ан — СД), зiневать (Ан — СЛ), караган (См), колю́ччя (Пл
— СД), лакрецiя (Рг), люкре́цiя (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл), раки́та (Ан — СТ), роки́та (Iв),
сибирьок (Чн — СЛ), сибiрка (Ан, Шс — СТ), сiбı́рка (Ср, Ln, Ум, Iв — СТ), чепишник (Шс
— СТ), чепı́жник (Ан, Iв — СТ), чипу́га (Рг1, Ан, Пс).
Caragana grandiﬂora (Bieb.) DC. — жо́вта ака́цiя великоцвı́та.
Caragana mollis (DC.) Besser [≈Caragana frutex (L.) C.Koch] — жо́вта ака́цiя
м’яка́; карага́на м’яка́ (Ру, Оп).
Caragana scythica (Komarov) Pojark. [≈Caragana grandiﬂora (Bieb.) DC.] —
жо́вта ака́цiя скı́фська; карага́на скı́фська (Ру, Оп).
Cardamine L. — жеру́ха (Сл, Ру, Оп; Ук).
Cardamine amara L. — жеру́ха гiрка́ (Сл, Ру, Оп); дженджеруха гiрка (Вх1), жерю́ха гiрка́ (Мл), жерюха їдка (Вх1); жеруха́ водяна́ (Рг1, Ан, Пс, Шм — СТ, СЛ), жеруха
кринична (Ан — СЛ), жируха болотна (Чн, Го1 — СД, СЛ), крес-салат (Чн — СЛ), крест
(Ан — СЛ), кропивка водяна (Hl — БУ), редька лiсова (Mk — ПД), режуха (Tl).
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Cardamine amara L. subsp. amara — жеру́ха гiрка́ типо́ва.
Cardamine amara L. subsp. opizii (J. & C.Presl) Čelak. — жеру́ха гiрка́ О́пiца;
пе́рець водяни́й (Коб — ГЦ).
Cardamine bulbifera (L.) Crantz = Dentaria bulbifera L.
Cardamine dentata Schultes [=Cardamine pratensis L. subsp. dentata
(Schultes) Čelak.] — жеру́ха зубча́ста (Ру, Оп).
Cardamine ﬂexuosa With. — жеру́ха зви́виста (Ру, Оп).
Cardamine glandulifera O.Schwarz = Dentaria glandulosa Waldst. & Kit.
Cardamine graeca L. — жеру́ха гре́цька (Оп).
Cardamine hirsuta L. — жеру́ха шорстка́ (Ру, Оп); жеру́ха волоха́та (Сл), жерю́ха
мохна́та (Мл).
Cardamine impatiens L. — жеру́ха недото́ркана (Сл, Ру, Оп); жерю́ха недоти́ка
(Мл); сердечник (Ln — СТ).
Cardamine opizii J. & C.Presl [=Cardamine amara L. subsp. opizii (J. &
C.Presl) Čelak.] — жеру́ха О́пiца (Ру, Оп).
Cardamine parviﬂora L. — жеру́ха дрiбноцвı́та (Сл, Оп); жеру́ха дрiбноквiтко́ва
(Ру), жерю́ха дрiбноцвı́тна (Мл).
Cardamine pratensis L. — жеру́ха лучна́ (Сл, Ру, Оп); дженджеруха лукова (Вх1),
жерю́ха лукова́ (Во, Вх1, Вх6, Мл); дженджеруха (Вх — ДС), жеру́ха боло́т(я)на (Рг1,
Ан, Шм, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk — СД), жиру́ха боло́тна (Iв), кропива лугова (Hl — БУ),
напра́сниця (Гд — БО).
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Cardamine pratensis L. subsp. dentata (Schultes) Čelak. — жеру́ха лучна́
зубча́ста.
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis — жеру́ха лучна́ типо́ва.
Cardamine pratensis L. subsp. rivularis (Schur) Nyman — жеру́ха лучна́
струмко́ва.
Cardamine quinquefolia (Bieb.) Schmalh. = Dentaria quinquefolia Bieb.
Cardamine rivularis Schur [=Cardamine pratensis L. subsp. rivularis (Schur)
Nyman] — жеру́ха струмко́ва (Ру, Оп).
Cardamine tenera J.G.Gmelin ex C.A.Meyer — жеру́ха нı́жна (Оп).
Cardamine trifolia L. — жеру́ха трили́ста (Оп).
Cardamine sp. — трудовник (Hl — БУ).
Cardaminopsis (C.A.Meyer) Hayek — жеру́шник; кардамiно́псис (Ру, Оп).
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek — жеру́шник пiскови́й; гусиме́ць пiскови́й
(Мл), кардамiнопсис пiсковий (Оп), кардамiно́псис пiща́ний (Ру).
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa — жеру́шник пiскови́й
типо́вий.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. borbasii (Zapal.) Pawl. (Cardaminopsis
dependens Soó) — жеру́шник пiскови́й Бо́рбаша.
Cardaminopsis dependens Soó = Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. borbasii
(Zapal.) Pawl.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek — жеру́шник Га́ллера; кардамiно́псис Га́ллера
(Ру, Оп).

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. halleri — жеру́шник Га́ллера типо́вий.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. ovirensis (Wulfen) Hegi & E.Schmid
— жеру́шник Га́ллера повзучопа́гоновий.
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Cardaminopsis hispida (L.) Hayek = Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen.
Cardaminopsis multijuga (Borbа́s) Czerep. [=Cardaminopsis arenosa (L.)
Hayek subsp. borbasii (Zapal.) Pawl.] — жеру́шник багатопа́рний;
кардамiнопсис повислий (Оп).
Cardaminopsis neglecta (Schultes) Hayek — жеру́шник зане́дбаний;
кардамiно́псис зане́дбаний (Ру, Оп).
Cardaminopsis ovirensis (Wulfen) Thell. ex Jáv. [=Cardaminopsis halleri
(L.) Hayek subsp. ovirensis (Wulfen) Hegi & E.Schmid] — жеру́шник
повзучопа́гоновий; кардамiнопсис Овiренса (Оп).
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen (Cardaminopsis hispida (L.) Hayek)
— жеру́шник ске́льний; кардамiнопсис кам’янистий (Оп), кардамiно́псис
щети́нистий (Ру).
Cardaria Desv. — ка́шка; карда́рiя (Ру, Оп).
Cardaria draba (L.) Desv. — ка́шка звича́йна; карда́рiя крупкови́дна (Ру, Оп),
хрı́ниця сı́ра (Мл, Сл); деревiй (Ян4 — СТ), жеруха (Шс — СТ), кашка (Шс2, Ян3, Ян4, Ос
— СТ, ПД), кашка бiла (Mk, См — СТ, ПД, ВЛ), кашка собача (Ян1, Ян4 — СТ), кошульник
(Ос — СТ, ПД), режуха (Шс2 — СТ), рiжуха (Шс — СТ).
Cardaria pubescens (C.A.Meyer) Jarm. — ка́шка пухна́ста.
Carduus L. — будя́к (Сл, Ру, Оп; Шк, Пс, Ум, Iв, Mk, Ук); осотiй (Вх3); бодляк (Mk —
ПД), бодяк (Mk — ПД), ко́льковник (Вх3, Вх7 — ЗК).
Carduus acanthoides L. — будя́к звича́йний (Сл; Сб — СТ); бодя́к звича́йний (Мл),
будя́к акантови́дний (Ру, Оп), кольковник (Вх6), осот колючий (Вх6), осотiй колючий
(Вх1); бидля́к (Мг — ЗК), бода́к (Гд, Мг, Сб — БО, ЗК), бода́ча (Мг — ЗК), бодє́к (Гу, Коб
— ГЦ), бодня́к (Мг, Сб — ЗК), бодя́к (Во, Мн2, Сл, См, Мг, Сб — ВЛ, ПЗ, БУ, ГЦ, ЗК), бозни́к
(Мг — ЗК), босятни́к (Мг — ЗК), буда́к (Мг, Сб — ДС, ЗК), будаки́ (Сб — ДС, БО), будє́к
(Мг, Сб, Коб — ГЦ), будє́к-чортопу́д (Сб — ПЗ), будля́к (Сб — ЗК), будя́к (Чн, Ln, Ду, Сл,
Ос, Мг, Сб — ЗАГ), будя́к колю́чий (Сб — СД), бузятни́к (Мг — ЗК), волчець (Во), дєд
(Рм — ПЦ), дiд (Сб — ПЦ), драпач (См — ГЛ), жидни́к (Мг — ЗК), колюхи́ (Сб — ВЛ),
колю́чка (Мг, Сб — СД, ЗК), колю́чки́ (Сб — ПД, ЗК), колю́чник (Мг — ЗК), коля́йка (Мг
— ЗК), коля́к (Мг, Сб — ДС, ЗК), коля́ча (Мг — ЗК), коля́чка (Мг — ЗК), колячни́к (Мг —
ЗК), колькавни́к (Мг — ЗК), осе́т (Во, Жл, Сл, См — ПД), осетı́й (Жл, См, Сб — СТ, ДС),
оси́т (Сб — ПЗ), осо́т (Мг, Сб — СТ, ЗК), осотiй (Вх6), оста́ча (Мг — ЗК), остя́к (Мг — ЗК),
ося́к (Мг — ЗК), осятни́к (Мг — ЗК), осячки́ (Мг — ЗК), рип’я́к (Мг — ЗК), рi(и)пля́к (Мг
— ЗК), сiкня́к (Мг — ЗК), сiтня́к (Мг — ЗК), чортополо́х (Сл, Mk, Пч, Сб — СТ, ГЦ, ЗК).
Carduus arabicus Jacq. [≈Carduus pycnocephalus L. subsp. albidus (Bieb.)
Kazmi] — будя́к ара́бський; будяк аравiйський (Оп).
Carduus bicolorifolius Klokov = Carduus personata Jacq.
Carduus cinereus Bieb. [≈Carduus pycnocephalus L. subsp. albidus (Bieb.) Kazmi] — будя́к попеля́стий; будяк сiруватий (Оп).
Carduus crispus L. — будя́к кучеря́вий (Сл, Оп); бодя́к кучеря́вий (Мл), осотiй
кучерявий (Вх1); бода́к (Гб, Кч — ДС, БО), бодяк (Сл), бодяки (Rs — ВЛ), буда́к (Шл,
Гб, Кч — ДС, БО), будя́к (Ср, Ум, Ян1, Iв, Сл, См, Кч — СТ, ВЛ, БО), будячки (Ос — СД),
драпач (См — ПД), колю́х (Мл — ВЛ), коровник (Ос — СЛ), кулюки́ (Rs — ВЛ), осо́т (Rs
— ВЛ), осот красний (Рг1), осо́тий (Гб2 — ГЦ), хра́бу́ст (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв), храпуст(ь)
(Hl, Сл — БУ), хробус (Рг1, Пс), хробу́ст (Рг1, Пс, Гр, Ду, Mk, См — СД).
Carduus deﬂoratus L. — будя́к вiдцвı́лий; зли́нець (Вх1; Жл).
Carduus deﬂoratus L. subsp. glaucus Nyman — будя́к вiдцвı́лий си́зий.
Carduus glaucus Baumg. [=Carduus deﬂoratus L. subsp. glaucus Nyman] —
будя́к си́зий (Ру, Оп).
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Carduus hamulosus Ehrh. — будя́к дрiбногачкува́тий (Ру, Оп); бодя́к гачикова́тий
(Мл), будяк гачкува́тий (Сл); будяк (Ян1, Ян4, Сл — СТ), чортополох (Mk — СТ).
Carduus kerneri Simonkai — будя́к Ке́рнера (Ру, Оп).
Carduus nutans L. — будяк пони́клий (Сл, Ру, Оп; Mk); бодя́к полеви́й (Мл), осотiй
звислий (Вх1); бода́к (Гб, Кч — ДС, БО), бодець (Го1 — СЛ), бодяк (Чн, Рг1, Пс, Мн, Сл —
СД, БО), бодяк красноголовий (Ан), будяк (Чн, Ср, Вл, Ln, Кр, Ду, Сл, Mk, Кч — СД, СТ,
ПД, ВЛ, СЛ, БО), будяки́ (Ан, Iв), дзяпкали́вець (Мал — ЗК), корiнь-сифiлiс (Ос — ПД),
люби-мене (Сл — СЛ), не-тронь-мене (Сл — СЛ), осе́тi(и)й (Бк — БУ), осо́тий (Шх, Ду,
Сл — ГЦ), репей колкий (Ан — СЛ), репей щедруватий (Ан — СЛ), реп’я́х(и́) (Ум, Iв),
реп’яхи́ польовı́ (Вл, Ду, Сл), рипляк (Ан), рип’я́к (Ан), рип’я́х (Пс, Мн), рiпак (См — СД),
рiп’я́к (Рг1, Пс, Ду, См — СД), рiп’ях (Ан), скин (Пс), татарник (Сл — ПС), чортополо́х
(Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Hl, Кр, Ян4, Дб, Ду, Iв, Mk — СД, СТ, БУ).
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Carduus personata Jacq. (Carduus bicolorifolius Klokov) — будя́к лопухо́вий; будя́к
маско́ваний (Ру), осотiй кутняк (Вх1).
Carduus pseudocollinus (Schmalh.) Klokov [≈Carduus hamulosus Ehrh.] —
будя́к несправжньопа́горбовий (Ру, Оп).
Carduus pycnocephalus L. — будя́к дрiбноголо́вий (Оп).
Carduus pycnocephalus L. subsp. albidus (Bieb.) Kazmi — будя́к
дрiбноголо́вий бiлува́тий.
Carduus tauricus Klokov [≈Carduus hamulosus Ehrh.] — будя́к кри́мський (Оп).
Carduus thoermeri Weinm. — будя́к Те́рмера (Ру, Оп).
Carduus tortuosus Gorlaczova & Kondr. [≈Carduus hamulosus Ehrh.] — будя́к
зви́вистий.
Carduus uncinatus Bieb. — будя́к гачкува́тий (Ру, Оп); бодя́к степови́й (Мл), будяк
степови́й (Сл); будя́к (Мс — СТ), будяки́ колюха́тi (Мс — СТ), ву́шка ведме́жi (Мс —
СТ), колю́чки (Мс — СТ).
Carduus sp. — байдрак (Вх — ДС), богунı́ (Он — БО), бода́к (Жл, Вх7, Mk, Шл, Он — ДС,
БО, ЛМ), бода́ччя (Он — БО), восе́т (Гб — ДС), ґоляґ (Бк — БУ), драпа́ч (Ан, Iв — ГЛ),
коловатик (Ан — ПД), колю́х (Iв), колю́чка (Ум, Лс2 — ПЦ), коля́к (Мо, Бк — ПД, БУ),
коля́чник (Вх7 — ЛМ), красноголовник (Ан — ПД), насı́ння чо́ртове (Вх7 — ЗК), осет
(Mj, Гб — ЛМ), осо́т (Гб — ПЗ), серце женське (Вх7 — ЛМ), серце хлопське (Вх7 — ЗК),
чортополо́х (Сл, Гб, Нес — ВЛ, ДС), чортополох красний (Ан).
Carex L. — осока́ (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Гв, Вх, Ан, Ln, Жл, Вх7, Ум, Rs, Iв, Mk, Ук, Гб —
ЗАГ).

au

Carex acuta L. — осока́ го́стра (Ру, Оп); осока́ рiзı́йка (Вх1, Вх6, Мл), осока́ рiзучка
(Сл), осока шварка (Вх1, Вх2); бе́нда (Он — БО), восо́ка (Мл — ВЛ), осо́ка́ (Во, Рг1, Пс,
Hl, Ду, Mk, Рм — ПД, ВЛ, ПЦ, БУ), рiзоха (Вх2, Вх7 — БО), рiзуха (Во), рiзучка (Сл — СД),
шаш (Он — БО), шашни́к (Он — БО), швара (Mk — ПД), шварка (Вх6), щı́тка (Гб2 — ГЦ).
Carex acutiformis Ehrh. — осока́ гостроподı́бна; осока́ гострови́дна (Ру, Оп), осока́
моча́рна (Вх2, Мл), осока́ приболо́тна (Сл); вишар (Ан, Сл — СТ), декохт (Ос — СТ),
мочєри́на (Вх7 — ГЦ), ситняг (Ян4, Сл — СТ).
Carex alba Scop. — осока́ бı́ла (Ру, Оп).
Carex appropinquata Schumacher — осока́ збли́жена (Ру, Оп); осока́ дивови́жна
(Мл, Сл).

Carex
Carex
Carex
Carex

atherodes Sprengel — осока́ остюко́ва (Оп); осока́ прямоколо́са (Ру).
atrata L. — осока́ почорнı́ла; осока чорнувата (Оп), осока́ чорня́ва (Вх1, Сл).
bicolor All. — осока́ двоко́лiрна (Оп).
bigelowii Torrey ex Schweinitz — осока́ Бı́ґелоу; осока Бiгелова (Оп).
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Carex bohemica Schreber — осока́ че́ська; осока богемська (Оп).
Carex brevicollis DC. — осока́ короткоши́я (Сл, Оп); осока́ горбо́ва (Ру), осока́
короткоши́йна (Мл), осока парвська (Оп); ялова трава (См).
Carex brizoides L. — осока́ трясу́чкова; осока дрожачковата (Вх1), осока́
трясучкови́дна (Ру, Оп), осока́ трясучкува́та (Мл, Сл); волосı́нь (Лс2, Ос, Анд, Коб —
ПЦ), пирей пiсочний (Ан — СЛ), пирей пiщаний (Ан — СЛ), пирiєць (Го2 — СЛ).
Carex brunnescens (Pers.) Poiret — осока́ бурува́та.
Carex buekii Wimmer — осока́ Бу́ека (Ру, Оп).
Carex buxbaumii Wahlenb. — осока́ Буксба́ума (Ру, Оп); осока́ багно́ва (Мл), осока́
Буксба́вмова (Сл).
Carex canescens auct., non L. = Carex curta Good.
Carex capillaris L. — осока́ волоси́нча́ста; осока волосовидна (Оп).
Carex caryophyllea Latourr. — осока́ весня́на́ (Оп); осока́ крини́чна (Сл).
Carex cespitosa L. — осока́ дерни́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); осо́ка кочкова́та (Рг1, Пс, Жл,
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Carex chordorrhiza L. ﬁl. — осока́ струнокореневи́щна (Ру); осока тонкокореневищна (Оп), осока́ ужı́вка (Мл, Сл).
Carex cinerea Good. [=Carex curta Good.] — осока́ коро́тка; осока попелястосiра (Оп).
Carex colchica Gay = Carex ligerica Gay.
Carex contigua Hoppe = Carex spicata Hudson.
Carex curta Good. (Carex canescens auct., non L.) — осока́ коро́тка; осока́ сı́ра (Мл),
осока́ сiрозе́лена (Сл), осока́ сiрува́та (Ру); осока (Ос — ПС).
Carex curvula All. — осока́ зı́гнута (Ру, Оп).
Carex cuspidata Host [=Carex ﬂacca Schreber subsp. serrulata (Biv.)
W.Greuter] — осока́ заго́стрена (Ру, Оп).
Carex davalliana Sm. — осока́ Де́велла (Оп); осока́ Дава́лла (Ру), осока́ торфова́

au

Carex demissa Hornem. — осока́ похи́лена.
Carex depauperata Curtis ex With. — осока́ збı́днена (Оп).
Carex depressa Link — осока́ прити́снута (Оп).
Carex diandra Schrank — осока́ двотичи́нкова (Ру, Оп); осока́ кругле́нька (Мл),
осока́ круглолу́ска (Сл).
Carex digitata L. — осока́ пальча́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); скоро́да (Рг1, Вл, Пс),
скородни́к (Жл).
Carex diluta Bieb. — осока́ я́сна́; осока свiтла (Оп).
Carex dioica L. — осока́ дводо́мна (Ру, Оп); осока́ двопе́нна (Мл), осока́ двоха́тня
(Сл).

Carex distans L. — осока́ вiддаленоколоско́ва; осока́ розбрı́ла (Мл), осока́
розсу́нута (Ру, Оп).
Carex disticha Hudson — осока́ дворя́дна (Сл, Ру, Оп); осока́ гребеня́ста (Мл);
де(и)кофт (Ан, Ln — СД, СТ).
Carex divisa Hudson — осока́ роздı́лена; осока́ роздı́льна (Ру, Оп).
Carex divulsa Stokes — осока́ перери́вчаста; осока́ розı́рвана (Ру, Оп).
Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneucker) Walo Koch — осока́
перери́вчаста рясноли́ста.
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Carex echinata Murray (Carex stellulata Good.) — осока́ їжакува́та, осока́
зiрча́ста (Сл); осока́ звiзда́та (Мл), осока звiздковата (Вх1), осока їжакова (Оп).
Carex elata All. — осока́ висо́ка (Ру, Оп); осока́ сторчова́ (Сл), осока́ тверда́ (Мл).
Carex elata All. subsp. elata — осока́ висо́ка типо́ва.
Carex elata All. subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas — осока́ висо́ка о́мська.
Carex elongata L. — осока́ ви́довжена (Сл, Ру, Оп); осока́ продо́вжена (Мл);
гороби́нець (Ан).
Carex ericetorum Pollich — осока́ вересняко́ва (Сл, Ру, Оп); осока́ степова́ (Мл).
Carex extensa Good. — осока́ розтя́гнена; осока́ розтя́гнута (Ру, Оп); осока (Mk —
СТ).
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Carex ﬂacca Schreber — осока́ зiв’я́ла; осока повисла (Оп), осока́ сива́ва (Вх2, Мл),
осока́ си́за (Сл), осока слабка (Оп).
Carex ﬂacca Schreber subsp. ﬂacca — осока́ зiв’я́ла типо́ва.
Carex ﬂacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) W.Greuter — осока́ зiв’я́ла
дрiбнопилча́ста.
Carex ﬂava L. — осока́ жо́вта (Мл, Сл, Ру, Оп).
Carex fuliginosa Schkuhr — осока́ зади́млена; осока темно-бура (Оп).
Carex globularis L. — осока́ куля́ста (Ру); осока кулястоподiбна (Оп).
Carex hallerana Asso — осока́ Галле́ра (Оп).
Carex hartmanii Cajander — осока́ Га́ртмана (Ру, Оп).
Carex heleonastes L. ﬁl. — осока́ торфо́ва (Ру, Оп).
Carex hirta L. — осока́ шорстковолоси́ста; осока́ мохна́та (Мл, Сл), осока́ шерша́ва
(Ру, Оп); декокт (Ан — СЛ), декофт (Ln — СТ), де(и)кохт (Ав, Го2, Tl, Ос — СД, СЛ),
житня́нка (Мг — ЗК), ками́ш (Мг — ЗК), ка́рус (Ав, Ан, Жл, Гр, Ду, Сл — СД), костеря́ва
(Мг — ЗК), лепiшник (См — ПД), му́шка шовко́ва (Мг — ЗК), осетни́к (Мг — ЗК), осо́ка́
(Мг — ГЦ, ЗК), осока пiсочна (Го1 — СЛ), осочниця (Ан, Сл — ПД, ВЛ), остриця (Tl),
пирей красний (Ан — СЛ), пирей осочний (Ан — СЛ), пшени́ця ди́ка (Мг — ЗК), скорода
(Ан — ПС), ти́рса (Мг — ЗК), туриця (Tl), шашни́к (Мг — ЗК), шовко́ва трава́ (Ан, Мг —
ПС, ГЦ, ЗК), шовкови́ця (Ан, Мг — СЛ, ЗК).
Carex hordeistichos Vill. — осока́ ячмени́ста (Мл); осока́ ячменеви́дна (Ру, Оп),
осока́ ячменя́ста (Сл).
Carex hostiana DC. — осока́ Го́ста; осока́ руда́ (Мл, Сл), осока Хоста (Оп).
Carex humilis Leysser — осока́ низька́ (Сл, Ру, Оп); осока́ приземкува́та (Мл); осока
Carex inﬂata sensu V.Krecz., non Hudson = Carex rostrata Stokes.
Carex juncella (Fries) Th.Fries — осока́ си́тничкова (Ру).
Carex lachenalii Schkuhr (Carex tripartita auct., non All.) — осока́ Ляхена́ля; осока
трироздiльна (Оп).
Carex lasiocarpa Ehrh. — осока́ пухнастопло́да (Ру, Оп); осока́ ниткува́та (Мл,
Сл).

Carex lepidocarpa Tausch — осока́ лускопло́да; осока лускоплiдна (Оп).
Carex leporina auct., non L. = Carex ovalis Good.
Carex ligerica Gay (Carex colchica Gay) — осока́ луа́рська (Сл); осока́ колхı́дська
(Ру, Оп); декохт (Ос — СЛ), осока (Hl, Сл — СТ, БУ).
Carex limosa L. — осока́ багно́ва (Мл, Сл, Оп); шува́р (Мал — ЗК).
Carex liparicarpos Gaudin (Carex nitida Host, non Hoppe) — осока́ блискучопло́да;
осока́ блиску́ча (Ру, Оп).
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Carex loliacea L. — осока́ па́житницева (Ру).
Carex melanostachya Bieb. ex Willd. — осока́ чорноколо́са (Ру, Оп); осока́ дрiму́ча
(Мл), осока́ пони́кла (Сл); пирей просяний (Ан — СЛ).
Carex michelii Host — осока́ Мiке́лi (Ру, Оп); осока́ гаєва́ (Мл), осока́ гайова́ (Сл);
скорода (Ос — ПД).
Carex montana L. — осока́ гiрська́ (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); сиглова́чка (Вх7 — БО).
Carex muricata L. — осока́ колючкува́та (Оп); осока́ багрова́ (Мл), осока́ заго́стрена
(Ру), осока́ щiткува́та (Вх1, Сл); кучерявець (Ан — ПС), осока болотна (Mk — СТ).
Carex nigra (L.) Reichard — осока́ чо́рна (Оп); осока́ звича́йна (Вх1, Мл, Сл); госока
(См), куга (См — СД), осока́ (Рг1, Ду, Сл, Mk), осока борова (Ан — ПС), рiзуха (См — ПЛ),
ти́рса (Тка — ДС).
Carex nitida Host, non Hoppe = Carex liparicarpos Gaudin.
Carex obtusata Liljeblad — осока́ приту́плена (Ру, Оп).
Carex omskiana Meinsh. [=Carex elata All. subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas]
— осока́ о́мська (Ру).
Carex ornithopoda Willd. — осока́ птахоно́га; осока́ лапча́ста (Ру, Оп).
Carex otrubae Podp. — осока́ О́труби (Оп).
Carex ovalis Good. (Carex leporina auct., non L.) — осока́ за́яча (Вх1, Мл, Сл, Ру,
Оп), осока́ ова́льна; очеретик заячий (Ан — ВЛ).
Carex pallescens L. — осока́ блiда́ (Сл, Ру, Оп); осока блекня (Вх1), осока́ споловı́ла
(Мл); блекı́тниця (Жл), гадю́чка (Жл).
Carex panicea L. — осока́ просяна́; осока́ просови́дна (Ру, Оп), осока́ просува́та (Мл,
Сл).
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Carex paniculata L. — осока́ волоти́ста (Сл, Ру, Оп); осока́ волотя́нка (Мл).
Carex pauciﬂora Lightf. — осока́ бiдноцвı́та; осока́ малоквiтко́ва (Ру, Оп).
Carex pediformis C.A.Meyer — осока́ стопоподı́бна (Ру); осока́ грубокорени́ста
(Мл), осока лапкоподiбна (Оп).
Carex pediformis C.A.Meyer subsp. rhizoides (Blytt) H.Lindb. — осока́ стопоподı́бна кореневи́щна.
Carex pendula Hudson — осока́ зви́сла (Сл, Ру, Оп); осока звиса́юча (Мл).
Carex pilosa Scop. — осока́ волоси́ста (Сл, Ру, Оп); осока волоха́та (Мл).
Carex pilulifera L. — осока́ кульконо́сна (Оп); осока́ кули́ста (Мл).
Carex polyphylla Kar. & Kir. [=Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneucker)
Walo Koch] — осока́ рясноли́ста; осока́ багатоли́ста (Ру, Оп).
Carex praecox Schreber — осока́ ра́ння (Сл, Ру, Оп); осока́ скорозрı́ла (Мл);
лепiшник (См), осока́ крини́ч(а)на (Рг1, Вл, Пс, Жл, Ду), осока польова (Hl — БУ),
перстенець (Hl — БУ).
Carex pseudocyperus L. — осока́ несправжньосми́кавце́ва (Ру, Оп); осока́
смикавцюва́та (Мл, Сл); осока́ польова́ (Рг1, Ду), паразина (Пс).
Carex remota L. — осока́ рiдкоколо́са (Сл, Ру); осока́ кутоцвı́тна (Мл), осока
рiдковолоса (Оп).
Carex rhizina Blytt ex Lindblom [=Carex pediformis C.A.Meyer subsp. rhizoides (Blytt) H.Lindb.] — осока́ кореневи́щна (Ру, Оп).
Carex riparia Curtis — осока́ побере́жна (Вх1, Сл, Ру, Оп); осока́ берегова́ (Мл);
гав’я́н (Ln, Яв — СТ), га́в’я́р (Рг1, Жл, Ян2 — СД), осока́ (Вл, Mk — СТ), рiзуха (Сн).
Carex rostrata Stokes (Carex inﬂata sensu V.Krecz., non Hudson) — осока́ носа́та;
осока́ зду́та (Ру, Оп).
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Carex rupestris All. — осока́ ске́льна (Ру, Оп).
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. — осока́ жи́тня (Ру, Оп); осоча (Mk — СТ).
Carex sempervirens Vill. — осока́ вiчнозеле́на (Оп).
Carex serotina Mérat — осока́ пı́зня (Оп).
Carex spicata Hudson (Carex contigua Hoppe) — осока́ колоси́ста (Ру); осока́
стя́гнута (Ру), осока сусiдня (Оп).
Carex stellulata Good. = Carex echinata Murray.
Carex stenophylla Wahlenb. — осока́ вузьколи́ста (Мл, Сл, Оп).
Carex strigosa Hudson — осока́ щетиня́ста.
Carex supina Willd. ex Wahlenb. — осока́ лежа́ча (Мл, Сл); осока́ приземкува́та
(Ру, Оп).

rig

ht

Carex sylvatica Hudson — осока́ лiсова́ (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп).
Carex tomentosa L. — осока́ повсти́ста (Сл, Ру, Оп); осока́ повстяна́ (Мл).
Carex tripartita auct., non All. = Carex lachenalii Schkuhr.
Carex umbrosa Host — осока́ затiнко́ва (Ру, Оп); осока́ тiни́ста (Мл).
Carex vaginata Tausch — осока́ пiхви́ста (Мл); осока пiхвова (Оп), осока́ пiхвя́ста
(Сл, Ру).

py

Carex vesicaria L. — осока́ пухирча́ста (Ру, Оп); осока́ баньча́ста (Мл, Сл), осока́
мiхурцюва́та (Мл, Сл); рiзун (Ln — СТ).
Carex vulpina L. — осока́ ли́сяча (Сл, Ру, Оп); осока́ бу́ра (Мл), осока колосатка
(Вх1); камиш (Мн2, Mk — СД, ПД), колоса́тка (Жл), оситна (Ос — СЛ), осо́ка (Жл, Mk —

co

СТ).

au
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Carex sp. — востриця (Mk), куга́ (Ум, Iв), лепı́шник (Нв — БО), осо́чина (Жл), остри́ця
(Вх7 — СЯ), рiзiй (Вх — ГЦ), рiзiйка (Вх, Mk — ГЦ), рiзоватець (Нв — БО), рiзова́тиця
(Вх7 — БО), рiзоха (Mk), рiзу́ля (Вх, Жл, Вх7 — ДС), рiзу́ха́ (Жл, Вх7, Сл, Mk, Лс1, Он, Гб —
СД, ВЛ, ДС, БО), рiзчина́ (Вх7 — ЗК), рiзьо́ха (Он — БО), смикавка (Вх, Mk — ДС), сми́чка
(Вх5, Ду — ЛМ), смотка (Ан — СД), ти́рса (Ан, Iв, Сл — СД), туриця (Mk), уши́вка (Вх7 —
ДС), швар (Вх — ГЦ), шува́р (Гд, Гб — ДС, БО), шу́вер (Ар — ПЗ).
Carlina L. — дев’ятиси́л (Вх2); вiдка́сник (Сл, Ру, Оп), дев’ятисильник (Вх3).
Carlina acanthifolia All. — дев’ятиси́л колючколи́стий; вiдка́сник круглоголо́вий
(Сл), колю́чник круглоголо́вий (Мл); дев’ятисильник (См — ПД), одкасник (См).
Carlina acaulis L. — дев’ятиси́л безсте́блий; вiдка́сник безби́лий (Сл), вiдка́сник безсте́блий (Ру), вiдкасник безстебловий (Оп), дев’ятисил безбильний (Вх6), дев’ятисил
дев’ятисильник (Вх2), дев’ятотисина дев’ятисельник (Вх1), колю́чник безби́льний
(Мл); бода́к (Мг — ЗК), бода́ча (Мг — ЗК), бодяки́ (Коб — ГЦ), витрiщаки́ (Мг — ЗК),
вiдкасник (Сл, Ос — ВЛ), вiдкласник (Км), во́гник (Гб2 — ГЦ), го́ловатень (Мг — ЗК),
голова́ч (Мг — ЗК), громовик (Ос — ВЛ), дев’єтоси́лник (Gs, Гб2 — БУ, ГЦ), дев’єцел
(Шх — ГЦ), девицар (См), девлiцел (Км), девцел (Км), дев’ядесел (Км), дев’ядоси́лник
(Коб — ГЦ), дев’ядцел (См), дев’ясин (Вх5 — ЛМ), дев’ясı́нь (Км), дев’я́тел (Км, Мг
— ГЦ), дев’ятизел (Км), дев’ятиси́л (Вх5, Вх7, Mk, Гб2, Мг — ПД, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ),
дев’ятиси́льник (Вх6, Вх7, Mk — ПД, БО), дев’ятосе́льник (Нв, Жл — ГЦ, ЛМ), дев’ятоси́л (Жл), дев’ятоси́льник (Mk, См, Кч, Мг, Коб — ДС, БО, ГЦ, ЗК), дев’ятосинник (Км),
дев’ятосинь (Км), дев’ятосiник (Gs — ГЦ), дев’ятотиси́на (Нв, Жл — БО), дев’ять-осiнник
(Mk), дев’яцер (Км), дев’яцил (Км), дев’ячов (Гб — ЛМ), дзябни́к (Мг — ЗК), димня́к (Мг
— ЗК), дим’я́н (Мг — ЗК), дiвоси́л (Мг — ГЦ), дiдовоси́лник (Коб — ГЦ), каре́ла (Мг — ЗК),
кия́х (Коб — БО), колю́к (Коб — БО), колюки́ (Коб — ГЦ), колю́чка (Мг — ЗК), колю́чник
(Мг — ЗК), коля́к (Мг — ЗК), коляни́ця (Мг — ЗК), коля́чка (Мг — ЗК), колячни́к (Мг —
ЗК), крiсло Матерi Божої (Ос — ВЛ), мо́лоч (Мг — ЗК), ове́с чо́ртiв (Мг — ЗК), осот (Мг
— ГЦ), оста́ча (Мг — ЗК), осятни́к (Мг — ЗК), перекоти́поле (Коб — ГЦ), претрiстник (Tl
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— СД), ра́чки (Мг — ЗК), рипля́к (Мг — ЗК), рı́пиця (Ощ, Коб — ГЦ), рı́пка коро́вляча (Мг
— ЗК), сон (Мг — ЗК), страхополох (Mj, См — ПД, ДС), темняни́к (Мг, Мал — ЗК), цибу́ля
(Коб — ГЦ), черса́к (Mk, Мг, Кар, Коб — ГЦ), чортове зiлля (Гб — ЛМ), чорто́поло́х (Gs,
Mj, Шх, Сл, Гд, Гб2, Мг, Коб — ДС, БО, ГЦ, ЗК), язи́к оле́нiй (Он — БО).
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Carlina acaulis L. subsp. acaulis — дев’ятиси́л безсте́блий типо́вий.
Carlina acaulis L. subsp. simplex (Waldst. & Kit.) Nyman — дев’ятиси́л
безсте́блий нерозгалу́жений.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. [≈Carlina vulgaris L. subsp. intermedia
(Schur) Hayek] — дев’ятиси́л Бiбершта́йна; вiдкасник Бiберштейна (Оп).
Carlina cirsioides Klokov [≈Carlina acaulis L. subsp. simplex (Waldst. & Kit.)
Nyman] — дев’ятиси́л осо́товий; вiдка́сник осотови́дний (Ру, Оп).
Carlina longifolia Reichenb. [=Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman] —
дев’ятиси́л довголи́стий; вiдка́сник довголи́стий (Ру).
Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. & Pawl. [≈Carlina acanthifolia
All.] — дев’ятиси́л татарниколи́стий; вiдка́сник татарниколи́стий (Ру, Оп).
Carlina taurica Klokov [≈Carlina vulgaris L.] — дев’ятиси́л кри́мський;
вiдкасник кримський (Оп).
Carlina vulgaris L. — дев’ятиси́л звича́йний (Вх6); вiдка́сник звича́йний (Сл, Ру,
Оп), дев’ятотисина звичайна (Вх1), колю́чник звича́йний (Мл); бодє́к (Коб — ГЦ),
бодяки́ (Коб — ГЦ), будячок (Ос — ПД), вiдка́сни́к (Гр, Ду, Iв, Сл), вогник (Ан — ПД),
дев’ятиси́льник (См, Кч — ПД, ВЛ, БО), дев’ятник (Hl — БУ), дiвосил бiлий (Tl), зизґєль
(Mj), колюка (Ан), колюки́ (Коб — ГЦ), колючка (Ln — СТ), колю́чник (Ln, Сл, Гд — СТ,
БО), колюшник (Mk — ПД), крокiс лiсовий (Сл — СЛ), огник (Ан — ПД), одка́сни́к (Рг1,
Ан, Жл, Ум, Iв, Ос — ПЦ), осо́т за́ячий (Mj), перекоти́поле (Ан, Коб — СЛ, ГЦ), пристри́т
(Gs — ДС), страхополох (Нв — ВЛ), чортогон (Ан — СЛ), чорто́полох (Коб — БО).
Carlina vulgaris L. subsp. intermedia (Schur) Hayek — дев’ятиси́л звича́йний
сере́днiй.
Carpesium L. — сухоголо́вець; карпе́зiй (Ру, Оп).
Carpesium cernuum L. — сухоголо́вець пони́клий; карпе́зiй пони́клий (Ру, Оп).
Carpinus L. — граб (Сл, Ру, Оп).
Carpinus betulus L. — граб звича́йний (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); бучина (Сл), граб
(Гв, Во, Чн, Вх, Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Кр, Mj, Ум, Шх, Ян2, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Гт, Рм,
Пч, Мс, Гб — ЗАГ), гра́би́на (Ск, Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл, Mk — ЗАГ), карпан (Пс), клей
(Вх — ЛМ).

au

Carpinus orientalis Miller — граб схı́дний (Ру, Оп).
Carthamus L. — кро́кı́с; сафло́р (Ру, Оп; Ук), свiтлушка (Вх2).
Carthamus glaucus Bieb. — кро́кı́с си́зий; сафло́р си́зий (Ру, Оп).
Carthamus lanatus L. — кро́кı́с вовни́стий; сафло́р шерсти́стий (Ру, Оп),
свiтлу́шка жо́вта (Мл); шафран дикий (Шс2 — СТ).
Carthamus tinctorius L. — кро́кı́с фарбува́льний; кро́кı́с (Сл; Вх, Рг1, Ср, Ан, Пс,
Жл, Вх1, Rs, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Сб — ЗАГ), сафло́р краси́льний (Ру, Оп), свiтлу́шка
кра́ска (Вх1, Вх2, Вх3, Мл), шафран (Вх1); кракос (Ян1 — СТ), кржус (Ан — ПС), крокiз
(Hl — БУ), крокiзь (Сл), кро́кiш (Вх, Ан, Жл, Вх1, Ду — ПД), кро́кос (Чн, Пс, Сл, Ос —
СТ, СЛ), кро́ку́с (Рг1, Пс, Жл, Ду, Сл, Ук), крукис (Ян1, Ян4 — СТ), сафлор (Чн, Ln, Шм,
Mk — СТ, СЛ), свiтли́ця (Ан, Iв — СТ), свiтлу́ха(и) (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ду, Iв, Сл — СТ, ПД),
свiтлушка (Вх, Ан, Mj, Ян1, Ян4, Mk, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ), чигран (Чн, Ан — СЛ), чихран
(Чн, Ан — СЛ), шафран дикий (Mk, См — БУ).
Carum L. — кмин (Ру, Оп); кминок (Вх2).
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Carum carvi L. — кми́н звича́йний (Во, Ру, Оп); кмин (Сл; Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, Гд, Mk,
Ос, Ук, Он, Пч, Гб, Коб — ЗАГ), кмин польови́й (Вх1, Вх6, Мл), кминок (Вх3; Гв, Вх6, Сл,
Mk — ПД), кминок полевий (Вх2); ганус (См — СЛ), квiнок (См), кеминьомг (См), кмен
(Жл, Вх6, Mk, Он, Пч — БО, ЗК), кменок (Км), кмень (Mk — БУ), кмин городнiй (Ос —
СД), кмино (Км), кминянка (Ос — ЛМ), кмiн (Ан, Hl, Tl, Mj, Rs, Дб, Iв, Сл, Mk, Бк, Гб, Коб
— ПД, ВЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), кмiнок (Mk, Ос — ВЛ, ДС), кмiнь (Км), кмон (Ос — ВЛ), отьмє́н
(Лс2 — ПЦ), тимон (Км), тмин (Рг1, Кр, Шм2, Ум, Iв, Сл, Ук — СД), тмiн (Ан, Rs, Сл, Mk,
Лс2, Ос, Коб — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ГЦ), тмiн волоський (Tl), томин (См), тьмин (Чн — СЛ),
хмiн (Сл), хрiновиця (Ан — СД), цiнцı́пер (Гр, Ду), цмин (Ав, Вх1, Ум, Гр, Ду, Iв, Mk, Ук —
СД), цмiн (Mk — СД), цьмин (Он — БО), чмiнь (Сл — ПС), чорнушка (Ан — СЛ).
Carya Nutt. — гı́корi; карiя (Оп), пека́н (Вх2, Ру).
Carya alba (L.) Nutt. = Carya ovata (Miller) C.Koch.
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch & Graebner (Carya pecan (Marshall) Engl.
& Graebner) — гı́корi-пека́н; карiя пекан (Оп).
Carya ovata (Miller) C.Koch (Carya alba (L.) Nutt.) — гı́корi бı́ле; карiя бiла (Оп),
пекан бiлий (Вх2).
Carya pecan (Marshall) Engl. & Graebner = Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch
& Graebner.
Caryophyllaceae — гвозди́ковi; гвоздичнi (Оп).
Castanea Miller — кашта́н (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Castanea sativa Miller — кашта́н їстiвни́й (Оп; Сл); каштан з’їдомий (Вх1), каштан
iстий (Во), каштан їдомий (Вх2, Вх6), каштан солодкий (Вх3; Mk — ПД), кашта́н
спра́вжнiй (Ру); кашта́н (Жл, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, Пч — ЗК), каштан благородний (Сл).
Catabrosa Beauv. — струмо́чниця (Ру); катаброза (Оп).
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. — струмо́чниця водяна́ (Ру); бережи́на (Сл — СД),
жерелı́вка звича́йна (Мл), катаброза водяна (Оп); висипка (Mk — ПД), просо водяне

's

(Мл — ГЛ).

Оп).

th
or

Catalpa Scop. — ката́льпа (Ру, Оп; Ук).
Catalpa bignonioides Walter — ката́льпа звича́йна; ката́льпа бiгнонiєви́дна (Ру,
Catalpa ovata G.Don — ката́льпа яйцели́ста; ката́льпа яйцевидноли́ста (Ру, Оп).
Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. — ката́льпа чудо́ва
(Ру, Оп).

au

Caucalis L. — пазу́рник (Сл, Ру, Оп); прилинь (Вх1).
Caucalis bischoﬁi Kos.-Pol. — пазу́рник Бı́шофа (Оп).
Caucalis platycarpos L. — пазу́рник звича́йний (Мл); пазурник плоскоплодий (Оп).
Caulinia Willd. [=Najas L. pro parte] — рiзу́шник; каулiнiя (Оп).
Caulinia minor (All.) Cosson & Germ. [=Najas minor All.] — рiзу́шник мали́й;
каулiнiя мала (Оп).
Ceanothus L. — червонокорı́нник; цеанотус (Оп).
Ceanothus americanus L. — червонокорı́нник америка́нський; цеанотус
американський (Оп); бузок американський (Кри — СТ).
Cedrus Trew — кедр (Сл, Ру, Оп; Mk); кидр (Вх2, Вх3; Mk); кедрина (Mk).
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière — кедр атла́ський (Ру, Оп).
Cedrus deodara (D.Don) G.Don ﬁl. — кедр гiмала́йський (Ру, Оп).
Cedrus libani A.Richard — кедр лiва́нський (Во, Вх1, Вх6, Ру, Оп); кедр лива́нський
(Сл), кидр ливанський (Вх2); кедр (Сл, Mk), кедрина (Сл, Mk), кудер (Сл), кудре́во (Mk).
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Celastraceae — брусли́новi (Ру, Оп).
Celosia L. — пı́внячий гре́бiнь; цело́зiя (Ру, Оп).
Celosia argentea L. — пı́внячий гре́бiнь срiбля́стий; цело́зiя срiбля́ста (Ру),
цельо́зiя срiбля́ста (Мл); гре(и)бiшо́к (Ср, Ан, Ум, Яв, Сл — СТ), пı́вники (Ан, Iв, Mk,
См — СД, ПД).

rig
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Celosia argentea L. var. cristata (L.) O.Kuntze — пı́внячий гре́бiнь срiбля́стий
садо́ви́й; гре́бiнь ку́рячий (Мл), гре́бiнь пı́внячий (Мс, Кри, Опа — СТ), когутики (Mk
— ПД), огоньо́к (Мс — СТ), щари́ця (Мс — СТ), щир черво́ний (Мс — СТ), щири́ця (Мс
— СТ), щири́ця кра́сна (Мс — СТ).
Celosia cristata L. [=Celosia argentea L. var. cristata (L.) O.Kuntze] —
пı́внячий гре́бiнь садо́ви́й; гребеню́шка (Вх1; Жл, Сл), гребiне́ць (Сл, Ру; Iв), цело́зiя
гребiнча́ста (Ру, Оп).
Celsia orientalis L. = Verbascum orientale (L.) All.
Celtis L. — карка́с (Ру, Оп; Ук).
Celtis australis L. — карка́с пiвде́нний (Ру, Оп); залı́зне де́рево (Яв — СТ), залiзня́к
(Яв — СТ), каркас (Ан, Сл — СТ, СЛ).
Celtis caucasica Willd. — карка́с кавка́зький (Ру, Оп).
Celtis glabrata Steven ex Planchon — карка́с го́лий (Ру, Оп); кучук-агач (Ан —

py

СТ).

Celtis occidentalis L. — карка́с за́хiдний (Ру, Оп); гльод (Гав —
(Гав — СТ).

СТ),

залiзне дерево
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Cenchrus L. — гостря́нка; острянка (Вх1), ценхрус (Оп).
Cenchrus longispinus (Hackel) Fernald (Cenchrus pauciﬂorus auct., non Bentham) —
гостря́нка довгоколю́чко́ва; ценхрус малоквiтковий (Оп).
Cenchrus pauciﬂorus auct., non Bentham = Cenchrus longispinus (Hackel) Fernald.
Cenolophium Koch ex DC. — пусторе́брик; ценоло́фiй (Ру, Оп).
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin — пусторе́брик ого́лений; ценолофiй
оголений (Оп); рутка (Го2 — СЛ).
Centaurea L. — воло́шка (Сл, Ру, Оп); блават (Вх2, Вх3).
Centaurea abbreviata (C.Koch) Hand.-Mazz. [=Centaurea phrygia L. subsp.
abbreviata (C.Koch) Dostál] — воло́шка вкоро́чена (Оп).
Centaurea adpressa Ledeb. [=Centaurea apiculata Ledeb. subsp. adpressa
(Ledeb.) Dostál] — воло́шка притиснутолускова́ (Оп); воло́шка прити́снута (Ру).
Centaurea aemulans Klokov — воло́шка уподı́бнена; волошка наслiдувальна (Оп).
Centaurea alutacea Dobrocz. — воло́шка сiрува́то-жо́вта (Оп).
Centaurea apiculata Ledeb. — воло́шка гострокiнце́ва (Оп).
Centaurea apiculata Ledeb. subsp. adpressa (Ledeb.) Dostál — воло́шка гострокiнце́ва притиснутолускова́.
Centaurea apiculata Ledeb. subsp. apiculata — воло́шка гострокiнце́ва типо́ва.
Centaurea appendicata Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. appendicata (Klokov) Dostál] — воло́шка великоприда́ткова (Ру, Оп).
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. — воло́шка пiскова́ (Сл); блава́т пiскови́й
(Мл), воло́шка пiща́на (Ру).
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. arenaria — воло́шка пiскова́ типо́ва.
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. borysthenica (Gruner) Dostál —
воло́шка пiскова́ днiпро́вська.
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Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. majorovii (Dumbadze) Dostál —
воло́шка пiскова́ Майо́рова.
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. odessana (Prodan) Dostál — воло́шка
пiскова́ оде́ська.
Centaurea besseriana DC. [=Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp. besserana
(DC.) Dostál] — воло́шка Бе́ссера (Ру, Оп).
Centaurea biebersteinii DC. (Centaurea micranthos S.G.Gmelin ex Hayek) —
воло́шка дрiбноцвı́та (Оп); блава́т плями́стий (Вх1, Мл), воло́шка дрiбноквiткова́
(Ру), воло́шка плями́ста (Сл); будяк польовий (Ан — СД), катарник дробненький (Сл
— СЛ), наголо́ваток (Ан — СТ, СЛ), наголоводки (Ан — СТ, СЛ), пали Божi (Ос — ВЛ).
Centaurea borysthenica Gruner [=Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp.
borysthenica (Gruner) Dostál] — воло́шка днiпро́вська (Ру, Оп).
Centaurea breviceps Iljin [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. breviceps
(Iljin) Dostál] — воло́шка короткоголо́ва (Ру, Оп).
Centaurea calcitrapa L. — воло́шка колючоголо́ва (Ру, Оп).
Centaurea cana Sibth. & Sm. [=Centaurea triumfettii All. subsp. cana (Sibth.
& Sm.) Dostál] — воло́шка си́ва (Оп).
Centaurea carbonata Klokov — воло́шка ву́гiльна (Ру, Оп).
Centaurea carpatica (Porc.) Porc. [=Centaurea phrygia L. subsp. carpatica
(Porc.) Dostál] — воло́шка карпа́тська (Ру, Оп).
Centaurea cyanus L. — воло́шка си́ня (Сл, Ру, Оп; Mk, Сб — СД, ПД, ВЛ, ЗК); блава́т
синю́к (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); батı́г пе́трı́в (Сб, Коб — СТ, ГЦ), батоги петровi (Ан), бла́ва́т
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(Гв, Во, Нв, Вх, Ан, Шк, Жл, Hl, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Гб, Сб, Дан, Сва — ПД, ВЛ, ПЗ, ДС,
БУ), бла́ватень (Жл, Mj, Сб — ПД, ДС, БУ, ГЦ), блаватка (Сл), блаваток (Mk — ДС),
блавит (Mk), блакитнянка (Км), блевiт (Вх, Mk — ДС), будя́к (Сб — СТ), васи́лик (Мг —
ЗК), василочек (Км), васи́льки́ (Рг1, Пс, Мн, Hl, Сл, Мс, Опа — СД, СТ, ПД, БУ, ГЦ, ЗК),
василько́вий цвiт (Мг — ЗК), васильо́к (Mj, Mk, См, Мг, Сб — СТ, ВЛ, СЛ, ЗК), васильчик
(Км), волошак (Км), волошечка (Ан), воло́шка(и) (Чн, Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Мн,
Вх1, Вх6, Кр, Rs, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, Os, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб, Кч, Мг, Сб — ЗАГ), воло́шка
польова́ (Сб — ПЦ), волошки блакитнi (Км), воло́шки степовı́ (Сб — СТ), волошок (Сл
— СД), волошуха (Км), гадя́че дзı́ллє (Он — БО), гвоздики синi (Mk), глават (Ан — ВЛ),
главо́к (Сб — ПД), головастики (Сл — СЛ), го́ловатень (Шх, См, Мг, Мал — ПС, ГЦ, ЗК),
головатики (Км), горля́к си́нiй (Сб — БУ), держа́вка (Мг — ЗК), кокı́ль (Сб — БО), коку́ль
(Мг — ЗК), ко́ники (Бк — БУ), ку́кı́ль (Мг, Сб — ЗК), ку́коль (Мг — ЗК), куку́ль (Мг — ЗК),
лоскутний цвiт (Км), лоскутниця (Ан — СЛ), люблю-i-ненавиджу (Ан — ПС), метлиця
(Сл — ПС), наголоватень (Км), наголоватень синенький (См), о́ко воро́няче (Мг — ЗК),
осо́т (Сб — СТ), патлачок (Ос — СД), патолошки (Ос — СД), синенький (Mk), сине́ць (Вх,
Вх7, Ду, Ук, Он — ДС, БО, ЛМ), сини́ця (Он — БО), синичник (Вх — БО), сино́к (Он — БО),
сино́цвiт (Mk, Гб2 — ПД, ДС, ГЦ), синю́х(а) (Ан, Км — ВЛ), синю́шка (Мс — СТ), сирець
(Км, См — ЛМ), си́рота (Он — БО), сiничник (Км), соки́рки (Мс — СТ), татарни́к (Сб —
СТ), тмин пеща́ний (Мг — ЗК), цента́врiя (Ук), циндуцвı́т (Мг — ЗК), цiно́цвiт (Сб — ПД),
цiнто́рiя (Мг — ЗК), чистець (Сл — ПД), чичи́нчик (Жл), щирець (См — СТ).

Centaurea declinata Bieb. (Psephellus declinatus (Bieb.) C.Koch) — воло́шка
нахи́лена; псефе́лус нахи́лений (Ру, Оп).
Centaurea depressa Bieb. — воло́шка прити́снута (Ру, Оп).
Centaurea diﬀusa Lam. — воло́шка розло́га (Ру, Оп), воло́шка-верблю́дка (Сл);
блава́т розло́гий (Мл); верблюдка (Ср, Ян1, Ян4, Сл — СТ), верблюжак (Сл — СЛ),
волошка (Ян4 — СТ), жибрiй (Ян1, Ян4 — СТ), капчун (Ан — СТ), котиполе (Ан — СТ),
курай (Ан — СТ), перекотипо́ле (Ан, Ln, Ду, Iв, Сл — СТ), ро(а)сторопша (Ср, Ян4, Mk —
СТ), харлай (Ян3, Ян4 — СТ).
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Centaurea donetzica Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. donetzica
(Klokov) Dostál] — воло́шка доне́цька (Ру, Оп).
Centaurea glastifolia L. = Chartolepis glastifolia (L.) Cass.
Centaurea iberica Trev. ex Sprengel — воло́шка причорномо́рська; волошка
iберiйська (Оп).
Centaurea jacea L. — воло́шка лучна́ (Ру, Оп); блава́т багрови́й (Вх1, Мл),
наголо́ватки (Сл; Ан, Ум, Ду, Iв); адодiй (Ан — СЛ), будяки нижчi (Ос — ВЛ), васильок
(Hl — БУ), васильок луговий (Ln — СТ), васильок польовий (Hl — БУ), воло́шка (Дми —
ДС), волошки (Ос — ПД), волошки береговi (Ос — СД), го́ловатень (Mk, Он, См, Коб — СД,
БО, ГЦ), головатень деревистий (Сл), го́ловатень черле́ний (Гд — БО), головинка (Mk —
ПД), головı́нка (Вх, Gs, Жл, Вх1 — ДС, БО), зiлля вiд скаженини (Ос — ВЛ), копитки (Ос
— ПД), мiцне́ зı́лля (Вх7 — ЛМ), перелесник (Ос — ВЛ), пiдо́йма (Вх7 — БУ), рiпа́к (Коб
— БО), роза польова (Ан — СД), серде́ч(ш)на трава́ (Ан, Ду, Iв, Mk — ВЛ), сине(є)голо́в
(Ан, Ду, Iв, Сл — ВЛ), строкста польова (Рг1, Пс, Мн), строп(с)та польова (Ан, Кр — СД,
ПС), сузик (Ан — СЛ), суховершки (Сл — СД), чорно́биль (Гд, Коб — БО).
Centaurea konkae Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. konkae
(Klokov) Dostál] — воло́шка ко́нкiвська; волошка Конки (Оп), воло́шка Ко́нкова
(Ру).
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Centaurea kotschyana Heuﬀel ex Koch — воло́шка схiднокарпа́тська (Ру, Оп).
Centaurea lavrenkoana Klokov [=Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp.
lavrenkoana (Klokov) Dostál] — воло́шка Лавре́нка (Ру, Оп).
Centaurea leucophylla Bieb. (Psephellus leucophyllus (Bieb.) C.A.Meyer) — воло́шка
бiлоли́ста; псефе́лус бiлоли́стий (Ру, Оп).
Centaurea majorovii Dumbadze [=Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp.
majorovii (Dumbadze) Dostál] — воло́шка Майо́рова (Оп).
Centaurea margaritacea Ten. — воло́шка перли́ста (Ру, Оп); блава́т шарла́й (Мл),
воло́шка шарла́й (Сл); шарла́й (Гр).
Centaurea margaritacea Ten. subsp. appendicata (Klokov) Dostál — воло́шка
перли́ста великоприда́ткова.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. breviceps (Iljin) Dostál — воло́шка
перли́ста короткоголо́ва.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. donetzica (Klokov) Dostál — воло́шка
перли́ста доне́цька.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. konkae (Klokov) Dostál — воло́шка
перли́ста ко́нкiвська.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. margaritacea — воло́шка перли́ста типо́ва.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. margaritalba (Klokov) Dostál — воло́шка
перли́ста бiлоперли́нна.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. paczoskii (Kotov ex Klokov) Dostál —
воло́шка перли́ста Пачо́ського.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klokov) Dostál — воло́шка
перли́ста первинноґе́рберова.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. protomargaritacea (Klokov) Dostál —
воло́шка перли́ста первинноперли́ста.
Centaurea margaritacea Ten. subsp. pseudoleucolepis (Kleopow) Dostál —
воло́шка перли́ста несправжньобiлолускова́.
Centaurea margaritalba Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. margaritalba (Klokov) Dostál] — воло́шка бiлоперли́нна (Оп).
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Centaurea marmarosiensis (Jáv.) Czerep. [=Centaurea mollis Waldst. &
Kit. subsp. marmarosiensis (Jáv.) Soó] — воло́шка мармаро́ська; волошка
мармарошська (Оп).
Centaurea marschalliana Sprengel — воло́шка Ма́ршалла (Ру, Оп); блава́т
пору́шник (Мл), воло́шка Марша́лова (Сл); животрава (Ан — СД), нечуйвiтер (Мн),
пiдбiл (Mk — СД), пi(о)дбiл боровий (Рг1, Ан, Пс, Ян2 — СД, ПД), подбiл лiсовий (Мн),
пору́шник (Чн, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Сл — СД, СТ), ранник (Ан — ПС).
Centaurea micranthos S.G.Gmelin ex Hayek = Centaurea biebersteinii DC.
Centaurea mollis Waldst. & Kit. — воло́шка м’яка́ (Ру, Оп); блава́т гiрськи́й (Мл),
воло́шка гı́рська (Сл); ба́бка (Нв — ВЛ), баклашки́ (Коб — ГЦ), васильки (Кар — ГЦ),
воло́шка лiсова́ (Коб — БО), зразı́ллє (Вх, Жл, Вх1 — ДС), наголоватки (Ан, Сл — СТ).
Centaurea mollis Waldst. & Kit. subsp. marmarosiensis (Jáv.) Soó — воло́шка
м’яка́ мармаро́ська.
Centaurea mollis Waldst. & Kit. subsp. mollis — воло́шка м’яка́ типо́ва.
Centaurea nigriceps Dobrocz. [=Centaurea phrygia L. subsp. nigriceps (Dobrocz.) Dostál] — воло́шка чорноголо́ва (Ру, Оп).
Centaurea odessana Prodan [=Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp.
odessana (Prodan) Dostál] — воло́шка оде́ська (Ру, Оп).
Centaurea orientalis L. — воло́шка схı́дна (Сл, Ру, Оп); блава́т схiдни́й (Мл);
го(i)рчак (Ан, Ln, Сл — СТ), наголоватки (Ос — ПД), наголоваток жовтий (Ан — СТ),
наголовка злотиста (Сл — СТ), перекотиполе (Сл — СТ).
Centaurea ovina Pallas ex Willd. — воло́шка ове́ча (Сл); блава́т ове́чий (Мл);
верблюдка (Ср, Ян4 — СТ), курай (Ан, Сл — СТ), перекотипо́ле (Ан, Ду, Iв, Сл — СТ).
Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp. besserana (DC.) Dostál — воло́шка
ове́ча Бе́ссера.
Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp. lavrenkoana (Klokov) Dostál —
воло́шка ове́ча Лавре́нка.
Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp. steveniana (Klokov) Dostál — воло́шка
ове́ча Сте́вена.
Centaurea paczoskii Kotov ex Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp.
paczoskii (Kotov ex Klokov) Dostál] — воло́шка Пачо́ського (Ру, Оп).
Centaurea pannonica (Heuﬀel) Simonkai — воло́шка панно́нська (Оп).
Centaurea pannonica (Heuﬀel) Simonkai subsp. substituta (Czerep.) Dostál —
воло́шка панно́нська замı́нена.
Centaurea phrygia L. — воло́шка фриґı́йська; блава́т верболи́стий (Мл), блава́т
перна́ток (Вх1, Мл), воло́шка фригı́йська (Сл, Ру, Оп), пернаток (Вх1); баклашки́ (Коб
— ГЦ), бодячок лiсний (Ан — ВЛ), волосник (Ан — СЛ), воло́шка (Дми — ДС), глистник
болотний (Ан — ПС), го́ловатень (Коб — ГЦ), головник (Ан — СЛ), зiлля вiд скаженини
(Ос — ВЛ), маковник польовий (Ан — СЛ), наголоватки (Ан — СД), наголоваток синiй
(Ан — СЛ), пуговник (Ан — СЛ), рiпа́к (Коб — БО), рябчик (Ан — СЛ), фрибрик (Ос —
ПД), чорно́биль (Коб — БО), язи́к ту́рський (Коб — ГЦ).
Centaurea phrygia L. subsp. carpatica (Porc.) Dostál — воло́шка фриґı́йська
карпа́тська; головатень (См), лоскутний цвiт (См).
Centaurea phrygia L. subsp. nigriceps (Dobrocz.) Dostál — воло́шка
фриґı́йська чорноголо́ва.
Centaurea phrygia L. subsp. phrygia — воло́шка фриґı́йська типо́ва.
Centaurea phrygia L. subsp. pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugler — воло́шка
фриґı́йська неспра́вжня.
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Centaurea protogerberi Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klokov) Dostál] — воло́шка первинноґе́рберова; воло́шка первинноге́рберова (Ру, Оп).
Centaurea protomargaritacea Klokov [=Centaurea margaritacea Ten. subsp. protomargaritacea (Klokov) Dostál] — воло́шка первинноперли́ста (Ру);
волошка первинноперлинна (Оп).
Centaurea pseudoleucolepis Kleopow [=Centaurea margaritacea Ten. subsp.
pseudoleucolepis (Kleopow) Dostál] — воло́шка несправжньобiлолускова́ (Ру);
волошка несправжньоблiдолускова (Оп).
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. [=Centaurea rhenana Boreau subsp.
pseudomaculosa (Dobrocz.) Dostál] — воло́шка несправжньоплями́ста (Ру,
Оп).
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Centaurea pseudophrygia C.A.Meyer [=Centaurea phrygia L. subsp. pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugler] — воло́шка несправжньофриґı́йська; воло́шка
несправжньофригı́йська (Ру, Оп).
Centaurea rhenana Boreau — воло́шка ра́йнська; воло́шка ре́йнська (Ру, Оп).
Centaurea rhenana Boreau subsp. pseudomaculosa (Dobrocz.) Dostál —
воло́шка ра́йнська несправжньоплями́ста.
Centaurea rhenana Boreau subsp. rhenana — воло́шка ра́йнська типо́ва.
Centaurea rhenana Boreau subsp. savranica (Klokov) Dostál — воло́шка
ра́йнська савра́нська.
Centaurea rubriﬂora Illarionova [≈Centaurea salonitana Vis.] — воло́шка
червоноцвı́та; волошка червоноквiткова (Оп).
Centaurea ruthenica Lam. — воло́шка ру́ська (Ру, Оп); блава́т ру́ський (Вх6, Мл),
воло́шка українська (Сл); слезуха (Го1 — СЛ).
Centaurea salonitana Vis. — воло́шка сало́нiкська (Ру, Оп); блава́т гре́цький (Мл),
воло́шка салони́цька (Сл).
Centaurea sarandinakiae Illarionova [≈Centaurea transcaucasica D.Sosn. ex
Grossh.] — воло́шка Сарандина́кi (Оп).
Centaurea savranica Klokov [=Centaurea rhenana Boreau subsp. savranica
(Klokov) Dostál] — воло́шка савра́нська (Ру, Оп).
Centaurea scabiosa L. — воло́шка коро́стянкова; блава́т бурiвни́к (Мл), воло́шка
скабiозови́дна (Ру, Оп), постолı́вка (Вх1; Жл), трусли́н (Сл; Ан, Жл, Ду — ВЛ); блават
(См), буда́к (Вх, Mk — ПД, ДС), будяк(и) (Сл, См — ВЛ), бурiвни́к (Шх, Сл — ГЦ), васильок
(Ln — СТ), волошка лiсова (Ан — ПС), воло́шки (Ан, Кр, Ян4, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), затяжна
трава (Ан — СЛ), катарник (Сл — СЛ), красноголовки (Ан — СЛ), наголо́ваток (Iв, Сл),
наголоваток фiолетовий (Ан — СТ), паралiжник (Ос — ВЛ), пуговник (Ан — СЛ), репехи
(Ан — СТ), черешни́к (Он — БО), яскор боровий (Ан — ПС).
Centaurea semijusta Juz. [=Centaurea sterilis Steven subsp. semijusta (Juz.)
Dostál] — воло́шка напiвзако́нна (Оп).
Centaurea solstitialis L. — воло́шка довгоде́нна; блава́т лı́тний (Мл), воло́шка
лı́тня (Ру), волошка сонячна (Оп).
Centaurea stenolepis A.Kerner — воло́шка вузькоплiвча́ста (Ру, Оп).
Centaurea stereophylla Besser — воло́шка твердоли́ста (Ру, Оп).
Centaurea sterilis Steven — воло́шка неплı́дна (Ру, Оп).
Centaurea sterilis Steven subsp. semijusta (Juz.) Dostál — воло́шка неплı́дна
напiвзако́нна.
Centaurea sterilis Steven subsp. sterilis — воло́шка неплı́дна типо́ва.
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Centaurea sterilis Steven subsp. vankovii (Klokov) Dostál — воло́шка неплı́дна
Ванько́ва.
Centaurea steveniana Klokov [=Centaurea ovina Pallas ex Willd. subsp. steveniana (Klokov) Dostál] — воло́шка Сте́вена (Оп).
Centaurea stricta Waldst. & Kit. [=Centaurea triumfettii All. subsp. stricta
(Waldst. & Kit.) Dostál] — воло́шка пряма́; воло́шка сти́снута (Ру, Оп).
Centaurea substituta Czerep. [=Centaurea pannonica (Heuﬀel) Simonkai subsp. substituta (Czerep.) Dostál] — воло́шка замı́нена; волошка замiщаюча (Оп).
Centaurea sumensis Kalenicz. — воло́шка сумська́ (Ру, Оп); золотник (Ос — СД).
Centaurea taliewii Kleopow — воло́шка Талı́єва (Ру, Оп).
Centaurea tanaitica Klokov [≈Centaurea triumfettii All. subsp. tanaitica
(Klokov) Dostál] — воло́шка донська́ (Ру, Оп).
Centaurea ternopoliensis Dobrocz. — воло́шка терно́пiльська (Ру, Оп).
Centaurea transcaucasica D.Sosn. ex Grossh. — воло́шка закавка́зька.
Centaurea trichocephala Bieb. ex Willd. — воло́шка волосистоголо́ва (Сл, Ру,
Оп); блава́т косматоголо́вий (Мл); земля гiрка (Сл — СТ), наголоватки красний цвiт
(Ан — СТ).
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Centaurea trinervia Stephan ex Willd. (Odontolophus trinervius (Stephan ex Willd.)
Janka) — воло́шка трижи́лкова; блава́т трине́рвний (Мл), воло́шка трине́рва (Сл),
одонтолофус трижилковий (Оп); безсмертник (Ан, Го1 — СЛ), волошка (Mk — СТ).
Centaurea triumfettii All. — воло́шка повсти́ста; го́ловатень (Гд — БО).
Centaurea triumfettii All. subsp. cana (Sibth. & Sm.) Dostál — воло́шка
повсти́ста си́ва.
Centaurea triumfettii All. subsp. stricta (Waldst. & Kit.) Dostál — воло́шка
повсти́ста пряма́.
Centaurea triumfettii All. subsp. tanaitica (Klokov) Dostál — воло́шка
повсти́ста донська́.
Centaurea vankovii Klokov [=Centaurea sterilis Steven subsp. vankovii
(Klokov) Dostál] — воло́шка Ванько́ва (Оп).
Centaurea sp. — довгайка (Сл — СТ), маточник дикий (Ан — ПС).
Centaurium Hill — золототи́сячник (Сл, Ру, Оп; Ук), центу́рiя.
Centaurium erythraea Rafn — золототи́сячник звича́йний (Сл, Ру, Оп), центу́рiя
звича́йна; жа́рка серду́шник (Вх1, Вх6, Мл); васи́льки́ (Сб — СТ, ПД), васи́льо́к (Мг, Сб
— СТ, ЗК), васи́льок ди́кий (Сб — ГУ), васильок малий (Ан — СД), гли́сник (Ос, Мс — СТ,
ВЛ), горечавка (Ан — СТ), горiчка (Км), горı́чка напра́сна (Сб — ДС), горо́шок во́вчий
(Сб — СД), гризник (Гв), дзендзе́лı́я (Вх, Жл, Вх1, Вх7, Дб, Мг — ДС, ЗК, ЛМ), жа́рка (Hz,
Жл — ГЛ), за́рька (Бк — БУ), звiздочки́ (Мг — ЗК), земляна́ трава́ (Мс — СТ), зı́рка (Сб
— СТ), зi(и)рки (Rs, Сл — ВЛ, ПС), зı́рочки́ (Сб — СД), золоти́сячник (Ан, Жл), золотни́к
(Вх7, См, Мг — ДС, БУ, ГЦ, ЗК), золототисячна трава (Км), золототи́сяч(ш)ник (Ав, Чн,
Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Mj, Шс2, Iв, Сл, Mk, Ва, Ос, Ук, Мс — СД, СТ, ПС, СЛ), золоту́ха
(Ан, Сб — СД, ПД, СЛ), красноцвı́тник (Ан, Мс — ПД), краснянка (Ln, Сл — СД, СТ),
кра́чка (Коб — ГЦ), ласкавцi (Сл — ПД), ми́ло соба́че (Сб — СД), напра́сна (Мг — ГЦ),
напра́сниця (Мг — ГЦ), норишна трава (Км), норишник (Км), нюхтин (Ан, Сл — ВЛ),
самоси́льник (Сб — ДС), свiти́льник (Мс, Сб — СТ, ПД), свı́тлик (Мс — СТ), семиси́льник
(Ан, Iв — СД), серде́ч(ш)ник (Нв, См, Мс, Сб — СД, СТ, ГЦ), серду́шник (Ав, Рг1, Ан, Пс, Ду,
Iв, Сл — СД), середушник (Км), смо́лка (Сб — СД), стоти́сячник (СТ, ПС), ти́сячник (Мс,
Мг — СТ, ЗК), труд (Жл, Mk), цанторiя (Мл — ВЛ), цвентарiя (Ос — СД), цвентурiя (Ос —
ПД), цвинто́рiя (Сб — ВЛ), цви(i)нту́рiя (Ос, Рм — СД, ВЛ, ПЦ, ДС), цвı́нтарка (Мс — СТ),
цвiнту́ра (Лс2 — ПЦ), цента́врiя (Рг1, Пс, Ду, Сб — БУ), центо́врiя (Мг — ЗК), центо́рiй
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(Мг — ЗК), центо́рiя (Ос, Гб, Мг, Дми, Коб — ПД, ДС, БО, ГЦ, ЗК), центу́рiя (Вх, Рг1, Ан,
Пс, Жл, Вх1, Вх4, Hl, Ду, Mk, Ук, Гб, Коб — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС, БУ), центу́рка (Ук, Мс —
СТ), ценце́рiя (Вх7, Ду — ЛМ), цинтоврiя (Км), цинто́рiя (Гт, Он, Гб — ДС, БО, ЗК, ЛМ),
цинту́ра (Лс2 — ПЦ), цинтурiя (Ан, Гб — СД, ДС), цiнто́(у́)рiя (Гд, См — ДС, БО), цiнто́рка
(Гт — ЗК), чантурiя (Rs — ВЛ), юзефка (Ln — СТ), ясене́ць (Iв, Сл, См — СД).

rig

ht

Centaurium erythraea Rafn subsp. turcicum (Velen.) Melderis —
золототи́сячник звича́йний туре́цький, центу́рiя звича́йна туре́цька.
Centaurium litorale (D.Turner) Gilmour — золототи́сячник прибере́жний,
центу́рiя прибере́жна.
Centaurium litorale (D.Turner) Gilmour subsp. uliginosum (Waldst. & Kit.)
Melderis — золототи́сячник прибере́жний боло́тяний, центу́рiя прибере́жна
боло́тяна.
Centaurium meyeri (Bunge) Druce [≈Centaurium pulchellum (Swartz) Druce]
— золототи́сячник Ма́єра, центу́рiя Ма́єра; золототи́сячник Ме́йєра (Ру, Оп).
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce — золототи́сячник гарне́нький,
центу́рiя гарне́нька; жа́рка дрiбо́нька (Мл), золототи́сячник га́рний (Ру, Оп),
золототи́сячник дрiбне́нький (Сл); золототисячник (Шс2, Ян2 — СД, СТ), центурiя (Ос
— ВЛ).
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py

Centaurium spicatum (L.) Fritsch — золототи́сячник колоси́стий (Ру, Оп),
центу́рiя колоси́ста.
Centaurium tenuiﬂorum (Hoﬀmanns. & Link) Fritsch — золототи́сячник
тонкоцвı́тий, центу́рiя тонкоцвı́та; золототи́сячник тонкоквı́тковий (Ру, Оп).
Centaurium turcicum (Velen.) Ronniger [=Centaurium erythreae Rafn subsp. turcicum (Velen.) Melderis] — золототи́сячник туре́цький (Оп), центу́рiя
туре́цька.
Centaurium uliginosum (Walldst. & Kit.) G.Beck ex Ronniger [=Centaurium
litorale (D.Turner) Gilmour subsp. uliginosum (Waldst. & Kit.) Melderis] —
золототи́сячник боло́тяний, центу́рiя боло́тяна; золототи́сячник боло́тний (Ру,
Оп).

au

th
or

Centranthus DC. — острı́жник; кентра́нт (Ру), центрантус (Оп).
Centranthus calcitrapa (L.) Dufr. — острı́жник роже́вий; кентра́нт
валерiаноподı́бний (Ру), центрантус валерiаноподiбний (Оп).
Centranthus ruber (L.) DC. — острı́жник черво́ний; центрантус червоний (Оп).
Centunculus L. [=Anagallis L. pro parte] — недо́росток (Ру); недорiсток (Оп).
Centunculus minimus L. [=Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause] — недо́росток
мале́нький (Ру); недо́рiсток найме́нший (Мл, Оп).
Cephalanthera L.C.M.Richard — була́тка (Сл, Ру, Оп).
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce (Cephalanthera grandiﬂora S.F.Gray) —
була́тка великоцвı́та; була́вочник бı́лий (Мл), була́тка блiда́ (Сл), була́тка блiдна́
(Вх1; Жл), булатка великоквiткова (Оп); дiвока (См — ПД).
Cephalanthera grandiﬂora S.F.Gray = Cephalanthera damasonium (Miller) Druce.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch — була́тка довголи́ста (Сл, Ру, Оп);
була́вочник довголи́стий (Мл), булатка мечолиста (Вх1); купина (Ан — ПС).
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard — була́тка черво́на (Вх1, Сл, Ру, Оп);
була́вочник черво́ний (Мл).
Cephalaria Schrader — голова́чка (Ру).
Cephalaria coriacea (Willd.) Roemer & Schultes ex Steudel — голова́чка
шкiря́ста (Оп).
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Cephalaria demetrii Bobrov [≈Cephalaria uralensis (Murray) Roemer &
Schultes] — голова́чка Дмитра́ (Оп).
Cephalaria litvinovii Bobrov — голова́чка Литви́нова (Оп); головачка свiтла (См).
Cephalaria transsylvanica (L.) Roemer & Schultes — голова́чка трансильва́нська; голова́чка си́ня (Мл; Сл), голова́чка трансiльва́нська (Ру, Оп); бурячок (Сл
— СТ), лускун (Го1 — СТ).
Cephalaria uralensis (Murray) Roemer & Schultes — голова́чка ура́льська (Сл,
Ру, Оп); голова́чка жо́вта (Мл).
Cephalorrhynchus Boiss. — дзьобоголо́вець; цефалори́нх (Ру, Оп).
Cephalorrhynchus tuberosus (Steven) Schchian — дзьобоголо́вець бульби́стий;
цефалоринх бульбистий (Оп), цефалори́нх щети́нистий (Ру).
Cerastium L. — рогови́к (Сл, Ру, Оп; Шм2, Ук).
Cerastium alpinum L. — рогови́к альпı́йський (Ру).
Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Ascherson & Graebner — рогови́к
альпı́йський вовни́стий.
Cerastium anomalum Waldst. & Kit. = Cerastium dubium (Bast.) Guépin.
Cerastium arvense L. — рогови́к польови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); пострiт рольовий

py

(Вх1).

Cerastium balearicum F.Hermann (Cerastium dentatum Möschl) [≈Cerastium
semidecandrum L.] — рогови́к зубча́стий (Оп).
Cerastium biebersteinii DC. — рогови́к Бiбершта́йна; рогови́к Бiберште́йна (Ру,

co

Оп).
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Cerastium brachypetalum Pers. — рогови́к дрiбноцвı́тий (Мл, Сл).
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. tauricum (Sprengel) Murb. — рогови́к
дрiбноцвı́тий кри́мський.
Cerastium cerastoides (L.) Britton (Cerastium trigynum Vill.) — рогови́к
тристо́впчиковий (Ру).
Cerastium crassiusculum Klokov [≈Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fries) Jalas] — рогови́к товсте́нький; роговик товстуватий (Оп).
Cerastium dentatum Möschl = Cerastium balearicum F.Hermann.
Cerastium dubium (Bast.) Guépin (Cerastium anomalum Waldst. & Kit.) — рогови́к
сумнı́вний; рогови́к вiдмı́нний (Мл, Сл), рогови́к вiдхи́лений (Ру).
Cerastium fontanum Baumg. — рогови́к джере́льний (Оп); пострiт звичайний
(Вх1); безплодна трава (Ln, Шс — СТ), рогове зiлля (Mk), роговник (Hl, Mk — ПД, БУ),
укла́дник (Ан, Iв — ПС), цвинта́рник (Ан, Iв — ПС).
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet —
рогови́к джере́льний звича́йний; рогови́к звича́йний (Мл, Сл).
Cerastium glomeratum Thuill. — рогови́к купча́стий; рогови́к клейкий (Мл),
рогови́к липки́й (Сл), рогови́к ску́пчений (Ру, Оп).
Cerastium gracile Dufour — рогови́к струнки́й.
Cerastium heterotrichum Klokov [≈Cerastium semidecandrum L.] — рогови́к
рiзноволо́сий (Оп).
Cerastium holosteoides Fries [≈Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet] — рогови́к ланцетоли́стий; роговик
ланцетовидний (Оп).
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Cerastium kioviense Klokov [≈Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum
(Fries) Jalas] — рогови́к ки́ївський (Ру, Оп).
Cerastium lanatum Lam. [=Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.)
Ascherson & Graebner] — рогови́к вовни́стий; роговик шорстистий (Оп).
Cerastium nemorale Bieb. — рогови́к гайови́й (Сл); рогови́к гаєви́й (Мл), рогови́к
дiбро́вний (Ру, Оп).
Cerastium odessanum Klokov [≈Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum
(Fries) Jalas] — рогови́к оде́ський (Оп).
Cerastium perfoliatum L. — рогови́к пронизаноли́стий (Ру, Оп); рогови́к
зрослоли́стий (Мл, Сл).

ht

Cerastium pseudobulgaricum Klokov [≈Cerastium gracile Dufour] — рогови́к
несправжньоболга́рський (Оп).
Cerastium pumilum Curtis — рогови́к низьки́й; рогови́к мале́нький (Ру).

rig

Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fries) Jalas — рогови́к низьки́й
липки́й.
Cerastium rotundatum Schur = Cerastium semidecandrum L.

py

Cerastium schmalhausenii Pacz. [≈Cerastium gracile Dufour] — рогови́к
Шмальга́узена (Ру, Оп).

co

Cerastium semidecandrum L. (Cerastium rotundatum Schur) — рогови́к
п’ятитичи́нковий; рогови́к круглоли́стий (Ру, Оп), рогови́к мале́нький (Мл), рогови́к
п’ятипиляко́вий (Сл).
Cerastium stevenii Schischkin — рогови́к Сте́вена (Оп).
Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. — рогови́к лiсови́й (Мл, Сл, Оп).
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Cerastium syvaschicum Kleopow [≈Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fries) Jalas] — рогови́к сива́ський; рогови́к сива́шський (Ру, Оп).
Cerastium tauricum Sprengel [=Cerastium brachypetalum Pers. subsp. tauricum (Sprengel) Murb.] — рогови́к кри́мський (Ру, Оп).
Cerastium trigynum Vill. = Cerastium cerastoides (L.) Britton.

au

Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov [≈Cerastium pumilum Curtis] —
рогови́к украї́нський (Ру, Оп).
Cerastium sp. — косовiлля (Ан —

СД),

по́стрiт (Жл), пострiтник (Гв —

ВЛ).

Cerasus Juss. — ви́шня (Ру, Оп); чере́шня (Ру).
Cerasus avium (L.) Moench (Prunus avium L.) — чере́шня (Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Гв,
Во, Чн, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх7, Hl, Шм, Mj, Rs, Шс, Ян4, Iв, Ос, Мс, Гб — ЗАГ); слива
птича ягода (Вх1), слива черешня (Вх2), черешня птича (Вх6); ви́шня-чере́шня (Мс
— СТ), церешлi (Гб — ЛМ), череши́на (Пс), черешни́на (Iв), чере́шнi (Сл, Гб — ВЛ),
чра́стка (Mj — ПД), я́года(и) (Гб — ВЛ, ДС, ЛМ).
Сорти: — багрiвки́ (Гб — ДС), багро́вi я́годи (Гб — ДС), бiла́вки (Вх7 — БО), бiлюхи́
(Вх7 — ГЦ), бiлянки (Гб — ЛМ), ви́шня бı́ла (Мс — СТ), денисена (Яв), красното́ри (Гб
— СТ), лутı́вка (Вх7 — ПЦ), маї́(йо́)вка (Бк — БУ), серцiвка (Вх6), слива-череха (Вх1),
хрупавка (Вх6), хру́ставка (Вх, Вх6, Вх7, Сл, Mk, Гб — ПЦ, ДС), хрястка (Mk), че́рех (Мч
— ПД), чере́ха (Вх, Жл, Вх6, Mj, Гр, Ду, Mk, Гб, Коб — ПД, ДС, ГЦ), черешнi скiпленi (Гб
— ЛМ), черешня птяча (Гб — ЛМ), ч.-пiдвишня (Mk), чорну́(о́)хи (Вх7, Гб — ВЛ, ГЦ).
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Cerasus fruticosa (Pallas) Woronow (Prunus fruticosa Pallas) — ви́шня степова́
(Мл, Сл, Ру, Оп; Ос — ПД, СЛ); вишня кущова (Оп); ви́шенник (Шм2, Яв — СТ),
вишенька (Мн2, Сл, Mk, См — СД, ПД), вишенька дика (Mk — БУ), вишенька чортова
(См), вишнi польовi (Ос — ПД), ви́шня (Мс — СТ), ви́шня ди́ка (Рг1, Пс, Hl, Сл, Мс —
СД, СТ, СЛ, БУ), вишня карлова (Сл), вишня полева (Ln — СТ), ви́шня про́ста́ (Мс —
СТ), вишня-степiвка (Сл), вишня степна (Чн, Шм — СЛ), вишня чортова (Рг1, Пс, Мн2,
Mk — СД, ПД), ди́чка (Мс — СТ), простя́чка (Мс — СТ).
Cerasus mahaleb (L.) Miller (Prunus mahaleb L.) — ви́шня-анти́пка (Ру, Оп);
ви́шня магале́бська (Оп; Ук), кучина (Сл; Ан, Шм, Шс, Ян2, Ук — СД, СТ), сли́ва анти́пка
(Мл), слива св. Лукiї (Вх1); анти́пка (Рг1, Ан, Шс, Mk, Ук — СТ), антипко (Шк, Пс),
антiпка (Mk — ПД), вишня душиста (Шс — СТ), вишня турецька (Мн2, Mk — ПД),
здичало (Ян2 — СД), куг (Рг1, Пс, Жл), кугина (Рг1, Пс, Mk), куч (Ан — СД), маголетка
(Ос — СТ), очеремха (Ос — ПС).
Cerasus vulgaris Miller (Prunus cerasus L.) — ви́шня звича́йна (Ру, Оп); ви́шня
(Вх1, Вх6, Мл, Сл; Гв, Во, Чн, Вх, Рг1, Ср, Жл, Hl, Шм, Mj, Ум, Rs, Шс, Гр, Iв, Mk, Ос, Ук, Рм,
Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), слива вишня (Вх2); ве́шня (Вх, Коб — ВЛ), вишениця (Сл — ЗК),
зим’є (См), и́ви́шня (Мг2 — ЗК), ı́вишня (Мг2 — ЗК), кара́ви(у)шня (Бк — БУ), ми́ддя
(Мг2 — ЗК), чере́шня (Мг2 — ЗК).
Сорти: — вишня квасна (Вх1), в. клепа́рı́вська (Коб — ДС), в. солодка (Вх1), владимiрка (Mk — ПД), водянка (Яв), лутiвка (Mk — ПД), марини (Вх — ВЛ), море́ля(i) (Вх,
Гр, Мл — ДС), патла́чка (Мо — СТ), шпанка (Сл, Mk — ПД).
Ceratocarpus L. — устелипо́ле (Ру, Оп; Ук).
Ceratocarpus arenarius L. — устелипо́ле пiскове́ (Оп); устели́по́ле (Сл; Ln, Mk
— СТ), устелипо́ле пiща́не (Ру); верблюдка (Ян4 — СТ), кураєць (Ан, Го1 — СТ),
перекотиполе (Сл — СТ), рiпешки (Сл).
Ceratocephala Moench — реп’яшо́к (Ру, Оп; Ук).
Ceratocephala falcata (L.) Pers. — реп’яшо́к серпува́тий; реп’яшо́к серпа́тий
(Сл), реп’яшо́к серпови́дний (Ру, Оп), рiжкоголовка серпосiйка (Вх6).
Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth — реп’яшо́к звича́йний (Сл); козеле́ць
пряморо́гий (Мл), реп’яшо́к пряморо́гий (Ру), реп’яшок яйцевидний (Оп); кожушки
(Сл — СТ), котики колючi (Мн2, Mk — СД, ПД), репейник (Ан — СТ), реп’яшки (Ян1,
Сл, Ос — СД, СТ), реп’яшок (Ср, Ан, Шм2, Ян1, Ян4, Сл — СТ), ре(i)п’яшок майський
(Чн, Ан, Ln, Шс, Шс2 — СТ, СЛ), реп’яшок-ай (Ос — ПС), рiп’яшок (Сл), трибки (Сл —
СД).
Ceratochloa Beauv. [=Bromus L. pro parte] — роготра́в.
Ceratochloa carinata (Hooker & Arnott) Tutin [=Bromus carinatus Hooker &
Arnott] — роготра́в кiля́стий.
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter — роготра́в проносни́й.
Ceratophyllaceae — куши́ровi (Ру, Оп).
Ceratophyllum L. — куши́р (Сл, Ру, Оп; Ук); роголи́сник (Ру); роголи́ст (Ук).
Ceratophyllum demersum L. — куши́р зану́рений (Ру); кропивка водяна (Вх1),
куши́р рапа́тий (Мл), кушир темно-зелений (Оп), куши́р трио́стий (Сл); жабуриння
(Ан — ПД), жа́гла (Го1), кошу́р (Гр), крапива водяна (Чн, Рг1, Ln — СТ, СЛ), крапивка
(Рг1, Пс), кропива́ водяна́ (Пс, Ук), кропи́вка (Вх, Пс, Жл — ДС), кучир (Ан — ПД),
куши́р (Ан, Пс, Жл, Мн2, Ду — ПД), куши́ра (Жл), кушı́р (Рг1, Ан, Пс, Жл, Сл — СД),
кущур (Ан — ПД), марич (Ан — СД), рiзни́к (Жл), рожник (Hl — БУ), та́мбур (Жл),
шувар (Ан).
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Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum — куши́р зану́рений типо́вий.
Ceratophyllum demersum L. subsp. platyacanthum (Cham.) Nyman — куши́р
зану́рений плоскоо́стий.
Ceratophyllum platyacanthum Cham. [=Ceratophyllum demersum L. subsp.
platyacanthum (Cham.) Nyman] — куши́р плоскоо́стий (Ру, Оп).
Ceratophyllum submersum L. — куши́р пiдво́дний (Ру, Оп); куши́р гладки́й (Мл),
куши́р одноо́стий (Сл); крапивка (Рг1), кушир (Мн2, Mk — СД, ПД).
Ceratophyllum submersum L. subsp. muricatum (Cham.) Wilmot-Dear —
куши́р пiдво́дний колючкува́тий.
Ceratophyllum submersum L. subsp. submersum — куши́р пiдво́дний типо́вий.

ht

Ceratophyllum tanaiticum Sapjegin [≈Ceratophyllum submersum L. subsp.
muricatum (Cham.) Wilmot-Dear] — куши́р донськи́й (Ру, Оп).
Cercis L. — ю́дине де́рево; це́рцис (Ру, Оп).

rig

Cercis canadensis L. — ю́дине де́рево кана́дське; це́рцис кана́дський (Ру).

Cerinthe L. — воща́нка (Сл, Ру, Оп;

Ук).

py

Cercis siliquastrum L. — ю́дине де́рево звича́йне; церцис європейський (Оп),
це́рцис стручко́вий (Ру, Оп); акацiя жидiвська (Шс — СТ), мусаґач (Ан — СТ), юдине
дерево (Шс — СТ).

's

co

Cerinthe minor L. — воща́нка мала́ (Ру, Оп); воща́нка ме́нша (Мл, Сл), воща́тка
ме́нша (Вх1; Жл); бородавник (Ан), буквиця (Ан — СТ), воскоцвiт (Ан, Iв, Сл — СТ),
вощанка (Ан, Мн, Мн2, Mk, Ос — СТ, ПД), дрок (Ан — ПД), капу́ста ди́ка (Ан, Iв — СТ),
капуста заяча (Ан, Ос — СД, СТ, СЛ), капуста заячина (Нв — ВЛ), кравця заяча (Ан),
крiвця́ за́яча (Iв, См — ВЛ, ДС), ласковиця (Ан — СТ), лосковиця (Сл — СТ), мох бiлий
(Hl — БУ), островець (Hl, Mk — ПД, БУ), перехресна трава (Ан — СТ).
Ceterach DC. [=Asplenium L. pro parte] — скребни́ця (Ру, Оп).

th
or

Ceterach oﬃcinarum DC. [=Asplenium ceterach L.] — скребни́ця апте́чна (Ру,
Оп).
Chaenomeles Lindley — япо́нська айва́; хено́мелес (Ру, Оп).

au

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindley ex Spach — япо́нська айва́ звича́йна;
айва́ япо́нська (Ру; Кри — СТ), хеномелес японська (Оп), хено́мелес япо́нський (Ру);
лимон пiвнiчний (См).
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai — япо́нська айва́ пи́шна.
Chaenorhinum (DC.) Reichenb. — вушкоцвı́т (Оп); хенори́н (Ру).
Chaenorhinum klokovii Kotov [≈Chaenorhinum minus (L.) Lange] — вушкоцвı́т
Кло́кова (Оп); хенори́н Кло́кова (Ру).
Chaenorhinum minus (L.) Lange — вушкоцвı́т мали́й (Оп); хенори́н клейки́й (Ру);
зiлля вiд сухот (Ос — ВЛ).
Chaerophyllum L. — бу́тень (Ру, Оп); морквяни́к (Сл).
Chaerophyllum aromaticum L. — бу́тень запашни́й (Ру, Оп); бугила́ паху́ча (Мл),
морквяни́к паху́чий (Сл); блекота лiсна (Ос — ВЛ), борщ (Вл, См — СД), борщiвник
(См — СД), бугила (Ос — СД), декохт польовий (Ос — ВЛ), морквяни́ця (Вх7 — ЛМ),
моркiвни́к (Вх7, Mk — ПД, ЗК), свербигуз (См — ПД), снитка (Ос — ВЛ), хробуст (Ос —
ПД).
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Chaerophyllum aureum L. (Chaerophyllum maculatum Willd. ex DC.) — бу́тень
золоти́стий; бу́тень плями́стий (Ру, Оп).
Chaerophyllum bulbosum L. — бу́тень бульби́стий (Ру, Оп); бугила́ бульви́ста
(Мл), морквяни́к бульби́стий (Сл); бугила (Mk — ПД), бугилова (Сл — СТ), бугиля
(Ан — СЛ), були́голова (Вл), буркун бiлий (Ос — ПД), бутень (Ln, Mk — СТ), буциль
(Mk — СТ), купир’є (Чн, Ан — СТ, СЛ), морк(о)виця (Ан, Го1 — СЛ), морковиця лiсна
(Ан — СЛ), морковник (Го1), пестрець (Ан — СЛ), пупир (Mk — СТ), пупир’є (Чн, Ан —
СЛ), свербига (Го1), свербигуз (Го1), свербигузно (Ан), свинушка (Ан — СЛ), сергибуш
(Ан — СЛ).
Chaerophyllum bulbosum L. subsp. prescottii (DC.) Nyman — бу́тень
бульби́стий Пре́скотта.
Chaerophyllum hirsutum L. — бу́тень шорстковолоси́стий (Оп); бугила́ мохна́та
(Мл), бу́тень цику́товий (Ру), морквяни́к мохна́тий (Сл); бiлı́голов (Коб — ГЦ),
борщı́вка (Коб — ГЦ).
Chaerophyllum maculatum Willd. ex DC. = Chaerophyllum aureum L.
Chaerophyllum prescottii DC. [=Chaerophyllum bulbosum L. subsp. prescottii
(DC.) Nyman] — бу́тень Пре́скотта (Ру, Оп).
Chaerophyllum temulum L. — бу́тень п’янки́й (Ру, Оп); бугила́ задурли́ва (Мл),
жорсть дурiй (Вх1), морквяни́к дурма́нний (Сл; Mk); бутень (Mk — СТ), ду́два́ (Жл,
Вх7 — ГЦ), кервель одурюючий (Ln — СТ).
Chaiturus Willd. [=Leonurus L. pro parte] — котя́чий хвiст (Оп).
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Spenner [=Leonurus marrubiastrum
L.] — котя́чий хвiст ша́ндровий (Оп).
Chamaecyparis Spach — кипари́сик; кипарисовик (Оп).
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. — кипари́сик Ло́усона;
кипари́совик Ла́всона (Оп).
Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach — кипари́сик нутка́йський;
кипарисовик нуткайський (Оп).
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. — кипари́сик горохопло́дий;
кипарисовик горохоплодий (Оп).
Chamaecytisus Link — зiно́вать (Оп; Ос, Ук — СД); рокитник (Оп); роки́тник (Ук).
Chamaecytisus aggregatus (Schur) Czerep. = Chamaecytisus supinus (L.) Link.
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. — зiно́вать бı́ла (Ру, Оп); дрiк бiлий (Ос —
СД), зiлля вiд скаженини (Ос — ВЛ).
Chamaecytisus austriacus (L.) Link — зiно́вать австрı́йська (Сл, Ру, Оп); в’яз (См
— ВЛ), в’язiль (Сл), дереза́ (Ан, Iв, Сл, Ос, См — СД, СЛ), дрiк (Ос — ПД), дрочиця (Ос
— ПД), за́новать (Жл, См — ДС), за́нови(i)ть (Жл, Mk — ПД), зiлля вiд простуди (Ос —
ПД), зiлля вiд скаженини (Ос — ВЛ), зı́но́вать (Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Ду, Iв, Ос — СТ,
ПД), квасолька польова (Ос — ВЛ), лозник (Ан — СЛ), ракита (Ан — СТ), ракитник
(Ан, Ln — СТ, СЛ), ракитник луговий (Ан), рокитник сiрий (См), сибiрка (Ан — СТ),
стебелюн (Ан), штебелюн(ь) (Чн, Ан — СЛ).
Chamaecytisus blockianus (Pawl.) A.Klásková — зiно́вать Бло́цького (Ру, Оп).
Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) A.Klásková — зiно́вать днiпро́вська
(Ру, Оп); в’яз (См — ПД), дереза (См — СД), зановать (См — СТ).
Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. — зiно́вать гранı́тна (Чк).
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Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) A.Klásková — зiно́вать Лı́ндеманна (Ру,
Оп).
Chamaecytisus litwinowii (V.Krecz.) A.Klásková — зiно́вать Литви́нова (Ру,
Оп).
Chamaecytisus paczoskii (V.Krecz.) A.Klásková — зiно́вать Пачо́ського (Ру,
Оп).
Chamaecytisus pineticola Ivczenko — зiно́вать борова́.
Chamaecytisus podolicus (Blocki) A.Klásková — зiно́вать подı́льська (Ру, Оп);
дрiк бiлий (Ос — ВЛ).
Chamaecytisus polytrichus (Bieb.) Rothm. — зiно́вать рясноволоси́ста;
зiновать багатоволосиста (Оп), зı́новать волоси́ста (Ру); дереза́ (Ан).

py

rig

ht

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeﬀer) Rothm. — зiно́вать нiме́цька; зı́новать
регенсбу́рзька (Ру, Оп), ракитник двулистий (Hl), роки́тник парноцвı́тий (Мл); в’яз
(Ан, Iв — ПД), дереза́ (Iв), за́новать (Жл), зановеть (Ан — ПД), за́новiть (Жл), заячий
корiнь (Ln — СТ), зеновать (Ан), зеновка (Ан), зiневать (Рг1, Вл, Ян2 — ЗАГ), зı́но́вать
(Чн, Ан, Ln, Жл, Ду, Iв, Mk — СД, СТ, СЛ), зiньовать (Мн2, Mk — СД), ракита (Ан —
СТ), раки́тник (Рг1, Ср, Ан, Iв, Mk — СТ), ра(о)ки́товий кущ (Рг1, Пс, Ум, Ян2, Iв — СД),
роки́тник (Гр, Ду), рутник (Ан — СД), сибiрка (Ан — СТ), щодринець (Mk).
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeﬀer) Rothm. subsp. elongatus (Waldst. &
Kit.) Á. & D.Löve — зiно́вать нiме́цька ви́довжена.

co

Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. — зiно́вать Роше́ля (Ру, Оп).

's

Chamaecytisus ruthenicus (Fischer ex Woloszczak) A.Klásková — зiно́вать
ру́ська (Ру, Оп); зiно́вать украї́нська (Сл); буяшник (Сл — ПЦ), верболо́з (Нес —
ВЛ), гвоздички (Сл — СД), зиновник (Tl), зiновать (Ос — СД), ракитник (Ян3 — СТ),
ро(а)кита (Сл — ПС), роки́тник (Сл, Мс — СТ).

th
or

Chamaecytisus skrobiszewskii (Pacz.) A.Klásková — зiно́вать Скробiше́вського
(Ру); зiновать Скробичевського (Оп).
Chamaecytisus supinus (L.) Link (Chamaecytisus aggregatus (Schur) Czerep.) —
зiно́вать купча́ста; зiновать скупчена (Оп).
Chamaecytisus wulﬁi (V.Krecz.) A.Klásková — зiно́вать Ву́льфа (Ру, Оп).

au

Chamaecytisus zingeri (Nenukow ex Litv.) A.Klásková — зiно́вать Ци́нґера;
зı́новать Цı́нгера (Ру, Оп).
Chamaedaphne Moench — торф’яни́ця; хамеда́фна (Ру, Оп).
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench — торф’яни́ця ча́шечкова; хамеда́фна
чашкова́ (Ру, Оп).
Chamaemelum Miller — ри́мський рома́н; хамемелюм (Оп).
Chamaemelum nobile (L.) All. — ри́мський рома́н благоро́дний; ри́мська
рома́шка (Ру, Оп; Шм2), рома́н аптика́рський (Мл), роман пахучий (Вх3), рома́н
ри́мський (Вх1, Сл, Ру), хамемелюм римський (Оп); мари́н(н)а́ (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду,
Iв, Сл), мару́н(н)а (Лч, Жл), марунка (Сл), пупавка (Ан), роман (Mk — ПД), ромен (Сл,
Mk), рум’я́нок (Ан, Iв, Сл — ПД), ху́павка (Ан, Iв, Сл).
Chamaenerion Seguier = Epilobium L. pro parte.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. = Epilobium angustifolium L.
Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur = Epilobium dodonaei Vill.
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Chamaerion (Raﬁn.) Raﬁn. [=Epilobium L. pro parte] — iва́н-ча́й (Оп);
хамене́рiй (Ру), хамерiй (Оп).
Chamaerion angustifolium (L.) J.Holub [=Epilobium angustifolium L.] — iва́нча́й звича́йний; хамене́рiй вузьколи́стий (Ру), хамерiй вузьколистий (Оп).
Chamaerion dodonaei (Vill.) J.Holub [=Epilobium dodonaei Vill.] — iва́н-ча́й
розма(й)риноли́стий; хамене́рiй Додоне́я (Ру), хамерiй Додонея (Оп).
Chamaerops L. — ка́рликова па́льма; карлопальма (Вх2), ха́меропс (Ру, Оп;

Ук).

Chamaerops humilis L. — ка́рликова па́льма низька́; вı́ялова па́льма низька́ (Ру),
карлопальма приземкувата (Вх2, Вх3), пальма карловата (Во), ха́меропс низьки́й
(Ру, Оп); пальма карликова (Сл).
Chamaespartium Adanson — дро́чок; вiничничок (Оп).

ht

Chamaespartium sagittale (L.) P.Gibbs — дро́чок крила́тий; вiничничок
крилатий (Оп).

rig

Chamomilla S.F.Gray — рома́шка, рум’я́нок; рум’янець (Вх2), хамомiла (Оп).
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Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria chamomilla L. pro parte, Matricaria
recutita L.) — рома́шка лiка́рська (Сл, Ру; Ук, Сб — СД, СТ, ВЛ, СЛ), рум’я́нок
лiка́рський; рум’яне́ць щи́рий (Вх2, Вх3, Вх6, Мл), рум’янок iстий (Во), рум’янок
щирий (Вх1), хамомiла лiкарська (Оп), хамомiла обiдрана (Оп); бiля́нка (Он — БО),
гарманчик (Гб — ЛМ), дрiмлю́х (Гд — БО), камı́лка (См, Сб — ЗК), камiля (Км),
комı́л(ь)ка (Мг, Сб, Коб — ГЦ, ЗК), комiлотея (Км), комiльтея (См), короли́ця (Вх, Жл,
Вх1, Сб — СТ, БУ), кров’яни́к (Мг — ЗК), кря́чка (Мг — ЗК), невiсту́лька (Мг, Сб — ГЦ,
ЗК), рома́н (Вл, Лч, Ан, Mj, Сл, Mk, Лс2, Ук, Гт, Сб — ПД, ПЦ, ЗК), роман дробний (Сл
— СЛ), романе́ць (Ан, Ду, Iв, Сл, Гт, Гб2, Сб — СД, ПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), роман-зiлля (Км),
романиця (Км, Сб — ЗК), романичка (Км), романова трава (Км), рома́нчик (Гт, Мг —
ЗК), рома́шка (Ав, Чн, Рг1, Ср, Вл, Ln, Пс, Шм, Ум, Шс2, Ян1, Ян4, Сл, Ос, Рм, Гб, Кч, Мг, Сб,
Коб — ЗАГ), ромашка берегова (Ос — ПД), рома́шка бı́ла (Сб — СТ), ромашка городня
(Сл, Ос — ПД, СЛ), рома́шка для лiка́рствiв (Сб — СТ), рома́шка лiка́рственна (Сб —
СТ), ромашка панська (Ос — СТ), рома́шка паху́ча (Сб — ПЦ, ПС), рома́шка польова́
(Сб — СД), ромашка степна (Ос — СТ), роме́н (Лч, Mj, Ум, Гр, Дб, Ду, Сл, Лс2, Яна — СТ,
ВЛ, ПС), ромен лiкарський (Км), ромен пахучий (Сл), ромiнь (Mk), ромня́нок (Ду, Сл,
Лс2, Ос, Рм — ПД, ВЛ, ПЦ), ромун (Км), ромун-зiлля (Км), ром’я́нок (Сл, Лс2, Ос, Рм, Сб
— ПД, ВЛ, ПЦ), рума́н(ець) (Вх, Ду — ВЛ), ру́ме́н (Жл, Сб — ДС), руме́нець (Вх7, Мг —
ЗК), руме́нка (Мг — ЗК), румено (См), руме́нок (См, Мг, Сб — ЗК), руменчик (Гб — ЛМ),
руми́н (См, Гб, Мг — ВЛ, ЗК), руми́нка (Мг — ЗК), руми́нок (См, Мг), руми́нчик (См, Мг,
Сб — ЗК), румı́н (Гб — ВЛ), румля́нок (Он — БО), румнє́нок (Сб — БО), румняне́ць (Он
— БО), румня́нок (Мч, Гб, Ар — ПД, ВЛ, ПЗ, ДС), румньо́нок (Гб — ПЗ), румунець (См),
ру(о)му́нчик (Км, Мг — ЗК), рум’я́к (Жл), рум’я́н (Гр, Км — СД), рум’я́на (Сб — СЛ),
рум’я́нець (Вх1, Сб — ЗК), рум’я́нець паху́чий (Сб — ПД), рум’яник (См), рум’янка (Ан,
Сл, Сб, Яна — СТ), рум’я́нок (Hz, Вх, Рг1, Пс, Жл, Hl, Mj, Дб, Ду, Сл, Mk, Ос, Ук, См, Гб, Ар,
Сб, Коб, Сал — ЗАГ), рум’я́нок паху́чий (См), рум’янок пахущий (Rs — ВЛ), рунок (Гб
— ЛМ), танце́рики (Мг — ЗК), хупавка (См — ВЛ).
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. — рома́шка запашна́, рум’я́нок
запашни́й; рома́шка без’язичко́ва (Ру), хамомiла запашна (Оп); комı́лка (Коб — ГЦ),
рома́н (Коб, Сал — СД, ДС), ромашка (Ос — ПД), ром’яно(чо)к (Ос — ПД, ВЛ), руму́н
(Ар — ПЗ), рум’я́нець (Пч, Коб — БО, ЗК), рум’я́нка (Кч — БО), рум’я́нок (Пч, Кч, Коб,
Пок — ВЛ, ДС, БО, ЗК), рум’я́нок ди́кий (Коб — ДС, ГЦ), рум’я́нок паху́чий (См).
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Chamomilla tzvelevii (Pobed.) Rauschert — рома́шка Цвельо́ва, рум’я́нок
Цвельо́ва; хамомiла Цвельова (Оп).
Chartolepis Cass. — солонце́ва воло́шка; хартоле́пiс (Ру, Оп).
Chartolepis glastifolia (L.) Cass. (Centaurea glastifolia L.) — солонце́ва воло́шка
звича́йна; блава́т солончако́вий (Мл), воло́шка солонце́ва (Сл); наголоватник (Мн —
СТ).
Chartolepis intermedia Boiss. [=Chartolepis glastifolia (L.) Cass.] — солонце́ва
воло́шка сере́дня; хартоле́пiс сере́днiй (Ру, Оп).
Cheilanthes Swartz — листозго́ртка; краєку́чник (Ру, Оп), хейла́нт (Ру).
Cheilanthes acrosticha (Balbis) Tod. (Cheilanthes pteridioides auct., non (Reichard)
C.Chr.) — листозго́ртка орляко́ва; краєкучник орляковий (Оп).
Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn — листозго́ртка пе́рська; краєкучник
персидський (Оп), хейла́нт пе́рський (Ру).
Cheilanthes pteridioides auct., non (Reichard) C.Chr. = Cheilanthes acrosticha (Balbis) Tod.
Cheiranthus L. [=Erysimum L. pro parte] — ла́кфiоль (Ру, Оп).
Cheiranthus cheiri L. [=Erysimum cheiri (L.) Crantz] — ла́кфiоль звича́йний;
лакфiоль звичайна (Оп), лакфiо́ль садо́ва (Ру).
Chelidonium L. — чистотı́л (Ру, Оп); зелемозень (Вх2).
Chelidonium majus L. — чистотı́л звича́йний (Ру); зеле́мозень звича́йний (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл), чистотı́л (Сл; Чн, Ср, Ан, Ln, Пс, Кр, Шс, Ян4, Iв, Ос, Рм, См, Гб2, Мг —
ЗАГ), чистотiл великий (Оп); аксамент (См — ПД), аксамет (Ан — СТ), борду́н (Коб —
ВЛ, ДС), борода́вник (Шс, Ос, Бк, Гт, Мг, Сва — СТ, ПД, БУ, ЗК), борода́вочник (Сл, Гб2,
Сб — СТ, ВЛ, ГЦ), волосник (Ан, См — ВЛ, СЛ), во́пар (Гб — ДС), герчи́ця (Сб — БО),
гистник (Tl), гiрча́к (См, Сб — ПЗ, БО), гiрчи́ця (Сб — ДС), гiрчиця польова (Ан — СЛ),
глади́шник (Рг1, Мн2, Hl, Ум, Rs, Iв, Сл, Mk — СД, ПД, ВЛ, БУ), гладу́шник (Ав, Ан, Пс,
Вх1, Iв, Сл, Ук — СД, ПД), глекопа́р (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, См — СД), глечкопа́р (Вл, Пс,
Ум, Iв), глис(т)ник (Км, См — ПД), голова адамова (Ан — СД), живе зiлля (Ос — СД,
СЛ), жихуне́ць (Гр, Ду), жовте зiлля (Ос — ВЛ), жовтець (Ос — ПД), жовти́ло (Сл, Сб
— СД, ПЦ), жовтозiлля (Ос — ПД), жовтомолочник (Сл — ПЦ), жовтосiк (См), зами́зам
(Сб — ВЛ), звiробо́й (Ан, Сб — СД, ЗК), зелезим (Гв, Mk — ДС), зелемизеленя (Вх, Ду
— ВЛ), зелемо́зелень (Вх7 — ВЛ), зелемозе́нь (Вх, Жл — ДС), зелемозина (Mk — ДС),
земизеле́ня (Вх, Ду — ВЛ), земи́зело (Вх6, Вх7 — ВЛ), земо́зелен(ь) (Вх, Вх7 — ВЛ, ДС),
земозелена (Вх7 — ДС), земозелець (Нв — ВЛ), зимозелень (Mk — ПД), зимо́зiль (Коб
— ДС), зуб собачий (Сл — ПС), зчи́ток (Яв), йод (Ос — СД, СЛ), красномолочник (Ln —
СТ), крушина (Сл — ВЛ), курача (Ан — ПД), ла́стiвка муро́ва (Вх7 — ЗК), ластiв’я́че
зı́лля(є) (Вх, Ду), ластови́не зı́лля (Ум, Гр, Ду, Iв, Сб — ДС), ластовиця (Км), лелiз (Км),
лемı́з (Вх6, Вх7 — ВЛ), маслянка (Ан — ПД), ма́чеха (Сб — БУ), меледорiя (Сл — ПС),
мелодорiя (Км), мило жаб’яче (Сл — ВЛ), молоко́ гадю́че (Сб — СТ), молоко́ жа́б’яче
(Сб — ПД), молоко ластiвинне (Сл — СД), молоко́ пе́сє (Мг — ЗК), молоко́ су́че (Сб
— ЗК), молоко́ чо́ртове (Мг — ЗК), мо́лоч жо́втий (Гб2 — ГЦ), молоча́й (Сл, Рм — ВЛ,
ПЦ), молоча́й жо́втий (Ан, Tl, Сл — СД, ПС, СЛ), молоча́й кра́сний (Сб — ПС), молоча́й
товсти́й (Сб — ЗК), молочка́вець (Мг — ЗК), молочко́ жо́вте (Гт — ЗК), молочко́ пи́сцє
(Сб — ГЦ), молочко́ пся́че (Мг — ГЦ), молочко́ соба́че (Мг — ГЦ), молочне зiлля (Ос —
ПД), моло́ч(ш)ник (Жл, Mk, См, Мг, Сб — ПЦ, ПЗ, ЗК), моча́рка (Сб — ГЦ), парник (Mj,
Mk — ПД, ДС), петру́шка ове́ча (Го1, Сб — СТ), печiнкове зiллє (Ан), печı́ночник (Ан,
См, Сб — СЛ, ЗК), прибу́й вели́кий (Мг — ЗК), прозо́рник (Ан, Iв — СД), ранник (Сл, Ос
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— ПС, СЛ), ри́мщина (ди́ка) (Сб — ДС, БО), розтропта (Mk — ГЦ), розтропша (Сл, Mk),
ростокащ (Ан — ВЛ), росто́падь (Мг — ЗК), рост(р)опаск (Ощ, Км — ГЦ), ростопаст
(Вх1, Вх7 — ЛМ), ростопа́сти (Сб — БО), росто́па́сть (Гв, Во, Вх, Шх, Ду, Mk, Он, Гб, Мг, Коб
— ПД, ДС, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), ростопа́ть (Коб — ГЦ), ростопач (Ан), росто́паш (Рг1, Ан, Пс,
Ду, Iв, Mk — ПД, СЛ), росто́пашка (Гр, Ду), росторопша (Ос — СД), ростохвасть (Км),
ростро́пасть (Mk, Сб — ПД, БО), само́зелень (Gs, Вх7, Коб — ДС, ГЦ, ЛМ), селидоня (Км),
селиномiя (Ан — ПД), симилизина (Сб — ВЛ), сı́ре зı́лля(є) (Ан, Iв — ПД), склянча́ник
(Мг — ЗК), скоропасть (См), слiпота курина (См — ДС), слiпота́ куряча (См, Сб —
ДС), сметанник (Tl, См — ПД), старовина́ (Ан, Кр, Iв, Сл — СД), староду́б (Ан — ВЛ),
у́личник (Мг — ЗК), цвiтодоло́нiя (Сб — СД), целiдонiй(я) (Ан, Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ),
чисте́ць (Ан, Iв, Сл, Мг — СД, СЛ, ГЦ, ЗК), чистець жовтий (Км), чи́стик (Ум, Гр, Iв, См
— ПД), чи́стик жо́втий (Рг1, Ан, Пс, Ду, Сл), чистоплот (Ан — СЛ), чисто́тиль (Гт — ЗК),
чисто́тiя (Сб — ПЗ), чистотьо́л (Рм — ПЦ), чистя́к (Ав, Ан, Жл, Вх1, Iв, Ос, См — СД, СТ,
ВЛ, СЛ, ДС), чистяк жовтий (Сл — СТ), юровни́к (Мг — ЗК), ясколка (Км), яскуличник
(Ан — ГЛ), яскульник (Ан — ГЛ).
Chenopodiaceae — лободо́вi (Ру, Оп).
Chenopodium L. — лобода́ (Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх, Вх2, Вх6, Ум, Ду, Iв, Mk, Ук, Гб, Коб —
ЗАГ).
Chenopodium acerifolium Andrz. — лобода́ кленоли́ста (Ру, Оп).
Chenopodium album L. — лобода́ бı́ла (Вх1, Сл, Ру, Оп; Mk, Мс, Сб — СД, СТ); волок
(Mk — ДС), ле(є)беда́ (Мг, Сб — ПЗ, ГЦ), лебеда дика (Км), лебеда собача (Км), лебода́
(Сб — ПЦ), либода́ (Мс — СТ), либода́ свiйська (Сб — ПД), лiбеда́ (Мс — СТ), лобода́
(Ср, Жл, Мн2, Ян1, Ду, Сл, Mk, Ос, Гт, Он, Рм, Пч, Мс, Кч, Мг, Коб — ЗАГ), лобода́ висо́ка
(Сб — ПД), лобода́ горо́дня (Сб — ПД), лобода́ ди́ка (Вл, Кр — СД), лобода́ повзу́ча (Сб
— СТ), лобода́ прı́сна (Сл, Сб — ПС), лобода свиняча (Сл — ПС), лобода́ соба́ча (Рг1, Ln,
Сл — СТ), лободи́на (Жл), лобота́ (Мс — СТ), лубуда́ (Мл — ВЛ), марь (Во, Ду), марь
собача (Hl — БУ), мати́на (Сб — ДС), мучине́ць (Во, Жл), нате́на (Бк — БУ), нати́на
(Жл, Шх, Ду, Сл, Mk, Ук, Бк, Он, Гб2, Мг, Коб — БУ, БО, ГЦ), нати́нє (Жл), нать (Мг — ЗК),
нать-свинуха (Км — ЗК), пара́й (Мг — ЗК), пе́рець водяни́й (Сб — ПД), попшени́шник
(Сб — БУ), свинуха (Mk — ПС), свиня́чка (Дан — ПЗ), шпена́т ди́кий (Мг — ЗК).
Chenopodium ambrosioides L. — лобода́ глистогı́нна; лобода́ амброзiєви́дна (Ру,
Оп), лобода́ паху́ча (Сл); кудравцi (Tl), лебеда (Tl), лебеда пахуча (Го1 — СЛ), лобода
(Сл), мир-зiллє (Tl).
Chenopodium aristatum L. — лобода́ ости́ста (Ру, Оп).
Chenopodium berlandieri Moq. — лобода́ Берляндьє́.
Chenopodium betaceum Andrz. = Chenopodium strictum Roth.
Chenopodium bonus-henricus L. — лобода́ списоли́ста; лобода́ до́брого Ге́нрiха
(Ру, Оп), лобода́ переле́та (Вх1, Мл, Сл); гати́нець (Рг1, Жл), лобода́ (Жл), мучник (Hl
— БУ), перелет (Mk, Ос, См — ВЛ, ДС, ГЦ), переле́та (Вх, Жл, Mk — ВЛ, ДС, ГЦ).
Chenopodium botrys L. — лобода́ запашна́ (Ру, Оп); лобода́ клейка́ (Мл), лобода́
кудря́вець (Сл); кудра́вець (Жл, Mk — ПД), кудря́вець (Рг1, Ан, Ln, Мн2, Ду, Сл, Ос —
СД, СТ, ВЛ), кудрявцi (Сл — ВЛ), кудря(а)вчик (Mk, См — ПД), лобода душиста (Ln —
СТ), марь (Рг1, Ум, Iв), мир-зı́ллє (Вх, Жл, Вх1 — ДС), нати́на (Мал — ЗК).
Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi — лобода́ голı́вча́ста; лобода́ голова́та
(Мл, Сл), лобода́ голо́вчаста (Ру, Оп); знядиця (Hl — БУ).
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen — лобода́ товстоли́ста (Ру, Оп); лобода
китицевидна (Оп); лобода́ бı́ла (Мс — СТ), лобода́ лапа́та (Мс — СТ).
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Chenopodium ﬁcifolium Sm. — лобода́ пı́зня (Ру, Оп); лобода́ списоли́ста (Сл),
лобода́ фiґоли́ста (Мл), лобода фiголиста (Оп); бликота (Сл — СД), лобода собача (Сл
— ПД).
Chenopodium foliosum (Moench) Ascherson — лобода́ рясноли́ста (Сл);
китушка червона (Вх1), лобода́ багатоли́ста (Ру, Оп), лобода́ круглоцвı́тна (Мл);
боровик (Ln — СТ), буря(а)чки (Ан, Iв — СТ), краснодавень (Ан — СЛ), мали́на польова́
(Чн, Го1, Ум, Iв — СЛ), соро́чi я́годи (Ан, Гр — СЛ).
Chenopodium glaucophyllum Aellen — лобода́ сизоли́ста.
Chenopodium glaucum L. — лобода́ си́за (Сл, Ру, Оп); лобода́ си́ня (Вх1, Мл); лобода́
чо́рна (Мс — СТ).
Chenopodium hircinum Schrader — лобода́ козля́ча (Оп).
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Chenopodium hybridum L. — лобода́-беши́шник; беши́шник (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс,
Жл, Го1, Hl, Mk, Ос — СТ, ВЛ, СЛ, БУ), лобода́ гiбри́дна (Ру, Оп), лобода креслата (Вх1),
лобода́ мı́шанка (Мл); бишiвник (Mk — ДС), лобода бешишина (Сл — ПС), марь (Hl,
Mk — ПД, БУ).
Chenopodium missouriense Aellen — лобода́ мiссу́рська.

Chenopodium murale L. — лобода́ му́рова (Вх2, Мл, Сл, Ру, Оп).

py

Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch & Ziz — лобода́ калиноли́ста (Вх2,
Мл, Ру); лобода́ калиноволи́ста (Сл); лобода (Сл — СТ).

co

Chenopodium polyspermum L. — лобода́ ряснонасı́нна; лобода́ багатонасı́нна
(Ру, Оп), лобода́ многонасı́нна (Мл, Сл); кудрявець (Ан, Сл — СТ), лобода (Сл),
тимпончики (Ос — ВЛ).
Chenopodium pratericola Rydb. — лобода́ лучна́.
Chenopodium probostii Aellen — лобода́ Про́боста.
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Chenopodium reticulatum Aellen — лобода́ сiтча́ста.
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Chenopodium rubrum L. — лобода́ черво́на (Мл, Сл, Ру, Оп); бурячки (См —
марь (Mk — СТ).

Chenopodium schraderianum Schultes — лобода́ Шра́дера (Оп); лобода́ воню́ча
(Вх1, Мл, Сл, Оп), лобода́ смердю́ча (Ру); кудрявець (Сл, Ос — СД, ПД), ласкавець (Ос
— ПД), мiрзiль (Gs — ЛМ).

au

Chenopodium strictum Roth (Chenopodium betaceum Andrz.) — лобода́ пряма́;
лобода́ буряко́ва (Ру, Оп).
Chenopodium suecicum J.Murr. — лобода́ зеле́на (Ру); лобода шведська (Оп);
лобода (Ян1 — СТ), туполька (См).
Chenopodium urbicum L. — лобода́ мiська́ (Ру, Оп); лобода́ свиню́шка (Мл), лобода
тополька (Сл); беши́ха (Мл — ДС), водоп’ян глухий (Ан — СЛ), лебеда глуха (Шс2 —
СТ), лобода (Ян1, Сл — СТ), лобода́-тупо́лька (Ян1, Ян4, Сл — СТ), нати́на (Бк — БУ),
свинюшки (Ян1 — СТ).
Chenopodium vulvaria L. — лобода́ смердю́ча (Ру, Оп); лобода́ смердя́ча (Мл, Сл);
вонючка (Го1 — СЛ), лобода вонюча (Ср, Ln, Ян4 — СТ), материнка (См — ПД), п’ятьтрава (Го1 — СЛ), селедочна трава (Ln, Mk — СТ), смердячка (Mk — ПД).
Chenopodium zerovii Iljin — лобода́ Зеро́ва (Ру, Оп).
Chenopodium sp. — пiддик-зiлля (Гв).
Chimaphila Pursh — пору́шник; зимолю́бка (Ру, Оп).
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Chimaphila umbellata (L.) W.Barton — пору́шник звича́йний; всезелен окружковий (Вх1), гру́шанка окружкова́ (Мл), зимолю́бка зо́нтична (Ру, Оп), пору́шник (Сл;
Рг1, Жл, Мн, Ум, Ян2, Ду, Iв — СД); барвı́нок (Ан, Iв — СД), барвiнок вiльчастий лiсовий
(Ос — ПЦ), барвiнок лiсовий (Мн, См — СД), барвı́нок хреща́тий (Чн, Ан, Iв — СЛ),
борови́к (Ан, Tl, Iв — СД, ПС), вередовник (Ан — ВЛ), воронець (Ос — ПЦ), грушанка
(См — ПС), пiдвередник чоловiчий (Ос — ВЛ), пiдойма (См — ПЦ), подвигник жiночий
(Rs — ВЛ), стано́вни́к (Ав, Рг1, Ум, Ду, Iв — СД), трава-боровка (Ан — СД).
Chionanthus L. — снiгове́ць (Ру, Оп).
Chionanthus virginica L. — снiгове́ць вiрґı́нський; снiговець вiргiнський (Оп).
Chondrilla L. — батоги́; тростомо́лоч (Сл), хондри́ла (Ру, Оп).
Chondrilla acantholepis Boiss. [≈Chondrilla juncea L.] — батоги колючолусковı́; хондрила колючолускова (Оп).
Chondrilla graminea Bieb. [≈Chondrilla juncea L.] — батоги́ злаколи́стi;
тростомо́лоч трави́ста (Мл), хондрила злаколиста (Оп).
Chondrilla juncea L. — батоги́ звича́йнi; тростомо́лоч звичайна (Жл, Вх1, Мл, Сл),
хондри́ла ситникови́дна (Ру, Оп); батiг (Гр), батоги́ (Рг1, Пс, Жл, Сл — СТ), молочайник
вовчий (Ан, Сл — СТ), расторопша (Ан — СТ).
Chondrilla latifolia Bieb. [≈Chondrilla juncea L.] — батоги́ широколи́стi;
хондрила широколиста (Оп).
Chorispora R.Br. ex DC. — суре́дька; хориспо́ра (Ру, Оп).
Chorispora tenella (Pallas) DC. — суре́дька тендı́тна; комарı́в носо́к (Сл; Ян4
— СТ), хориспо́ра нı́жна (Ру, Оп), хорiспо́ра тоне́нька (Мл); вдовушка (См — СЛ),
рiдечка (Го1 — СЛ), суредька (Ан, Го1, Шс — СТ, СЛ).
Chrozophora A.Juss. — фарбува́льниця; хрозо́фора (Ру, Оп).
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. — фарбува́льниця звича́йна; хрозо́фора
фарбува́льна (Ру, Оп).
Chrysanthemum L. — хризанте́ма (Ру, Оп); мару́на (Сл).
Chrysanthemum carinatum Schousboe — хризанте́ма кiля́ста; хризантема
кiлювата (Оп).
Chrysanthemum coronarium L. — хризанте́ма увı́нчана (Оп); марися (Mk — ДС),
ромашка городня бiла (Ан — СД).
Chrysanthemum indicum L. = Dendranthema indicum (L.) Desmoulins.
Chrysanthemum segetum L. — хризанте́ма бур’яно́ва; короли́ця жовтоголо́ва
(Мл), хризанте́ма посiвна́ (Ру, Оп); iванiв цвiт (Го1 — СД), чимбра́с (Вх, Ду, Сл — ДС).
Chrysanthemum sp. — ромен ромен(-зiлля) (Сл).
Chrysopogon Trin. — золотоборı́дник; золотоборо́дник (Ру).
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. — золотоборı́дник звича́йний; золотоборо́дник
цика́довий (Ру); благодиш (См), бородач (См — СТ), бородчатка (См), нард (См — СТ).
Chrysosplenium L. — жовтяни́ця (Ру, Оп; Ук).
Chrysosplenium alpinum Schur — жовтяни́ця альпı́йська (Оп); жовтяни́ця
супротивноли́ста (Сл, Ру), золотозı́ль напроти́внолистий (Вх6, Мл).
Chrysosplenium alternifolium L. — жовтяни́ця черговоли́ста (Сл, Ру, Оп);
золотозı́ль поперемiнноли́стий (Вх1, Вх6, Мл); жовто́чниця (Рг, Ан, Пс, Жл, Шс2, Iв,
Mk), жовтяни́ця (Рг1, Ан, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Сн — СД), жовтячки́ (Гд — БО), золоте зiлля
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(Гв), золото чортове (Ан — СЛ), золотозı́ль (Жл), золотолисник (Ан — СЛ), золотячка
(Вх6, См — ПД), моден (Ан — СЛ), мокля́чка (Жл, Вх1, Вх6), мокрачка (Mk — ПД),
мокря́чка (Вх, Жл — ДС), пiд’яєчник (Ан).
Cicer L. — нут (Ру, Оп).
Cicer arietinum L. — нут звича́йний (Ру, Оп), туре́цький горо́х (Мл; Ср, Ln, Шм,
Шс, Сл, Ос — СД, СТ); нагу́т (Сл; Мн2, Mk, Мч — СД, ПД), турецький горiх (Оп);
бахканець (Сл — ПД), горох баранiй (Mk — СТ), горох волоський (Ан, Ln — СТ), горох
круглий (Сл — СТ), горох римський (Шс — СТ), мiхуда (Сл — СТ), наву́т (Мч, Мс —
СТ, ПД), нагут (См — ВЛ), нау́м (Мс — СТ), нау́т (Сл, Мч, Мс, Гб — СТ), нут (Сл, Ос, Ук,
Мс — СД, СТ), повнач (Сл — СД), сiм’я пузирове (Мн2 — СД), тетеря (Сл), чечевичка
бiла (Сл — СД).
Cicerbita Wallr. — мо́лоч; молостень (Вх2), цице́рбiта (Ру, Оп).
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Cicerbita alpina (L.) Wallr. — мо́лоч альпı́йський; лубочки альпейськi (Вх1),
мо́лостень голу́бочок (Вх2, Мл), цице́рбiта альпı́йська (Ру, Оп); мо́лоч (Коб — БО),
мо́лоч гiрськи́й (Коб — ГЦ), мо́лоч лiсови́й (Коб — ГЦ), мо́лочiй (Коб — ГЦ).
Cichorium L. — цико́рiй (Ру, Оп); придорожник (Вх2).

py

Cichorium endivia L. — цико́рiй горо́днiй (Ру); ендивiй (Оп), придорожник щербак
(Вх1), цикорiй справжнiй (Оп); ендивiя (Mk), iндiвiя (Сл), цико́рiя (Iв), щербак (Во,
Mk).
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Cichorium intybus L. — петро́вi батоги́ (Сл, Ру, Оп; Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Мн2,
Mj, Ду, Iв, Mk, Лс2, Ос, Ук, Бк, Рм, Мг, Дми, Нес — ЗАГ), цико́рiй ди́кий (Ру, Оп; Кр
— СД); пе́трı́в батı́г (Вх3; Вл, Ан, Кр, Ян1, Ян2, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Бк, Коб, Сва —
ЗАГ), придоро́жник петрı́в батı́г (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), цико́рия (Вх3; Жл, Ум); батı́г
(Сб — БО), батiг довгий (Ос — СД), батı́г iва́нiв (Сб — ВЛ), батiг петровий (Rs — ВЛ),
батi(о)жки (Ан, См — СЛ), батiжки́ пе́триковi (Сб — ПД), батiжки петровi (Вх, Жл,
Ос — ВЛ), батiжки́ петрусе́вi (Сб — ДС), батiжки св. Iвана (Вх, Gs, Жл, Вх1 — ДС),
батiжни́к (Вх6, Вх7, Гу, Гб — ГЦ, ЛМ), батiжник голубий (Км), батiжо́к голуби́й (Сб
— ДС), батiжок петрiв (Км), бато́ги́ (Ан, Ос, Бк — СД, СЛ, БУ), батоги́ ада́мовi (Рм —
ПЦ), батоги́ iва́новi (Сб, Дми — ДС), батоги́ тимофı́євi (Сл — ВЛ), батожни́к (Мг — ЗК),
бла́ват (Сб — ДС), васильки́ (Мг — ЗК), верпни́к (Мг — ЗК), воло́шка (Мг — ГЦ, ЗК),
воло́шка горо́дня (Сл, Сб — ПЦ, ПС), голубı́й (Вх7, Рм, См — ПД, ВЛ, ЗК), гонько (Вх7 —
ЛМ), горча́нка (Сб — ДС), деревı́й (Мг, Сб — ЗК), деревни́к (Сб — ВЛ), дидо́р(и)ця (Гв,
Жл, Вх1 — ВЛ), ди́ривiнь (Сб — ЗК), желı́зна трава́ (Мг — ЗК), жи́тниця (Мг — ЗК), iван
святий (Кар — ДС), кирбачı́ петро́вi (Мг — ЗК), микола́йко (Гб — ДС), микола́йчики
(Гб — СТ), мо́лоч кı́нський (Сб — ЗК), мо́лоч си́нiй (Мг — ЗК), пере́рва (Жл, См, Сб —
ВЛ, ПЗ), подорожник (Mk — ПД), придоро́жник (Во, Жл, Mk, См, Мг — ПД, ЗК), пу́ги
(Сб — ПС), пуговник (Ан — СЛ), ранник (Го2 — СЛ), серпi(о)вни́к (Шх, Ду, См, Мг, Сб —
СД, ПД, ГЦ, ЗК), серпник (Ан, Мг — ПД, ЗК), си́нiй цвiт (Мг — ЗК), синя́вка (См, Мг —
ВЛ, ЗК), синя́к (Сб — СД), сокорı́ (Сб — СД), сонцегляд (Сл), старiвник (Шх, См — ВЛ,
ГЦ), стоя́к (Сб — БО), терни́к (Mj — ДС, БУ), терпни́к (Hl, Мг — БУ, ЗК), тимофı́йка
(Сб — ПЗ), хрест петрiв (Мг — ЗК), циґо́рiя (Мг — ЗК), цико́рiй (Ln, Ук, Мг, Сб, Дми —
СТ, ПС, БО, ГЦ, ЗК), цикорi(е)й синiй (Чн, Го2 — СЛ), цикорı́ндлик (Мг — ЗК), цико́рiя
(Вх1, Сл, Mk, Ук, Мг, Сб — ПЦ, ЗК), цiкорiй (Рг1, Пс, Сл), цуко́рiя (Гб — ДС).
Cicuta L. — вiха́ (Ру); смертельник (Вх2), цику́та (Ру, Оп).
Cicuta virosa L. — вiха́ отру́йна; весь звича́йний (Мл), вiха́ (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj,
Iв, Mk, Ук — СД, СТ), смертельник великий (Во), смертельник їдовитий (Вх1, Вх2,
Вх6), цику́та отру́йна (Ру, Оп); бедрець (См — ДС), бедринець (Пс), белкота́ (Сб —
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СТ), бех (Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Ду, Яв, Iв, Сл, Mk, См — СТ), беши́ха (Жл), бı́шениця (Во,
Ан, Mk — СТ, ЗК), бле́кiт (Гр, Дб, Сл, См, Сб — СД, СТ, ВЛ), блекота́ (Mk, Рм, Сб — ЗАГ),

боли́голо́в (Ln, Жл, Сл, Mk, Сб — СД, СТ, СЛ), болиголова (Сл, См — СТ), болиголова
водяна (Сл, См — СТ), болиголо́вка (Сб — СТ), бугла́в (Жл), ве́сiй (Он — БО), весь (Hz
— ГЛ), вех (Чн, Ln, Сл, Mk, Ос, Ук, Сб — СТ, ПД, ВЛ, СЛ), веха (Ду, См — СТ), ви́ха (Ум, Ду,
Яв, Iв, Сл — СТ), вiх (Рг1), вомиг (Ан), воми́га (Рг1, Ан, Пс, Iв, Сл), в’ю́ха (Жл), дурı́йка
(Hl, См, Сб — ДС, БУ), кмiн (Сб — ДС), крикун (Ан — СЛ), мо́рква (Рм, Сб — ПЦ, ПЗ),
мо́рква ди́ка (Сб — ПЗ, ДС), нiми́ця (Сб — СТ), отру́йнi я́годи (Сб — ДС), отру́та (Сб —
ДС), слiпота́ ку́ряча (Сб — ДС), смерте́льник (Гв, Жл, Вх3, Сб — ВЛ, ГЦ), центо́рiя (Сб
— СТ), цику́та (Mk, Ук, Мс, Сб — СД, СТ), цику́та смерте́льная (Сб — СЛ), шалiй (Во,
Вх1, Вх3, Сл, Mk, См — ЛМ), шалı́йка (Сб — ДС), ярош (Mk).
Cimicifuga L. — блощва́; клопогı́н (Ру, Оп).
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Cimicifuga europaea Schipcz. (Cimicifuga foetida auct., non L.) — блощва́
смердю́ча (Вх1; Жл); воню́чка блощако́ва (Мл), клопогiн європейський (Оп), клопогı́н
смердю́чий (Ру); воню́чка (Рг1, Ан, Пс, Дб, См — СД), воронячi ягоди (Ос — ВЛ),
матошник (Ос — ВЛ), натичан (Ан — ВЛ), розмайрин польовий (Mk), храбуст боровий
(Ан — СД).
Cimicifuga foetida auct., non L. = Cimicifuga europaea Schipcz.

py

Circaea L. — вı́дьмине зı́лля; цирце́я (Ру, Оп).

Circaea alpina L. — вı́дьмине зı́лля низьке́; цирце́я альпı́йська (Ру, Оп), цiрце́я
альпе́йська (Мл).

co

Circaea × intermedia Ehrh. — вı́дьмине зı́лля сере́днє; цирце́я сере́дня (Ру, Оп).

's

Circaea lutetiana L. — вı́дьмине зı́лля звича́йне; вı́дьмине зı́лля (Сл; Рг1, Пс, Ум,
Ян2, Iв, Mk — СД), коняти́ч (звича́йний) (Вх1; Жл), цирцея звичайна (Оп), цирце́я
пари́зька (Ру), цiрце́я звича́йна (Мл); кiня́че зı́лля(є) (Вх, Жл — ДС), коняче зiлля
(Mk), осо́т (Рг1, Ан, Жл, Ду, Iв, Mk — ПЦ, СЛ), чорноцвiт (Hl, Mk — ПД, БУ).
Cirsium Miller — осо́т (Сл, Ру, Оп;

Ук, Гб

—

ПЗ);

бодак (Вх2, Вх3;

Нв, Сл, Mk

—

ГЦ).

th
or

Cirsium acaule Scop. — осо́т безсте́блий; осо́т безби́лий (Сл); чортополох (Ан —
СТ).
Cirsium acaule Scop. subsp. esculentum (Sievers) Werner — осо́т безсте́блий
їстiвни́й.

au

Cirsium alatum (S.G.Gmelin) Bobrov — осо́т крила́тий (Оп), осо́т солонце́вий
(Сл); осо́т солончако́вий (Мл, Ру).
Cirsium arvense (L.) Scop. — осо́т польови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); бод(л)ак осет (Вх1,
Вх2), осо́т бiлопо́встий (Сл); бидля́к (Мг — ЗК), бода́к (Мг, Коб — БО, ЗК), бода́ча (Мг
— ЗК), бодя́к (Сл — ЗК), босятни́к (Мг — ЗК), буда́к (Сб — ДС, БО), будла́к (Сб — ДС),
будя́к (Сл, Рм — ВЛ, ПЦ), будя́к малоколю́чий (Сб — ПД), будя́к неколю́чий (Сб — СТ),
бузятни́к (Мг — ЗК), бузятни́к дрiбни́й (Сб — ЗК), бульля́к (Сб — БУ), вiдьмине зiлля
(См — СД), восе́т (Вх, Mk, Он, Гб — ПД, ВЛ, ДС, БО), восити́й (Сб — ДС), воста́ча (Мг
— ЗК), головатник (Hl — БУ), госет (Ос — ПД, ВЛ), дєд (Рм — ПЦ), дза́бри (Гд — БО),
дра́ча (Мг — ЗК), жабрı́й (Сб — ЗК), жербı́й (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Mk), жибрı́й (Вл,
Ум), живокı́ст (Мг — ЗК), живокость (Ан, Кр — СД), жидни́к (Мг — ЗК), капусник (Ан
— ПС), колюк (См — СЛ), колюхи́ (Рм — ПЦ), колю́чка (Мг, Сб — СТ, ДС, ЗК), колючки́
(Ан — СЛ), колю́чник (Мг — ЗК), коля́к (Мг — ЗК), коля́ча (Мг — ЗК), коля́чка (Мг —
ЗК), колячни́к (Мг — ЗК), колькавни́к (Гт, Мг — ЗК), кулячки́ (Сб — ДС), наголо́ватень
(Ан, См — ПС), наголо́ватки (Рг1, Жл, Ум, Ду, Iв, См — СД), ожидни́к (Мг — ЗК), опси́ґа
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(Вх7 — ЗК), осет (Сл, Mk, См — ПД, БУ), осе́тень (Ощ, Mk, Тка — ДС, ГЦ), осетий (Вх7,
Mk — ПД, ГЦ, ЗК), осетı́й (Мг — ГЦ, ЗК), осе́тни́к (Вх7, Гт, Мг — ЗК), осо́т (Рг1, Ср, Вл,
Ан, Пс, Жл, Hl, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Ос, Рм, Мг — ЗАГ), осо́т колю́чий (Сл, Сб — СД,
СТ), осот красний (Чн — СЛ), осотик (Ан — СЛ), осотни́к (Гд — БО), осо́ття (Мг —
ЗК), оста́ча (Мг — ЗК), остя́к (Мг — ЗК), осу́т (Мг — ЗК), ося́тни́к (Вх7, Мг, Мал — ЗК),
осяшни́к (Мг — ЗК), пуговник (Ан — СЛ), пуговник синiй (Ан — СЛ), рипля́к (Мг —
ЗК), рип’я́к (Мг — ЗК), серпiй (Ан — СЛ), серп-трава (Ан — СТ), серпуха польова (Mk
— СТ), сiкня́к (Мг — ГЦ, ЗК), сiро́вка (Мг — ЗК), сiтня́к (Мг — ЗК), татарник (Ан, Ln,
Mk — СТ, СЛ), чортополо́х (Сб — СТ), шишатник (Ан — СЛ).
Cirsium canum (L.) All. — осо́т сı́рий (Мл, Сл, Ру, Оп); бодачо́к (Нв — ВЛ), будячки
(Ос — СД), волчець луговий (Чн, Го2 — СЛ), гри́цки (Рг1, Ln, Пс, Кр — СД, СТ), ґузики
(Нв — ВЛ), двигун (Ос — ВЛ), жибрı́й (Рг1), жирбı́й (Ан, Пс, Жл), самир (Ос — ПД),
хинник (Ос — СД), хробуст (Ос — СД), язик песiй (Ос — СД), язик собачий (Ос — СД).
Cirsium ciliatum Moench — осо́т вiйча́стий (Оп).
Cirsium decussatum Janka — осо́т хреща́тий; осо́т вовни́стий (Мл, Сл); будяк (Ос
— СД, СТ), вахлатка (Го2 — СЛ), вертиполе (Ан, Мн, Мн2 — СД), переляк (Ос — ПД),
подбiл (Ан, Го1 — СЛ).
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. — осо́т липки́й (Мл, Сл); осот клейкий (Оп),
осот шерша́во-липки́й (Ру); ла́ба́з (Вх, Жл, Ду — ДС), хабла́з (Жл), хабу́з (Жл).
Cirsium esculentum (Sievers) C.A.Meyer [=Cirsium acaule Scop. subsp. esculentum (Sievers) Werner] — осо́т їстiвни́й (Ру, Оп).
Cirsium helenioides (L.) Hill — осо́т рiзноли́стий; подбiл (Ан — СЛ).
Cirsium heterophyllum (L.) Hill [=Cirsium helenioides (L.) Hill] — осо́т
рiзноли́стий (Сл, Ру, Оп); осо́т рiжноли́стий (Мл).
Cirsium incanum (S.G.Gmelin) Fischer [≈Cirsium arvense (L.) Scop.] — осо́т
си́вий (Ру, Оп).
Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill. = Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium laniﬂorum (Bieb.) Fischer — осо́т вовнистоцвı́тий; осот павути́нистий
(Ру), осо́т шерстистоквiтко́вий (Ру, Оп).
Cirsium oleraceum (L.) Scop. — осо́т овоче́вий, осо́т-храбу́ст; осо́т горо́днiй (Ру,
Оп), осо́т жовтявий (Сл), осо́т клю́чник (Мл); гуман (Ос — ПД), клю́чник (Вх, Жл,
Вх1 — БО), хра́бу́ст (Нв, Вл, Ан, Вх7, Сл, Mk, Ук, Коб — ПД, ГЦ), хра(о)бу́ст жо́втий (Рг1,
Пс, Мн, Ду — СД), храбу́стя (Ук), храпусни́к (Коб — БО), храпуст (Сл), хробост (Rs —
ВЛ), хробошник (Tl), хробу́ст (Пс, Го2, Гр, Ду, Mk, См — СД, СЛ).
Cirsium palustre (L.) Scop. — осо́т боло́тяний (Мл, Сл); бодлак болотяний (Вх1),
осо́т боло́тний (Ру, Оп); бода́к (Вх — ВЛ), крiсло жидiвське (Ан — ВЛ), орепейник
(Ан — СЛ), репейник (Ан — СЛ), страхопуд (Mk — ГЦ).
Cirsium pannonicum (L. ﬁl.) Link — осо́т панно́нський (Мл, Сл, Ру, Оп); пуговник
(Чн, Го2 — СД, СЛ).
Cirsium polonicum (Petrak) Iljin [≈Cirsium decussatum Janka] — осо́т
по́льський (Ру, Оп).
Cirsium rivulare (Jacq.) All. — осо́т прибере́жний (Сл, Оп); осо́т обрı́дник (Мл),
осо́т прибере́жний (Сл, Оп), осо́т струмкови́й (Ру); бодє́к (Коб — ГЦ), будє́к (Коб —
ГЦ), будяк (Сл — ВЛ), зiлля вiд пiдвiю (Ос — ПЦ), красноголовник (Ос — ВЛ), обрiдник
(Вх7 — ГЦ), одкасник (Ос — ПЦ), осе́т (Коб — БО), хробуст (Сн — ГЦ), щерба́н (Вх, Gs,
Ян2, Mk — СД, ПД, ДС), щерба́н вели́кий (Вх — ДС).
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Cirsium serrulatum (Bieb.) Fischer — осо́т пилча́стий; осо́т дрiбнопилча́стий
(Ру), осо́т пилка́стий (Мл), осо́т пильча́стий (Сл); будяк (Ср, Ян4, Сл — СТ, СЛ).
Cirsium setosum (Willd.) Bieb. [≈Cirsium arvense (L.) Scop.] — осо́т
щетиня́стий; осот щетинистий (Оп).
Cirsium sublaniﬂorum Soják [≈Cirsium laniﬂorum (Bieb.) Fischer] — осо́т
напiввовнистоцвı́тий; осот майже шерстистоквiтковий (Оп).
Cirsium tauricum Soják [≈Cirsium laniﬂorum (Bieb.) Fischer] — осо́т
кри́мський (Оп).
Cirsium ucrainicum Besser ex DC. — осо́т украї́нський (Оп).

rig

ht

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill.) — осо́т
звича́йний (Оп), осо́т ланцетоли́стий (Ру); бодлак ланцетолистий (Вх1), дiд (Сл;
Рг1, Ln, Пс, Вх7, Ум, Ян2, Iв, Mk — СД, СТ, ПД, ВЛ), осо́т ланцетова́тий (Мл); бода́к (Гб,
Кч, Коб — ДС, БО), бодяк (Ан, Мн2 — СД, СЛ), будє́к (Коб — ГЦ), будяк (Ln, Ос — СТ,
ВЛ), будячок (Ос — ВЛ), госе́т (Мс — СТ), дiд колючий (Сл — ПС), дiдовни́к (Рг1, Ум,
Ян2, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), дрябча́к (Вл, Жл, Ум, Ду, Iв, См — ПД), дядок (Ан — ПС),
колю́чки (Мс — СТ), куриця (Ан — СЛ), осе́т (Мс, Коб — СТ, БО), осо́т (Мс — СТ), о́стi
(Гр, Ду — ГЦ), полошник (Сл — СЛ), терн свиня́чий (Жл), чортополох (Ан — СЛ).

py

Cirsium waldsteinii Rouy — осо́т Вальдшта́йна, осо́т схiднокарпа́тський; осо́т
бiдноцвı́тий (Ру), осот Вальдштейна (Оп); мо́лочiй гiрськи́й (Коб — ГЦ).

Cistaceae — чи́стовi (Ру, Оп).

co

Cirsium sp. — байдра́к (Вх7 — ДС), бодла́к (Вх7 — БО), бодляк (Вх, Mk — ПД, ДС),
бодяк (Mk — ПД), бодя́к степови́й (Гб — ВЛ), будяк (Mk), деди́ (Лс2 — ПЦ), колю́к (Вх7
— БО), колю́чник (Вх7 — БО), коляк (Вх7 — ЛМ), колячина (Вх7 — ЛМ), осе́т (Ук, Он,
Гб — БО, ЛМ), осетий (Hz, Вх — ДС), о́сти (Шх — ГЦ).

's

Cistus L. — чист (Ру, Оп).

Cistus incanus L. — чист си́вий; чист кретський (Вх3).

th
or

Cistus tauricus C.Presl [≈Cistus incanus L.] — чист кри́мський (Ру, Оп).
Citrullus Schrader — каву́н (Ру, Оп).
Citrullus colocynthis (L.) Schrader — каву́н-колоци́нт (Оп); огирок колоквинт
(Вх1).

au

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld — каву́н звича́йний (Мл, Ру, Оп); каву́н (Вх6,
Сл; Чн, Рг1, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Шм, Mj, Шс, Гр, Ян4, Дб, Iв, Mk, Ос, Ук — ЗАГ), огирок
кавун (Вх1); арбуз (Чн, Ср, Ан, Шс — СТ, СЛ), гарбу́дз (Бк — БУ), гарбу́з (Ан, Мч, Бк —
ПД, БУ), гарбуз волоський (Mk — ПД), гарбуз-сироїд (Сл — ПД), гриза́чка (Вх7 — ЗК),
гризу́чка (Вх7 — ЗК), ди́ня-гризу́чка (Гд — БО), кавон (Во), кау́н (Гб — СТ), ковун (Ср
— СТ).
Сорти: — гарбузи́ця (Мч — ПД), рябчик (Гр — СД).
Citrus L. — ци́трус (Ру); цитри́на (Вх2, Сл), цитрон (Оп).
Citrus deliciosa Ten. — мандари́н(а).
Citrus limon (L.) Burm. ﬁl. — лимо́н (Ру, Оп; Рг1, Жл, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ),
цитри́на (Вх3, Ру; Лч, Жл, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Коб — ПД, ВЛ, ДС, ГЦ); цитри́на
звича́йна (Во, Сл); аломий (Пс), лимо́на (Лч, Iв), лiмон (Mk — ПД), лiмона (Вх6), лiмун
(Сл), цитринове дерево (Mk), цiтрин (Mk), цiтрина (Дб).
Citrus paradisi Macfadyen — ґрейпфру́т; гре́йпфрут (Ру;

Ук).
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Citrus sinensis (L.) Osbeck — апельси́н (Ру; Рг1, Жл, Ук — ЗАГ), помара́нча (Во,
Вх3, Вх6; Жл, Сл, Mk, Ук, Коб — ПД); помара́нча звича́йна (Сл); опельси́на (Жл),
опельцин (Сл), помаранець (Сл, Mk), помаранжа (Сл — ВЛ), помаранчеве дерево (Mk),
помера́нця (Жл, Mk — ПД), помера́нча (Iв, Mk), портокаль (Пс), хинське дерево (Mk).
Citrus unshiu (Swinge) Marc. [=Citrus deliciosa Ten.] — мандари́н(а) (Ру, Оп;
Ук).
Cladium Browne — меч-трава́ (Ру, Оп).
Cladium mariscus (L.) Pohl — меч-трава́ боло́тяна; меч-трава́ боло́тна (Ру, Оп).
Cladrastis Raﬁn. — жовто́дерев; кладра́стис (Ру).
Cladrastis kentuckea (Dum.-Cours.) Rudd (Cladrastis lutea (Michx) C.Koch) —
жовто́дерев америка́нський; кладра́стис жо́втий (Ру, Оп).

ht

Cladrastis lutea (Michx) C.Koch = Cladrastis kentuckea (Dum.-Cours.) Rudd.
Clausia Trotzky — вечı́рник; кла́узiя (Ру, Оп).

rig

Clausia aprica (Stephan ex Willd.) Trotzky — вечı́рник сонцелю́бний; клаузiя
сонцелюбна (Оп), кла́узiя со́нячна (Ру).
Cleistogenes Keng — двозу́бка; змiївка (Оп), клейстоге́на (Ру).

py

Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Tutin [=Cleistogenes serotina (L.) Keng subsp. bulgarica (Bornm.) Tutin] — двозу́бка болга́рська; змiївка болгарська (Оп),
клейстоге́на болга́рська (Ру).

co

Cleistogenes serotina (L.) Keng — двозу́бка пı́зня (Мл, Сл); змiївка пiзня (Оп),
клейстоге́на пı́зня (Ру).
Cleistogenes serotina (L.) Keng subsp. bulgarica (Bornm.) Tutin — двозу́бка
пı́зня болга́рська.

's

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng — двозу́бка розчепı́рена; двозу́бка
стрепiха́та (Мл, Сл), змiївка розчепiрена (Оп), клейстоге́на розчепı́рена (Ру).

th
or

Clematis L. — ломи́нiс (Сл, Ру, Оп;

Ук).

Clematis alpina (L.) Miller — ломи́нiс альпı́йський; ломи́нiс альпе́йський (Сл);
бамба́ра (Км — ГЦ), ветвина (Tl), виногра́д ди́кий (Коб — ГЦ), в’юне́ць (Ан, Ду, Iв, Сл),
гiстова́нець чоловı́чий (Тка — БО), гiщи́ця (Он — БО), княжик (Tl), кокоричка (Mk —
ГЦ), переле́та (Коб — ГЦ), пови́тник (Жл), пу́кавка (Коб — БО), хмiль ди́кий (Коб —
БО, ГЦ), хмiль си́нiй (Коб — БО), шелести́на (Коб — ГЦ).

au

Clematis ﬂammula L. — ломи́нiс вогни́стий (Оп); жигунець (Чн, Шм — СЛ), наривна
трава нижча (Ан).
Clematis integrifolia L. — ломи́нiс цiлоли́стий (Мл, Ру, Оп); балабонка (Ан — СТ),
гала́й-зı́ллє (Ан, Iв — СД), заби́й-кру́ча (Ум, Гр, Ду, Iв, Сл), забiй-круча (Рг1, Пс, Жл,
Мн, Mk — ПД), звоники синi (Сл), зябiй-круча (Шм), ласкавець (Ос — СЛ), ломинiс
(Сл), ломинi(о)с синiй (Ан, Пс, Сл), ломонос (Рг1, Ln — СТ), ломонос синiй (Рг1, Мн),
лопанець (Ан, Го1 — СЛ), пору́шна трава́ (Ан, Iв, Сл — СТ), сон (Ос — ПД, ВЛ), стулигуба
(Ощ — ГЦ), стулилист (Чн, Ан — СЛ), стули́стник (Ан, Сл), стулиуст (Чн, Ан, Сл — СЛ),
тирлич (Ос — ПД), циганки́ (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду — СТ).
Clematis jackmannii Moore — ломи́нiс Дже́кменна; ломинiс Жакмана (Оп).
Clematis orientalis L. — ломи́нiс схı́дний (Сл, Ру, Оп); ломинос душистий (Ан).
Clematis pseudoﬂammula Schmalh. ex Lipsky — ломи́нiс-жигуне́ць (Ру);
жигуне́ць (Сл; Шс — СТ), ломинiс несправжньовогнистий (Оп).
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au

th
or

's

co

py

rig

ht

Clematis recta L. — ломи́нiс прями́й (Сл, Ру, Оп); ломи́нiс прямоцвı́тний (Мл),
поград прямий (Вх1); девесиль (Ан — СЛ), змiїво́на (Вх7 — БУ), коса Богородишна
(Ан — ВЛ), крвавник (Ан — ПД), крiва́вник (Iв, См — ПД), крiсло Матерi Божої (Ос
— ВЛ), крутинiс (Ос — ПД), кустерень (Ан), ломене́ць (Ан, Iв, Сл — ПД), ломиз (Ос —
ПД), ломини́с (Rs — ВЛ), ломи́нı́с (Вл, Пс, Жл, Вх1, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД,
ПД, ВЛ, ДС), ломинос (Рг1, Ан, Mj, Сл, Mk, Ос — ПД, БУ), ломинус (Гв, Mk, Ос — СД, ПД,
ВЛ, ДС), ломонı́с (Вл, Ум, Iв, Ос — СД, ПД), ломонiс прямий (Hl — БУ), ломоно́с (Чн, Рг1,
Ан, Пс, Жл, Мн2, Шм, Сл — СТ, СЛ), лом-трава (Сл — СЛ), ломтяк (Сл — СЛ), любисток
лiсний (Ан — СД, СЛ), нашатир (Ос — ПД), осино́к (Го2 — СЛ), ребро чортове (Mk —
ПД), романова трава (Ан — СЛ), стародуб (См — ПД), табак вовчий (Ос — СД), ясено́к
(Ан, Го2 — СЛ).
Clematis vitalba L. — ломи́нiс витки́й; ломинiс виноградолистий (Оп), ломи́нiс
звича́йний (Мл), ломи́нiс ло́зяний (Ру), по́град клю́чень (Вх1, Вх6; Жл); бабивиня
(Км), бабиль (Км), бабине(о)виня (Км), бабйовиня (Км), баблявиня (Км), баблядь (Км),
ба(е)бльовиня (Км), бабновиня (Км), боро́да́(я)вник (Рг1, Пс, Жл, Мн, Шм, Сл, Mk — ПД),
бородавочник (Км), бородавчиник (Км), бородкачник (Во), винина (Км), вино бабине
(Км), вино баблє (Км), вино жабине (Км), виноград лiсний (Км), виня (Км), вiнина
бабина (Км), гiстова́нець жiно́чий (Тка — БО), жигучка (Во), клематiс (Сл), лозинка
(Шс — СТ), ломилiс (Сл — БУ), ломинiс (Сл), ломинiс просторний (Hl — БУ), ломинус
(Mk), ломонос (Км), ломонос звичайний (Шс — СТ), ломонос цiпкий (Шс — СТ), парило
(Ан — ПЦ), проскурник боровий (Сл).
Clematis sp. — спирт (Ос — СЛ).
Cleomaceae [=Capparaceae] — каперце́вi (Оп); ка́персовi (Ру).
Cleome L. — паву́чник; клео́ма (Ру, Оп).
Cleome canescens Steven ex DC. [≈Cleome iberica DC.] — паву́чник си́вий;
клеома сива (Оп).
Cleome donetzica Tzvelev — паву́чник доне́цький; клеома донецька (Оп).
Cleome iberica DC. — паву́чник причорномо́рський.
Cleome spinosa Jacq. — паву́чник колю́чий; клеома колюча (Оп); павучка (Чух —
СЛ), павучник (Кри — СТ), павучок (Кри — СТ).
Climacoptera Botsch. [=Salsola L. pro parte] — курає́ць; клiмакоптера (Оп).
Climacoptera brachiata (Pallas) Botsch. [=Salsola brachiata Pallas] — курає́ць
супротивноли́стий; клiмакоптера супротивнолиста (Оп).
Clinopodium L. — паху́чка (Ру, Оп).
Clinopodium vulgare L. (Calamintha clinopodium Bentham) — паху́чка звича́йна
(Ру, Оп); жа́б’яча м’я́та (Сл — СЛ), опе́р звича́йний (Вх1; Жл), щебру́шка звича́йна
(Мл); бабки болотнi (Ан — СД), базилик (См — ПЗ), безвершки (Ос — ВЛ), васильок
дикий (См — ПД), волосник (Ан, См — ПД, ВЛ), душиця-пахучка (Ан — СТ), жебрiй
(Ос — ВЛ), залiзнюк (Ос — ВЛ), лишайник (Ос — ВЛ), матери́нка (Шх, См — ДС, ГЦ),
машки (Ан — ПС), м’ята кошача (Ан — СЛ), м’ята лiсова (Ос — ВЛ), ночничник (Ос —
ВЛ), опе́р (Мл — СЯ), розходник (Ан — СЛ), синеголовник (Ан — СЛ), хищняк (Ан —
СТ), ша́ндра (Вл, Ос, См — СД, ПД), шанта (Ос — ПД).
Clusiaceae [=Guttiferae] (Hypericaceae) — звiробо́євi; звiробı́йнi (Ру, Оп).
Clypeola L. — щи́тниця (Ру, Оп).
Clypeola jonthlaspi L. — щи́тниця талаба́нова (Оп); щи́тниця талабанови́дна
(Ру).
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Clypeola microcarpa Moris [≈Clypeola jonthlaspi L.] — щи́тниця дрiбнопло́да
(Ру, Оп).
Cnicus L. — хресто́вий ко́рiнь (Оп); кнiк (Ру).
Cnicus benedictus L. — хресто́вий ко́рiнь лiка́рський; кнiк бенедикти́нський
(Ру), хрестови́й ко́рiнь (Мл, Сл), хрестовий корiнь бенедиктинський (Оп); будя́к (Сл
— СТ), волчець благословенний (Чн — СЛ), волчець кудрявий (Ан — СТ), дiд-будя́к
(Коб — ГЦ), мляц (Гб — ЛМ), осо́тий (Нв, См — СД, ГЦ), ранниця (Соб), ранянка (Соб),
стоголовник (Ан — СТ), страхополох (Tl), хрест-корiнь (Соб), чортополох (Tl, См —
ДС).
Cnidium Cusson — стожи́льник (Ру, Оп).

ht

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. — стожи́льник звича́йний; стожи́льник (Сл;
Рг1, Вл, Пс), стожи́льник пеку́чий (Мл), стожи́льник сумнı́вний (Ру, Оп); жгункорiнь (Ln — СТ), жилкуни́ця (Бк — БУ).
Cochlearia L. — ло́жечниця (Оп); кохлеа́рiя (Ру).

rig

Cochlearia oﬃcinalis L. — ло́жечниця лiка́рська; варешниця лiкарська (Жл, Вх1).
Cochlearia oﬃcinalis L. subsp. pyrenaica (DC.) Rouy. & Fouc. — ло́жечниця
лiка́рська пiрене́йська.

py

Cochlearia pyrenaica DC. [=Cochlearia oﬃcinalis L. subsp. pyrenaica (DC.)
Rouy. & Fouc.] — ло́жечниця пiрене́йська; кохлеа́рiя пiрене́йська (Ру).
Coeloglossum Hartman — язичо́к (Ру, Оп).

co

Coeloglossum viride (L.) Hartman — язичо́к зеле́ний (Мл, Ру, Оп).
Colchicum L. — пiзньоцвı́т (Оп;

Ук);

пiзноцвı́т (Ру).
G.Kuntze] —

's

Colchicum ancyrense B.L.Burtt [≈Colchicum triphyllum
пiзньоцвı́т пiвде́нний; пiзньоцвiт анкарський (Оп).

au

th
or

Colchicum autumnale L. — пiзньоцвı́т осı́ннiй (Оп); пiзноцвı́т (Сл; Жл), пiзноцвı́т
осı́нний (Вх1, Вх3, Вх6, Мл, Ру); баранду́шi (Мс — СТ), безвременник (Км), бранду́шi
осı́ннi (Мг — ЗК), бринду́ша (Мг — ЗК), бринду́шi осı́ннi (Км, Мг — ГЦ, ЗК), бринду́шi
ро́зовi (Мг — ЗК), бринду́шка (Гб2 — ГЦ), зима́ (Лс2 — ПС), зимови́к осı́ннiй (Жл,
Сл), зимов(н)ик (Мн, Мн2, Сл, См — СД), зимовник луговий (Шм2), кiке́рич (Мг — ЗК),
козо́дрис (Мг — ЗК), коко́драс (Мг — ЗК), куку́чки (Мг — ЗК), лiлı́я ди́ка (Мг — ЗК),
лı́то ба́бине (Лс2 — ПЦ), ломинус (Гв — ДС), майки (Gs — БУ), моро́з (Жл, Сл, Лс2,
Рм — СД, ПЦ), морозець (Км), морозь (Сл), не́бо (Лс2 — ПЦ), осе́нни́к (Рг1, Пс, Жл,
Ду), осинник (Км), осı́нник (Мн, Сл, Mk, Пч, Мг — СД, СТ, ЗК), пı́знiй цвiт (Мг — ЗК),
пiзньо́цвı́т (Мг — ГЦ, ЗК), пiзньоцвı́тник (Мг — ЗК), про́лiсок (Мг — ЗК), раст (См, Мг
— ПЗ, ЗК), раст лı́тнiй (Мг — ЗК), раст ме́ртвий (Мг — ЗК), раст осı́ннiй (Мг — ЗК),
раст пı́знiй (Мг — ЗК), ра́стик (Мг — ЗК), розмарı́я (Мг, Коб — ЗК), ряст (Мг — ЗК),
синю́рка (Мг — ЗК), смикавки́ (Коб — ГЦ), снiгурки́ (Мг — ЗК), сон (Мг — ЗК), фiа́лка
(Мг — ЗК), часни́к ди́кий (Мг — ЗК), ческнок (См), чеснок дикий (Вх7 — ЛМ), чи́жми
зозу́линi (Мг — ЗК), чiнгашки́ (Мг — ЗК), чуда́к (Мг — ЗК), шапра́н ди́кий (Ум, Iв, Сл),
ша́фра́н (Мг — ГЦ, ЗК), шафра́н ди́кий (Сл, Кар — ГЦ), шафран луговий (См), шафран
моровий (Мн2), шафра́нки (Мг — ЗК).
Colchicum triphyllum G.Kuntze — пiзньоцвı́т трили́стий.
Colchicum umbrosum Steven — пiзньоцвı́т затiнко́вий; пiзноцвı́т тiньови́й (Ру),
пiзньоцвiт тiньовий (Оп).
Colutea L. — мiху́рник (Ру, Оп;

Ук).
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Colutea arborescens L. — мiхурник звича́йний (Вх6, Сл); мiху́рник деревови́дний
(Ру, Оп), мошоночник звичайний (Во), пузи́рник звича́йний (Мл); ака́цiя ро́зова (Мс
— СТ), ба́хкавки (Мс — СТ), дувчак (Вх6), лоповки (Ан — СТ), мiхуринка (Hl —
БУ), пiхурник (Mk — ПД), пузи́рник (Шс, Мс — СТ), пузирчате дерево (Го2 — СЛ),
пузирчатка (Рг1, Пс, Го2 — СЛ), хло́па(о)вки (Ан, Мс — СТ), хлопунцi (Ан — СТ),
хлопунчики (Ан — СТ), хлопушка (Ln, Шс — СТ).
Colutea cilicica Boiss. & Balansa — мiху́рник малоазı́йський; мiху́рник
кiлiкı́йський (Ру, Оп).
Colutea orientalis Miller — мiху́рник схı́дний (Ру, Оп), мiху́рник черво́ний (Сл);
пузи́рник черво́ний (Мл); пузирник красний (Шс — СТ).
Comarum L. — во́вче тı́ло (Ру, Оп).
Comarum palustre L. (Potentilla palustris (L.) Scop.) — во́вче тı́ло боло́тяне; во́вче
тı́ло (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Гр, Ян2, Ду, Iв, Mk — СД, ПД, ВЛ), во́вче тı́ло боло́тне
(Ру, Оп), перста́ч болотяни́к (Мл), семерник болотяний (Вх1; Жл); вiтка (дiвоча) (Ос
— ВЛ, ПЦ), ворванець (Ос — ВЛ), гвоздички (Ан — ПС), декокт водяний (Ан — СЛ),
декохт (Ос — ВЛ), жи́ли во́вчi (Гр), золотни́к (Ан, Ду, См — СД, ПД), нiжки бутяновi
(Ан), огiро́шник (Ан, Ду, Iв — СЛ), сiм паличок (Hl — БУ), сухоло́м (Ан, Ду, Iв), тiли
вовчi (Tl), ша́бельник (Коб — ПЦ).
Commelina L. — комелı́на (Ру, Оп).
Commelina communis L. — комелı́на звича́йна (Ру, Оп).
Commelinaceae — комелı́новi (Ру, Оп).
Comperia C.Koch — компе́рiя (Ру, Оп).
Comperia comperiana (Steven) Ascherson & Graebner (Comperia taurica C.Koch)
— компе́рiя пiвде́нна; комперiя Компера (Оп), компе́рiя кри́мська (Ру).
Comperia taurica C.Koch = Comperia comperiana (Steven) Ascherson & Graebner.
Compositae [=Asteraceae] — складноцвı́тi, (Ру, Оп), а́йстровi.
Conioselinum Hoﬀm. — свисту́ля (Ру, Оп; Ук).
Conioselinum tataricum Hoﬀm. — свисту́ля тата́рська (Мл, Оп); дягильок (Чн,
Го2 — СЛ), зоря дика (Чн, Го2 — СЛ), свистуля (См).
Conium L. — боли́голов (Вх2, Ру, Оп).
Conium maculatum L. — боли́голов плями́стий (Мл, Ру, Оп); блекiт п’ятнований
(Во), боли́голов (Вх3, Сл; Ав, Во, Рг1, Ln, Пс, Вх7, Шм2, Ум, Дб, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Мг, Сб
— ЗАГ), болиголов звичайний (Вх1, Вх2, Вх6), ко́нейон (Вх6), цику́та (Вх6; Сб — ДС);
бiлı́голов (Сб — ЗК), бiлоголо(i)в (Км), бле́кiт (Вх, Шк, Сл, Гд, Mk, Мг, Сб — ПД, ВЛ, БО,
ЗК), блекiть (Пс), бле́кот (Tl, Ос, См, Мг — ПД, ДС, ЗК), блекота́ (Рг1, Ан, Шк, Пс, Ду, Iв,
Мч, Ос, Рм, Мг, Сб, Яна — ЗАГ), блекоте́ць (Mk, Сб — БО), блекотина (Км), блекоти́ння
(Мг — ЗК), блекоти́ця (Hl, Сб — ПЦ, БУ, ГЦ), блекотниця (Км), бле́кут (Мг, Сб — ЗК),
бликı́т (Гт — ЗК), бликудь (Км), болє́голов(а) (Гу — ГЦ), болиглiв (Mk), болиголı́в
(Мс — СТ), боли́голова (Ср, Ян4, Сл, Mk, Мс, Сб — СД, СТ, СЛ, ГЦ), болкота́ (Мс — СТ),
боршı́(є́)вка (Шх, Гу — ГЦ), бугила́ (Сл, Mk, Мс, Сб — СД, СТ, ПД), бугла́в (Рг1, Шк, Пс,
Вх1, Mk, Яна — СТ, ПД), бузина́ (СТ), булав (Км), булига (Гр — ПС), булигова (Км),
буля́голов (Мг — ГЦ), бутлива (Сл, Яна — СТ), валер’я́на (Сб — СТ), вовчи́ця (Мг —
ЗК), воми́га (Ум, Iв), воню́чка (Км, Сб — СТ), воня́чка (Гт, Сб — ЗК), вош свиня́(ча) (Во,
Рг1, Mk, Мг — ЗК), ву́шка свиня́чi (Мг — ЗК), га́нус (Сб — ПД), деревни́к (Мг — ЗК),
ду́два́ (Жл, Вх7, Ду, Мг — ГЦ, ЗК), ду́длик (Сб — ПЗ), ду́дочник (Мс — СТ), дури́голова
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(Мс — СТ), дурма́н (Мг — ЗК), зı́лля од гирти́ки (Мг — ЗК), ка́шка (Сб — ДС), кмин (Сб
— БО), крiп (польови́й) (Сб — ПД), лобода (Ос — ВЛ), мо́рква (Рм, Сб — ПЦ), мо́рква
ди́ка (Мг, Сб — СД, ПЗ, ЗК), мо́ркви́ця (Мг, Сб — ЗК), мутник (Км), о́ме́г (Рг1, Пс), омела́
(Сб — ДС), петру́шка ди́ка (Мг — ЗК), свистiля (Км), свистулина (Км), свисту́ля (Ум,
Iв, Сл, Mk — СТ), свисту́льник (Мс — СТ), свистуня (Яна — СТ), свистю́ля (Рг1, Пс, Ду),
си́кавка (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Mk, Сб — СТ, ДС), сикля (Км), сi(и)кави́ця (Км, Сб — СТ),
сок жа́б’ячий (ПД), чемiр (Os — ПЛ).
Conringia Adanson — жовту́х; конри́нгiя (Ру), конрiнгiя (Оп).
Conringia orientalis (L.) Dumort. — жовту́х схı́дний; жовту́шник схı́дний (Мл,
Сл), конри́нгiя схı́дна (Ру), конрiнгiя схiдна (Оп); жовтушник (Шс2 — СТ).
Consolida (DC.) S.F.Gray — сокирки́ (Ру).

rig

ht

Consolida ajacis (L.) Schur — сокирки́ садо́вı́ (Сл); острı́жка горо́дна (Вх6),
сокирки Аякса (Оп), соки́рки Ая́ксовi (Ру); андрiєць (Вх — ДС), ненависник (Вх —
ДС), но́ги соро́чi (Вх — ДС), острı́жка (Вх, Жл, Ум, Ду, Iв — ДС), разноцвı́т (Вх, Рг1, Ср,
Ln, Пс, Жл — СТ), разноцвiтки (Го1 — СЛ), рiзноцвı́т (Ум, Iв), синецвı́т (Пс, Жл, Ум, Iв),
синецвiт городнiй рiзноцвiтнiй (Ан — СД), син(ь)ово́да (Вх, Жл, Вх6 — ВЛ), син(ь)оцвı́т
(Рг1, Ан, Hl, Ду, Ук — БУ), сiки́рки (Рг1, Пс, Жл, Mk), сокирки́ (Ан, Мн2, Шм, Гр, Ду, Iв, Сл
— СД, СЛ), череви́чки (Ан, Iв, Сл).

py

Consolida divaricata (Ledeb.) Schrödinger [≈Consolida regalis S.F.Gray subsp.
paniculata (Host) Soó] — сокирки́ розчепı́ренi (Оп).

co

Consolida orientalis (Gay) Schrödinger — сокирки́ схı́днi (Сл, Ру, Оп); разноцвiт
(Ян3 — СТ).
Consolida paniculata (Host) Schur [=Consolida regalis S.F.Gray subsp. paniculata (Host) Soó] — сокирки́ волоти́стi (Ру, Оп).

au

th
or

's

Consolida regalis S.F.Gray — сокирки́ польовı́ (Сл, Ру, Оп; Рг1, Пс, Шм, Ум, Шс, Iв
— СТ); острı́жка польова́ (Вх1, Вх3, Вх6, Мл); барвiнок (Ан — СТ), васи́льки рога́тi
(Ан, Шс, Ду — СТ, СЛ), вода синя (Ос — ВЛ), ву́шка за́ячi (Iв), гвоздики (Ан — ПД),
голубець (Ан — СЛ), гостру́шки (Ум, Iв), живокост(ь) (Ln, Шс — СТ), зайчук (Ан — СЛ),
квiточки́ руса́льнiї (Rs — ВЛ), козелки (Ан), козельцi (Ос — ВЛ), козе́(є́)нька (Вх7, См
— ПС, СЯ), козлики (Ан, Mj, См — ПС), козличка (Ан — ВЛ), козьолки (Рг1, Пс), коник
(Ан — СТ), ко́ники соро́чi (Вх, Ду — ДС), коса́рики (Вх, Ан, Ду, Iв, Сл, Ос — ПД, ВЛ),
косарки́ (Жл), коси́льки́ (Вх, Жл — ВЛ), коси́рки (Ан, Iв, Сл, Лс1, Ос — СД, ПД), лапки́
соро́чi (Во, Gs, Вх3, Вх7 — ДС, БО), мандрı́єц (Вх7 — БО), но́сики комаро́(е)вi (Рг1, Ан,
Пс, Жл, Мн2, Ду, Iв, Mk — ПД), острiжка (Сл), острожа (Ан — СТ), острожки полевi (Во),
остру́шки (Гр), сапожки (Ан — ПД), сенець (Ос — ВЛ), серпики (Ос — ПД), серпорiз
(Ос — ПЦ), синеньке (Mk — ПД), синьоцвiт (См — ГЦ), сiкирки (Ан — СТ), сокирки́ (Ав,
Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх1, Вх7, Кр, Mj, Ян1, Ян2, Ян3, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб

— ЗАГ), сокирки житнi (Ос — ПС), сокирки посiвнi (Км), сокирки синенькi (Ос — ВЛ),
соро́ка (Вх7 — ДС), сор(о)кола́б (Вх7, Км — ЗК), сплюх (Мл — ВЛ), стружка (Сл — ВЛ),
тоя польова (Ос — ВЛ), у́шки за́ячi (Ан — ПД), цоркола́(б) (Вх7, Км — ЗК), цукорки
(Мл — ДС), череви́чки (Ан, Iв, Сл — ПС), череви́чки зозу́линi (Ан, Iв, См — СТ), чобiтки́
Бо́жi (Вх7 — ЗК), чорколаб (Км).
Consolida regalis S.F.Gray subsp. paniculata (Host) Soó — сокирки́ польовı́
волоти́стi.
Consolida regalis S.F.Gray subsp. regalis — сокирки́ польовı́ типо́вi.
Convallaria L. — конва́лiя (Ру, Оп).
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Convallaria majalis L. — конва́лiя звича́йна (Ру, Оп); конва́лiя (Сл; Вх, Рг1, Ан, Пс,
Жл, Мн, Вх2, Гр, Ян2, Дб, Ду, Iв, Mk, Ва, Ос, Ук, Пч, Мс, Гб, Мг — ЗАГ), конва́лiя маєва́
(Вх6, Мл), конвалiя парiчка (Вх1), ландиш благовонний (Во); вазелı́нки (Мг — ЗК),
ва́нни́к (Ан, Жл, Iв), виногра́д ди́кий (Вх7, Сва — ДС), виноград лiсовий (Вх6), ву́шко
за́яче (Мс — СТ), гладиш (Tl), джiнджiра́ґ (Мг — ЗК), дунду́рик (Гт — ЗК), дюндюраґ
(Км — ЗК), дюндю́риґ (Мг — ЗК), дюндю́рик (Км, Сб — ЗК), дьондучки́ (Мг — ЗК),
дьоньдюра́г (Сб — БО), дьо́ньдьвiраг (Сб — ЗК), зво́ники бiле́нькi (Мс — СТ), капуста
заяча (Ан — СЛ), качанчики (Ос — ВЛ), кашка (Сл — ПС), конвалiнка (Гб — ЛМ),
конва́лiя ди́ка (Сб — ГУ), конвалiя запашна (Сл), коновалiя (Сл — СД), кукоричка (Ан
— ВЛ), кукурı́чка (Вх7 — ДС), кукурудза (Ос — ВЛ), кукуру(д)зка (Сл, Mk, Ос, Мг —
ПД, ВЛ, ДС, ЗК), кукурудзка лiсова (Mk — ПД), кукуруза вовча (Mk — ПД), кунволiя
(Пс), купе́ка (Ду, См — СД), купина (См — СД), ладичка (Км), ладичник (Сл — ВЛ),
лакримйо́ри (Гб2 — ГЦ), ландаш (Ос — ВЛ), ла́нди́ш (Чн, Рг1, Ln, Жл, Мн, Hl, Ян2, Сл, Ос,
Бк, Рм, Мс, Гб, Мг — ЗАГ), ландишник (Ан — ВЛ), ландо́ш (Ан, Гт — СД, ЗК), ландуш (Ос
— СД, ПД, ВЛ), ландушка (Ан — СТ, СЛ), ла́ниш (Сб — БО), ланташ (Ос — ВЛ), лантиш
(Км), лантус (Ан — СЛ), ла́нтушi (Сб — СД), лониш (Ан — СД), любка (Го1, Ос — СЛ),
маївка (Вх7 — ДС), мела́йчики (Мг — ЗК), небiтойка (Mk — ПД), парiчка (дика) (Гв,
Вх6 — ВЛ), пу́кавка (Мал — ЗК), пумпе́рики (Мг — ЗК), ра́нник (Рг1, Hl, Rs, Mk — ПД,
ВЛ, БУ), свiча́рник (Гв, Жл — БО), сколо́здрики лiснı́ (Мг — ГЦ), сльо́зик (Сб — БУ),
фiя́лка (Мг — ЗК), фiялки вовчi (Mk — ПД), чемериця (Сл — ПС), чемериця лугова
(Ан — ВЛ), черемка лугова (Сб — БО), черле́нi я́годи (Гт — ЗК), черомха польова (Ан
— СТ), шестка (Mk — ПД), язик лiсний (Ан — ВЛ), язи́к лiсови́й (Км, Сб — БО).

co

Convolvulaceae — берı́зковi; бере́зковi (Ру, Оп).

Convolvulus L. — берı́зка (Сл); бере́зка (Ру, Оп), повiйка (Вх2).

au
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or
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Convolvulus arvensis L. — берı́зка польова́ (Сл; Mk, Мг, Сб — СД, ЗК); бере́зка
польова́ (Ру, Оп; Сб — ВЛ), паутиця польова (Вх1; Hl — БУ), повı́йка полева́ (Мл),
повiйка поля(о)тиця (Вх1, Вх2, Вх6), повiйник польовий (Во); бере́зка (Ав, Рг1, Ср, Ан,
Ln, Пс, Кр, Шм2, Rs, Ян3, Ян4, Сл, Mk, Ук, Сб — ЗАГ), берестень (Ан, Tl — ПС), берı́зка (Вх,
Вл, Лч, Ан, Шк, Пс, Мн, Вх1, Ян1, Ян2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос, Гб, Мг, Сб, Сал — ЗАГ),
берiзка городня (Ос — ПС), берiзка-повiйка (Mk), беро́ска (Сб — ПЦ, ПЗ), берюзка (Км),
берьо́зка (Км, Сб — ПС), бирюзки (Ан — ПС), бриця (Ян1, Сл — СТ), вiлець (Tl, Сб —
ГЦ), вiюнчик (Во), в’юн (Мг — ЗК), в’ю́ники (Кч — ДС), в’юнок (Чн, Кч, Сб — ПЦ,
СЛ, ДС), в’юнчик (См, Сб — СД, СТ), в’ю́чниця (Кч — БО), грамофо́нчики (Сб — ПЦ,
СЛ), зо́нтики (Гб — СТ), колокольчик (Mk, См — СД, СТ), лобода́ повзу́ча (Сб — ПД),
оплiтач (Км), оплı́тка (Вх5, Ду, Сл — ЛМ), опонець (Вх4, Вх6, Mk — ЛМ), пави(i)ти́ця
(Гт, Мг — ЗК), павути́на (Мч — ПД), павути́ця (Вх, Ан, Ду, Iв, Сл, Mk, Мо, Ук, Гб, Мг,
Сб, Коб — СТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ, ГЦ), павути́ця польова́ (Сб — ПД), палути́ця (Ан, Мл —
ПД, ВЛ), паута́ша (Сб — ПД), паути́ця (Нв, Жл, Сл, Mk, Мг, Сб — ПД, ВЛ, ЗК), паутı́нка
(Сб — ПД), паутниця (Км), перстене́ць (Гб2 — ГЦ), повели́ка (Ан, Жл — СЛ), повелика
польова (Рг1), повели́ця (Ан, Сб — СТ, СЛ), повзу́чка (Мг — ЗК), пови́йка (Кч — БО),
повилика (Чн, Ан — СЛ), повили́ця (Ан, Жл, Ос — ПД, СЛ), повилю́ха (Во, Жл), повите́ль
(Ан, Сб — СТ, СЛ), пови́ти́ця(i) (Во, Жл, Вх4, Вх6, Mj, Сл, Ос, Гт, Он, Кч, Сб — ПД, ВЛ, ДС,
БО, ЗК, ЛМ), повитуха (Ан, Сб — СЛ, ЗК), повı́й (Вх4, Mk, Ук, Гб, Кч — ДС, ЛМ), повı́йка
(Гв, Во, Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Mj, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гб, Кч, Сб — ПД, ВЛ, ПЗ, ДС),
повiйник (См — ДС), повiти́ця (Мг, Сб — ЗК), повı́я (Кч — БО), повутиця (Км), по́вуть
(Сб — ДС), полети́ця (Mk, Он, Гб — ПД, ДС, БО), полити́чка (Сб — ДС), полiти́ця (Жл),
поло́тиця (Вх, Ду — ДС), полутиця (Км), поляти́ця (Вх1, Гр, Ду, Шл — ДС), приве́ртиця
(Гр, Ду), припо́нець (Во, Жл, Mk — ДС), фасо́ля ди́ка (Мг — ЗК), фасо́лька(и) (Сб —
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чай грудний (Ос —

ВЛ).

Convolvulus betonicifolius Miller (Convolvulus hirsutus Bieb.) — берı́зка
буквицели́ста; бере́зка шорстка́ (Ру, Оп).
Convolvulus calvertii Boiss. — берı́зка Кальве́ра.
Convolvulus cantabrica L. — берı́зка кантабрı́йська (Сл); бере́зка кантабрı́йська
(Ру, Оп), повı́йка кантабри́йська (Мл); колокольчик (Mk — СТ).
Convolvulus hirsutus Bieb. = Convolvulus betonicifolius Miller.
Convolvulus holosericeus Bieb. — берı́зка шовкови́ста; бере́зка шовкови́ста (Ру,
Оп).
Convolvulus lineatus L. — берı́зка лiнiйноли́ста (Сл); бере́зка лiнiйноли́ста (Ру,
Оп), повı́йка лiнiйноли́ста (Мл).

ht

Convolvulus scammonia L. — берı́зка смолоно́сна; бере́зка смолоно́сна (Ру, Оп).

rig

Convolvulus seriocephalus Juz. [≈Convolvulus calvertii Boiss.] — берı́зка
шовковистоголо́ва; березка шовковистоголова (Оп).
Convolvulus tauricus (Bornm.) Juz. [≈Convolvulus calvertii Boiss.] — берı́зка
кри́мська; бере́зка кри́мська (Ру, Оп).
Conyza Less. — пушня́к; сухотень (Вх2).

ЛМ),

павутиця пiльна (Сл).

py

Convolvulus sp. — ви́тень (Жл), ови́йка (Вх —

's

co

Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) — пушня́к кана́дський;
зли́нка канади́йська (Мл), зли́нка кана́дська (Ру, Оп), пушня́к (Сл; Ан, Яна — СТ, СЛ),
хлед звичайний (Вх1); богатниця (Ln, Шс2 — СТ), бур’ян (Ан — ПС), в’єнишник (Яв —
ВЛ), вiниччя (Сл — СД), га́дяче зı́лля(є) (Нв — ЛМ), головчик (Ан — СЛ), за́гадка (Рг1,
Пс, Жл, Ду), затули-гузно (Смо — СЛ), зли́нка (Рг1, Пс, Жл, Ду), котик (Ан, Яна — СТ,
СЛ), котик степовий (Ан, Сл — СЛ), лобода ложна (Ан — СЛ), нахворост (Ан — СТ),
остудник (Ан, Сл — СТ), перелет (Hl, Mk — ПД, БУ), перельот (Мс — СТ), пестребник
(Го1 — СЛ), смогдовик (Ан — СТ), цвiтун (Ан — СЛ), шельмовка (Ан — ВЛ).

th
or

Corallorhiza Chatel. — коралькı́вець (Ру); коральковець (Оп), урiсник (Вх3).
Corallorhiza triﬁda Chatel. — коралькı́вець тридı́льний; коралькı́вець тричiнадрı́заний (Ру), коральковець тричiнадрiзаний (Оп), коралькове́ць урı́сник (Вх1, Вх2,
Мл).
Coreopsis L. — дiво́чi о́чка; корео́псис (Ру, Оп).

au

Coreopsis grandiﬂora Hogg ex Sweet — дiво́чi о́чка великоцвı́тi; кореопсис
великоквiтковий (Оп); королиця золота (Кри — СТ).
Coreopsis tinctoria Nutt. — дiво́чi о́чка фарбува́льнi; корео́псис фарбува́льний
(Ру, Оп); красавиця паризька (Ан — СТ), ленок (Ан), льонок барвистий (Кри — СТ),
о́чка дiво́чi (Кри, Опа — СТ).
Coriandrum L. — коля́ндра (Вх2); корiа́ндр (Ру, Оп;

Ук).

Coriandrum sativum L. — коля́ндра сı́йна (Вх2); колє́дра сiйна́ (Мл), коля́ндра (Сл;
Гв, Вх, Вх3, Вх6, Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Hl, Ду, Ос, Бк, Мс — ЗАГ), корiа́ндр посiвни́й (Ру, Оп),
троян сiйний (Вх6); воню́че зı́лля(є) (Ан — СТ), каля́ндра (Мс — СТ), кишне́ць (Чн,
Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Шм, Ян4, Сл — СТ, СЛ), клоповник (Ан), коле́ндра (Ан), колє́ндра
(Mj, Mk, Бк — ПД, БУ), колядра (Mk), корiа́ндр (Мс — СТ), троя́н (Вх7 — БО).
Corispermum L. — верблю́дка (Ру, Оп;

Ук);

верблюжа трава (Шм2).

Corispermum canescens Kit. — верблю́дка сивува́та; верблю́дка сiрува́та (Ру).
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Corispermum × czernjajevii Klokov — верблю́дка Черня́єва (Оп).
Corispermum declinatum Stephan ex Steven — верблю́дка нахи́лена.
Corispermum elongatum Bunge ex Maxim. — верблю́дка ви́довжена.
Corispermum glabratum Klokov [≈Corispermum hyssopifolium L.] —
верблю́дка ого́лена (Оп).
Corispermum hybridum Besser ex Andrz. [≈Corispermum hyssopifolium L.] —
верблю́дка гiбри́дна (Оп).
Corispermum hyssopifolium L. — верблю́дка гiсополи́ста (Ру, Оп); верблю́дка
звича́йна (Мл, Сл); верблюдки (Mk — СТ).
Corispermum insulare Klokov [≈Corispermum hyssopifolium L.] — верблю́дка
острiвна́ (Оп).
Corispermum leptopterum (Ascherson) Iljin — верблю́дка тонкокри́ла.
Corispermum marschallii Steven — верблю́дка Ма́ршалла (Ру); верблюдка
Маршалова (Оп).
Corispermum nitidulum Klokov = Corispermum nitidum Kit. subsp. microspermum
(Host) Mosyakin.
Corispermum nitidum Kit. — верблю́дка блиску́ча; верблю́дка лиску́ча (Ру);
верблюдка (Чн, Ln, Сл — СТ, СЛ), верблюжа трава (Ln — СТ).
Corispermum nitidum Kit. subsp. microspermum (Host) Mosyakin (Corispermum nitidulum Klokov) — верблю́дка блиску́ча дрiбнонасı́нна; верблюдка
блискученька (Оп).
Corispermum pallasii Steven — верблю́дка Па́лляса.
Corispermum redowskii Fiech. ex Fenzl — верблю́дка Редо́вського.
Corispermum stenopterum Klokov — верблю́дка вузькокри́ла (Оп).
Corispermum ucrainicum Iljin — верблю́дка украї́нська (Ру, Оп).
Cornaceae — дерено́вi (Ру, Оп); кизи́ловi (Ру).
Cornus L. — дере́н (Сл, Ру, Оп; Ук); кизи́л (Ру).
Cornus alba L. — дере́н бı́лий (Вх6, Сл); дерен (Сл), кiзiл (Ан), шведина (Mk — ПД).
Cornus mas L. — дере́н звича́йний (Вх1, Вх6, Мл, Сл; Mk); дерен жовтоцвiтий
(Во), дере́н спра́вжнiй (Ру, Оп; Сл); де́ре́н (Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Hl, Шм2, Дб, Ду,
Iв, Сл, Mk, Ос, Мг2 — ЗАГ), дере́н черво́ний (Mj, Ос — ПД), дере́нка (Мг2 — ЗК), деренки́
(Гт — ЗК), де́рень (Сл, Mk, Мг2 — ЗК), дерень справедли́вий (Mj — ПД), дрiнки́ (Мг2
— ЗК), кизи́л (Чн, Ln, Мн, Mj, Ос, Ук, Мг2 — СТ, ПД, СЛ, ГЦ, ЗК), кизи́ль (Шм2, Гт, Мг2
— ЗК), кизильчак (Ск — СТ), кизı́л (Ск, Ум, Мг2 — СТ, ГЦ, ЗК), кизı́ль (Сл, Гт, Мг2 —
ЗК), кiзı́л (Рг1, Мг2 — ЗК), кiзı́ль (Ср, Пс, Ян4, Сл, Мг2 — СТ, ЗК), кiзı́лька (Мг2 — ЗК),
кiсiль (Пс), когу́тики (Мг2 — ЗК), корнє (Пс), красний дерен (Ос — ПД), те́рен (Гб —
ПЗ), терн (Ск — СТ), терни́к (Мал — ЗК), ти́рня (Мал — ЗК), шон (Мг2 — ЗК).
Cornus sanguinea L. — дере́н-свиди́на; де́рен свид (Вх1, Вх6, Мл), свид
червонопрутий (Во), свиди́на (Сл; Чн, Вх, Вл, Ан, Ln, Пс, Вх4, Hl, Кр, Mj, Ду, Iв, Ос —
ЗАГ); глог (Сл — СТ), дере́н (Ан, Гр, Сл — СТ, ПЗ), дерен червоний (Сл), деренка (Mk),
дерень (Сл), дрı́нка (Вх7 — ЛМ), каленı́на (Вх4 — ЛМ), кизиль (Ан — СЛ), кизильник
(Сл), кизiль (Сл), курослiп(ник) (Ан), рогу́тник (Вх7 — ЗК), свиб (Вх7 — ЛМ), свид (Гв,
Нв, Вх, Вх4, Шх, Ду, Mk — ДС, ГЦ, ЛМ), сви́два (Ан, Ду, Iв, Сл), свидове́ де́рево (Ан, Iв, Сл
— СЛ), свидовник (Ан — СТ, СЛ), свiдiна́ (Лс2 — ПЦ), слiпокур(ник) (Ан), спиж (Рг1,
Ln, Пс, Шм, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ук — СД, СТ), шве(и)дина (Mk, Ос — ПД, ВЛ).
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Cornus sanguinea L. subsp. australis (C.A.Meyer) Jáv. — дере́н-свиди́на
пiвде́нна.
Cornus sericea L. — дере́н па́ростковий.
Coronaria Schaeﬀer [=Lychnis L. pro parte] — бу́зькiв вого́нь; корона́рiя (Ру,
Оп).
Coronaria coriacea Schischkin & Gorschk. [=Lychnis coronaria (L.) Desr.] —
бу́зькiв вого́нь оксами́тний; корона́рiя шкiря́ста (Ру, Оп).
Coronaria ﬂos-cuculi (L.) A.Braun [=Lychnis ﬂos-cuculi L.] — бу́зькiв вого́нь
звича́йний; корона́рiя зозу́ляча (Ру, Оп).
Coronilla L. — в’я́зiль (Ру, Оп).
Coronilla coronata L. — в’я́зiль увı́нчаний (Ру, Оп).
Coronilla cretica L. — в’я́зiль кри́тський; в’я́зiль крı́тський (Ру, Оп).
Coronilla elegans Pančić — в’я́зiль струнки́й (Ру, Оп).
Coronilla emeroides Boiss. & Spruner [=Coronilla emerus L. subsp. emeroides
(Boiss. & Spruner) Hayek] — в’я́зiль кущува́тий; в’язiль емероїдний (Оп).
Coronilla emerus L. — в’я́зiль кущови́й.
Coronilla emerus L. subsp. emeroides (Boiss. & Spruner) Hayek — в’я́зiль
кущови́й кущува́тий.
Coronilla rostrata Boiss. & Spruner — в’я́зiль носа́тий (Оп).
Coronilla scorpioides (L.) Koch — в’я́зiль зави́нений; в’язiль завитий (Оп).
Coronilla varia L. — в’я́зiль барви́стий (Ру, Оп); в’язель пестрий (Во), ди́вань
пе́стра (Вх1, Вх6, Мл; Жл), кучеря́вий горо́шок (Сл, Ру; Ан, Iв, Mk, Мс, Мг — СТ, ЗК);
барабо́льки (Мс — СТ), би́кинь (Мг — ЗК), б’язь (Сб — ПД), вазє́ль (Лс2 — ПЦ), ви́ґа
(Сб — ДС), ви́ка ди́ка (Сб — СТ, ВЛ, ДС), вiнок-горошок (Ан, Mk — СТ), в’язеле́ць (Сб
— ДС), в’я́зель (Ан, Сл, Сб — СД, СТ), в’язєль (Лс2 — ПЦ), в’я́зiль (Чн, Ан, Ln, Ян2, Iв, Сл,
Мс, Мг — СД, СТ, СЛ, ЗК), в’я́зiль горо́днiй (Ан, Сб — СТ, БО), в’я́зiль скорпiо́новий (Мс
— СТ), в’язь ку́рина (Мг — ЗК), гирча́к (Мс — СТ), гiрча́к (Ан, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, См, Сб
— СД, СТ, ВЛ, СЛ), гiрчак колiнчастий (Км), головашник (Ан — СТ), горı́шина (Нв, См
— СД, ВЛ), горiшина́ души́ста (Сб — СТ), горо́х (Мг — ЗК), горо́х ди́кий (Мг — ГЦ, ЗК),
горо́х ку́рячий (Мг — ЗК), горо́х потя́чий (Мг — ЗК), гороша́нка (Мг — ЗК), гороша́нка
ди́ка (Сб — ЗК), горо́шок (Ан, Сл, Ос, Рм, Мс, Мг, Сб — ЗАГ), горо́шок бı́лий (Ан, Iв — СТ),
горо́шок вере́б’ячий (Сб — ПС), горошок вороблячий (Нв — ВЛ), горо́шок гороби́ний
(Сб — СД, СТ, ВЛ), горо́шок гороби́ний лiсови́й (Сб — СД), горо́шок гороб’я́ний (Сб —
ЗК), горо́шок горо́б’ячий (Ан, Iв, Сл — СТ), горо́шок ди́кий (Ан, Мг, Сб — СТ, ПД, ВЛ, СЛ,
ДС, ГЦ), горо́шок души́стий (Мс — СТ), горошок колiнчатий (Сл), горо́шок котя́чий
(Мс — СТ), горо́шок ми́шачий (Сб — СД), горо́шок паху́чий (Мс, Сб — СД, ЗК), горо́шок
польови́й (Ан, Мс, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, БО), горо́шок цвiтни́й (Мс, Сб — СТ), горча́к
(Мс — СТ), грабельки́ (Ан, Сб — СЛ, БО), дивань (Нв — ДС), дя́тельник (Лс2 — ПЦ),
iспарце́т (Сб — СД), ка́шка (Ум, Мл, См, Мг, Сб — СТ, ПД, ВЛ, ДС, ЗК), ки́ця (Км, Мс
— СТ), кiшка (Пс), кле́вер бı́лий (Сб — СЛ), клєваре́ць (Лс2 — ПЦ), комани́ця (Мг —
ЗК), комани́ця ди́ка (Мг — ЗК), команiчка (Гб — ЛМ), комини́ця (Сб — БУ), ко́ники
(Лс2 — ПЦ), косни́к (Сб — ПС), кошка (Рг1, Мн, Mk — ПД), кудря́вчики (Км, Мс — СТ),
ку́кiль (Пч — ЗК), кукı́льниця (Hl, Мг — БУ, ЗК), куку́ль (Мг — ЗК), ла́пки котя́чi (Мс
— СТ), люце́рка (Сб — ПД), многоцвı́т (Ан, Сб — СТ, СЛ), оро́х (Мг — ЗК), паху́чка (Мг
— ЗК), пенцачо́к (Кар — ДС), перелет хати (Ан — ПС), переле́та (Сб — ВЛ), пере́рва
(Кч — БО), пере́стра́х (Жл, Сб — ДС), пови́тиця (Кч — БО), рожочки (Ос — ПД), ромек
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СД), рутва (Ан — СЛ), рябина польова (Ан — СЛ), самокє́(и́)ша (Шх, Ду, Мг —
ГЦ, ЗК), семисильник (Ос — СД), сiмдесят колiнцiв (Сл — СТ), со́рок три колı́нця (Мс

(Ан —

— СТ), струч польовий (Го2 — СЛ), стручки миш(ач)i (Ан, Км — СЛ), топiрник (Км),
топорни́к (Мг — ЗК), тра́вка (Сб — СЛ), фасольки́ (Мг — ГЦ), чахотошна трава (Ан —
СЛ), чı́чарка (Мг — ЗК), я́звинь (Мг — ЗК).
Coronopus Haller — воро́няча ла́пка (Ру, Оп).
Coronopus squamatus (Forskål) Ascherson — воро́няча ла́пка луска́та (Оп);
воро́няча ла́пка лежа́ча (Мл, Ру); нога вороняча (Mk).
Cortaderia Stapf — пампа́ська трава́ (Гз); кортадерiя (Оп).
Cortaderia dioica (Sprengel) Speg. = Cortaderia selloana (Schultes & Schultes ﬁl.)
Ascherson & Graebner.

Cortusa L. — во́вна; корту́за (Ру, Оп).

rig

ht

Cortaderia selloana (Schultes & Schultes ﬁl.) Ascherson & Graebner (Cortaderia
dioica (Sprengel) Speg.) — пампа́ська трава́ срiбля́ста; кортадерiя дводомна (Оп);
рiзачка (Соб), шершавиця (Соб).
Cortusa matthioli L. — во́вна гiрська́; кортуза Маттiолi (Оп), корту́за Маттiо́ля
(Ру); во́вна (Сн, Вай — ГЦ).
Шм2, Ук

—

СД).

py

Corydalis Vent. — ряст (Сл, Ру, Оп;

Corydalis capnoides (L.) Pers. — ряст ру́тковий (Ру); ряст рутковидний (Оп).

th
or

's

co

Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte — ряст порожни́стий (Ру, Оп);
кукурiчка жолобчаста (Вх1), ряст дупла́вий (Мл), ряст дупли́стий (Сл); бобовий
корiнь (Ан — СТ), гала́цвiтки (Яв), головастик (Ан — СТ, СЛ), дев’ято́син (Пч — ЗК),
кокiри́чки (Пс, Жл), кокı́рчики (Рг1, Пс, Ду), кокорички (Ан, Мн, См — СД), конопе́льки
(Гб — ВЛ), кукурı́чка (Жл, Вх3, Мл, См — ЛМ), любка (Mk, См — СД, ПД), пı́вники (Рг1,
Пс, Жл, Мн, Яв, См — СД, СТ, СЛ), райст (Пок — ДС), раст (Ан, Mk, См — СТ, ПД), раст
бичий (Км), раст гiяцинтовий (Ан — ПД), расть (Mj, Mk — ПД), ряс (Чн, Ln, Кр — СД,
СТ, СЛ), ряс жовтий (Го1 — СЛ), ря́ска (Мс — СТ), ряст (Мн2, Шс, Ян2, Сл, Мс — СД,
СТ), ряст бı́лий (Вл, Мн, Сл — СД), ряст зозулин (Tl), хохлатка (Км), чобiтки (Км, См
— БУ).
Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte subsp. cava — ряст порожни́стий
типо́вий.

au

Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte subsp. marschalliana (Pallas) Chater
— ряст порожни́стий Ма́ршалла.
Corydalis intermedia (L.) Mérat — ряст сере́днiй (Мл); ряст промiжни́й (Ру, Оп).
Corydalis marschalliana (Pallas) Pers. [=Corydalis cava (L.) Schweigger &
Koerte subsp. marschalliana (Pallas) Chater] — ряст Ма́ршалла (Ру, Оп); ряст
жо́втий (Сл).
Corydalis paczoskii N.Busch — ряст Пачо́ського (Оп).
Corydalis solida (L.) Clairv. — ряст по́вний (Мл, Сл); кукурiчка повна (Вх1), ряст
ущiльнений (Оп); баранчики (Mk — ПД), когу́тики (Гб — ДС), ко́ники (Вх7 — ДС),
орiшки землянi (Ln, Шс — СТ), про́лiсок си́нiй (Рм — ПЦ), раст (Mk, См, Гб2 — СД, СТ,
ПД, СЛ, ГЦ), раст петрушковий (Ан — ПД), ряс (Ан, Ln, Кр — СД, СТ), ряска (Го1 —
СЛ), ряст (Рг1, Ан, Мн2, Mj, Шс, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД, СТ, ПД), ряст головатий (Сл — СД),
ряст петрушко́вий (Ум, Iв).
Corylaceae — лiщи́новi (Оп).
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Corylus L. — лiщи́на (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).

rig

ht

Corylus avellana L. — лiщи́на звича́йна (Сл, Ру, Оп; Mk); лiщи́на лı́ска (Вх1, Вх2,
Вх6, Мл); алунє (Км), алунi (Пс), арашня́к (Лс2 — ПС), ворı́х лiскови́й (Вх7, Он — ДС,
БО), ворı́шина (Жл), ворı́шниця (Он — БО), ворı́шок (Гб — ДС), горı́х (Ум, Сл, Ос —
ВЛ), горı́х ди́кий (Рм — ПЦ), горı́х лiско́вий (Ан, Iв, Mk, Он, Гб, Гб2, Мг2 — ПД, ВЛ, БО, ГЦ,
ЗК), горiх лiсовий (Ос — СД), горı́х лiщанко́вий (Пч — ЗК), горı́хи (Мс — СТ), горı́хи
ди́кi (Мс — СТ), горı́шина (Ум, Гр, Ян4, Mk, Ос, Ук, Мс — СТ, ПД, ВЛ), горı́шник (Сл, Ук,
Ат — БО), горiшня́к (Мс — СТ), лещина (Сл, Ос — СТ, ПД), лı́ска (Гв, Нв, Gs, Mj, Ду, Сл,
Mk, Ук, Бк, Он, Ат, Мг2 — СД, ПД, ПЦ, БУ, БО, ГЦ), лiско́ве де́рево (Мг2 — ЗК), лiшка (Gs
— ЛМ), лiща́на (Вх7, Гт, Ат, Пч, Мг2 — ЗК), лiща́ниця (Жл), лiща́нка (Вх7, Гд, Он, Ат, Мг2
— БО, ЗК), лiща́нник (Жл), лiща́ня (Вх7, Он — БО), лiще́бник (Ум, Сл — СЛ), лiщи́на
(Во, Чн, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Gs, Жл, Мн2, Hl, Mj, Rs, Шх, Гр, Ян2, Ян4, Дб, Сл, Mk, Ос, Ук,
Ат, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), лiщиновий кущ (Сл), нук (Км), нуси (Км), олı́(є́)щина (Сл, Лс2
— ПЦ), оре́щина (Лс2 — ПЦ), ори́х (Rs — ВЛ), оришина (Rs — ВЛ), орı́х лiско́вий (Жл,
Мн2, Мг2 — Мг2), орı́х лiсни́й (Гб — ПЗ), орiхи (Рг1), орiшення (Км), орı́шина (Рг1, Ср,
Ан, Пс, Жл, Сл, См — СТ, ПЛ), орı́шки (Мс — СТ), орı́шки лiско́вi (Гт — ЗК), орı́шник
(Во, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Hl, Кр, Сл — СД, СТ, СЛ, БУ, БО), орı́шниця (Он — БО), свиста́шки
(Мс — СТ), фунду́к (Мс — СТ).

py

Corylus colurna L. — лiщи́на туре́цька (Вх1, Сл); лiщи́на ведме́жа (Ру, Оп).
Corylus maxima Miller — лiщи́на вели́ка (Ру, Оп); лiщина ломбардська (Вх1, Оп),
лiщи́на черво́на (Вх1, Сл), фунду́к (Оп; Ук).

co

Corylus pontica C.Koch — лiщи́на причорномо́рська; лiщина понтiйська (Оп).
Corynephorus Beauv. — срı́бна трава́; булавоно́сець (Ру, Оп).
Corynephorus canescens (L.) Beauv. — срı́бна трава́ си́ва; булавоно́сець си́вий
(Ру), булавоносець сiруватий (Оп), мiтлу́ха сı́ра (Мл), срı́бна тра́вка (Ру).

's

Cosmos Cav. — косме́я; ко́смос (Ру, Оп).

au

th
or

Cosmos bipinnatus Cav. — косме́я звича́йна; ко́смос роздiльноли́стий (Ру, Оп);
бариня кучерява (Опа — СТ), бариня нечесана (Опа — СТ), бариня рострiпана (Опа —
СТ), ба́ришня висо́ка (Мс — СТ), гайдамаки (Чух — СЛ), дзiндзiвер (Сл — СД), драпачi
(Дан — ПЗ), жи́ржа (Мс — СТ), кавале́ри кру́ченi (Вас — ВЛ), катеринка (Опа — СТ),
косме́я (См, Кри, Опа — СТ), красинка (Соб), лiто бабине (Кри — СТ), маринка (См, Опа
— СТ), па́нни нече́санi (Мс — СТ), разноцвє́тка (Мс — СТ), растрьо́па (Мс — СТ), семен
високий (Опа — СТ), со́нечко (Сал — СД).
Cotinus Miller — рай-де́рево; ску́мпiя (Ру, Оп).
Cotinus coggygria Scop. — рай-де́рево звича́йне; рай-де́рево (Сл, Ру, Оп; Чн, Рг1, Ln,
Пс, Жл, Мн, Hl, Ум, Шс, Ду, Iв, Mk, Ук — ЗАГ), ску́мпiя звича́йна (Ру; Оп), сумак кочник
(Вх1), сума́х ско́мпiя (Мл); жовтинник (Ук), кожевни́к (Яв, Сл), парико́ве де́рево (Шс,
Ук — СТ), пух (Мс — СТ), ра́йське де́рево (Сл, Мс — СТ, СЛ), ско́мпiя (Ан, Ln, Пс, Мн,
Шм, Шс, Iв, Mk, Ос — СТ, ПД), скумбрiя (Шс, Mk — СТ), ску́мпiя́ (Ан, Яв, Сл — ПД),
ску́пiя (Ук), сумах (Ln, Шм, Сл — СТ), швець (Го1 — СЛ), ше́вське де́рево(-вце́) (Ан, Iв,
Сл).
Cotoneaster Medicus — iрга́; кизи́льник (Ру, Оп).
Cotoneaster integerrimus Medicus — iрга́ звича́йна (Мл, Сл); ирга звичайна (Вх1),
кизи́льник цiлокра́їй (Ру, Оп); єрха (Mk — ПД), ирга (Рг1, Пс, Гр, Ду, Сл), ирди́на (Жл),
iрга (Чн, Мн, Mk — ПД, СЛ), ї́рка (Гб — ДС), ї́рха (Гб — ДС), кизильник (Чн, Ln, Шс —
СТ, СЛ), шомпольник звичайний (Сл).

© Юрій Кобів

142

Cotoneaster melanocarpus Loddiges ex C.K.Schneider [=Cotoneaster niger
(Thunb.) Fries] — iрга́ чорнопло́да; кизильник чорноплiдний (Оп), кизи́льник
чорнопло́дий (Ру).
Cotoneaster niger (Thunb.) Fries — iрга́ чорнопло́да; iрга́ чорноя́гiдна (Сл); єрха
(Mk — ПД), жорстiль (Ос — ПД), слива дика (Ос — ПД), терен (Ос — ПД).
Cotoneaster tauricus Pojark. — iрга́ кри́мська; кизильник кримський (Оп).
Crambe L. — катра́н (Сл, Ру, Оп;

Ук).

Crambe aspera Bieb. (Crambe buschii (O.E.Schulz) Stankov) — катра́н шорстки́й
(Ру); катран Буша (Оп).
Crambe buschii (O.E.Schulz) Stankov = Crambe aspera Bieb.
Crambe grandiﬂora DC. — катра́н великоцвı́тий; катран великоквiтковий (Оп).

ht

Crambe maritima L. — катра́н примо́рський (Мл, Сл); ярмуж надморський (Вх1);
капу́ста морська́ (Во, Шс, Ук — СТ), катравка (Ан), катран (Шс, Сл — СТ), опуцьки (Ан,
Сл).

rig

Crambe pinnatiﬁda R.Br. [≈Crambe tataria Sebeók] — катра́н пiрча́стий;
катран перистий (Оп).

py

Crambe pontica Steven ex Rupr. [≈Crambe maritima L.] — катра́н причорномо́рський; катран понтı́йський (Ру, Оп).
Crambe steveniana Rupr. — катра́н Сте́вена (Оп).

Crassula L. — товстоли́ст.

co

Crambe tataria Sebeók — катра́н тата́рський (Сл, Ру, Оп); катра́н бı́лий (Мл),
ярмуж татарський (Вх1); катра́н (Рг1, Ср, Ан, Пс, Жл, Мн, Кр, Шс, Ян4, Ду, Сл, Mk —
СД, СТ, ПД).

's

Crassula vaillantii (Willd.) Roth — товстоли́ст пiскови́й.
Crassulaceae — товстоли́стовi; товстоли́стi (Ру, Оп).

th
or

Crataegus L. — глiд (Вх2, Сл, Ру, Оп;

Дб).

Crataegus alutacea Klokov [≈Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella
(Griseb.) Franco] — глiд за́мшевий (Ру, Оп).
Crataegus ambigua C.A.Meyer ex A.Becker (Crataegus helenolae Grynj & Klokov)
— глiд сумнı́вний; глiд Оленки (Оп).

au

Crataegus azarella Griseb. [=Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella
(Griseb.) Franco] — глiд пiвденноєвропе́йський; глiд азарелля (Оп).
Crataegus calycina Peterm. — глiд ча́шечковий; глiд чашечкови́дний (Ру); глик
(Rs — ВЛ), кряк логовий (Вх7 — ЛМ), оглiд (Вх7 — ВЛ), тока́н(е́ць) (Гт — ЗК).
Crataegus calycina Peterm. subsp. curvisepala (Lindman) Franco — глiд
ча́шечковий кривоча́шечковий; глог (См).
Crataegus ceratocarpa Kossych [≈Crataegus monogyna Jacq.] — глiд рогопло́дий; глiд рогоплiдний (Оп).
Crataegus coccinea L. — глiд яскра́во-черво́ний; глiд шарлаховий (Оп).
Crataegus crus-galli L. — глiд пı́вняча нı́жка; глiд пiвниковий (Оп).
Crataegus curvisepala Lindman [=Crataegus calycina Peterm. subsp. curvisepala (Lindman) Franco] — глiд кривоча́шечковий (Оп).
Crataegus dipyrena Pojark. — глiд двокiсточко́вий (Ру, Оп).
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au

th
or

's

co

py

rig

ht

Crataegus fallacina Klokov — глiд ома́нливий; глiд обманливий (Оп).
Crataegus helenolae Grynj & Klokov = Crataegus ambigua C.A.Meyer ex A.Becker.
Crataegus laciniata Ucria — глiд кiнча́стий.
Crataegus laciniata Ucria subsp. pojarkovae (Kossych) Franco — глiд кiнча́стий
Поярко́вої.
Crataegus laevigata (Poiret) DC. (Crataegus oxyacantha auct.) — глiд
двосто́впчиковий; глiд згладжений (Оп), глiд колю́чий (Сл, Ру).
Crataegus leiomonogyna Klokov [=Crataegus monogyna Jacq. subsp. leiomonogyna (Klokov) Franco] — глiд гладе́нький (Оп).
Crataegus lipskyi Klokov [≈Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella (Griseb.)
Franco] — глiд Ли́пського (Оп).
Crataegus microphylla C.Koch — глiд дрiбноли́стий (Ру, Оп).
Crataegus monogyna Jacq. — глiд односто́впчиковий; глiд звича́йний (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл, Сл), глiд однома́точковий (Ру, Оп), глiд одностовпиковий (Вх1), глiд
остроли́стий (Вх6, Мл), глiй простий (Во); бариня (Ln, Шс — СТ), боя́ри́шник (Чн,
Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Шс, Мг2 — СТ, СЛ, ЗК), боя́рошник (Мг2 — ЗК), глиг (Гб2 — ГЦ),
глидина (Км), глiг (Гв, Жл, Мн2, Вх7, Hl, Шх, Mk, Гт, Гу — ВЛ, БУ, ГЦ, ЗК, ЛМ), глiд (Гв,
Ан, Пс, Жл, Вх5, Ян2, Ду, Яв, Iв, Сл, Mk, Ва, Ос, Ук, Гт, Гб, Мг2, Дми — ЗАГ), глiди́на (Ан,
Яв, Сл), глiй (Жл, Вх5, Mj, Мл, Mk — ПД, ГЛ, ДС, ГЦ), глiт (Км), глiх (Гб — ЛМ), глог
(Мн2, Mk, Мг2 — ЗК), глогı́вка (Вх7 — ЗК), глод (Чн, Рг1, Ср, Лч, Ln, Пс, Жл, Кр, Mj, Ум,
Шс, Ян4, Iв, Сл, Ос, Мг2 — ЗАГ), глодина́ (Вх5, Сл, Ос, Мг2 — ПД, ГЛ, ЗК), глодовина (Вх5
— ГЛ), глоє́на (Mj — ПД), гложина́ (Вх5, Сл, Мг2 — ГЛ, ЗК), глої́на́ (Жл, Вх7, Mk, Мг2
— ПД, ВЛ, ЗК), глосни́к (Мг2 — ЗК), глот (Рг1, Пс, Жл, Mj, Сл — СТ, ПД), глу́вка (Мг2
— ЗК), глуг (Мг2 — ГЦ, ЗК), глуд (Гт, Мг2 — ЗК), глуй (Мг2 — ЗК), глуха́ня (Мг2 —
ЗК), гльод (Ан, Пс, Яв, Сл, Опа — СТ), голої́на (Мл — ВЛ), дра́ча (Мг2 — ЗК), драчи́на
(Он — БО), дрı́нка (Гб — ЛМ), кали́нка (Мг2 — ЗК), каркади́р (Гб2 — ГЦ), когу́тики
(Мг2 — ЗК), лог (Мг2 — ЗК), лога (Вх7, Мг2 — ЗК, ЛМ), ло́гин (Мг2 — ЗК), логина́ (Вх7
— ЗК), логиня (Вх7 — ЛМ), логинька (Вх7 — ЛМ), логı́з (Мг2 — ЗК), логу́вка (Мг2 —
ЗК), лоє(ї)на́ (Гд, Мг2 — БО, ЗК), лоя́нка (Мг2 — ЗК), луг (Мг2 — ЗК), мала́єк (Бк —
БУ), мала́єць (Бк — БУ), мала́й (Бк — БУ), молода́ (Мал — ЗК), невı́стка (Мал — ЗК),
серберина (Ан — СЛ), терен (Гб — ЛМ), терни́к (Мг2 — ЗК), терни́на (Он, Мг2 — БО,
ЗК), те́рня черво́не (Мг2 — ЗК), я́блiнка ди́ка (Мг2 — ЗК), я́блiнка чо́ртова (Мг2 — ЗК),
я́блочка (Мг2 — ЗК), я́блуко чо́ртово (Мал — ЗК), я́блучка ра́йськi (Гб2 — ГЦ).
Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella (Griseb.) Franco — глiд односто́впчиковий пiвденноєвропе́йський; глiд вели́кий (Мл); азаро́ля (Мл), глогина
(Mk — ГЦ), глоговина (Сл), яблочка (Гб — ЛМ).
Crataegus monogyna Jacq. subsp. leiomonogyna (Klokov) Franco — глiд
односто́впчиковий гладе́нький.
Crataegus orientalis Pallas ex Bieb. [≈Crataegus laciniata Ucria] — глiд схı́дний
(Ру, Оп).
Crataegus oxyacantha auct. = Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus pallasii Griseb. (Crataegus stevenii Pojark.) — глiд Па́лляса; глiд
Cте́вена (Ру, Оп).
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. — глiд п’ятисто́впчиковий (Оп);
глiд п’ятима́точковий (Ру), глiд чо́рний (Мл), глiд чорноягiдний (Сл); глод (Сл), глод
чорний (Чн, Ан — СЛ).
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Crataegus pinnatiﬁda Bunge — глiд пiрча́стий (Оп).
Crataegus pojarkovae Kossych [=Crataegus laciniata Ucria subsp. pojarkovae
(Kossych) Franco] — глiд Поярко́вої (Оп).
Crataegus popovii Chrshan. [≈Crataegus monogyna Jacq. subsp. azarella
(Griseb.) Franco] — глiд Попо́ва (Ру, Оп).
Crataegus praearmata Klokov [≈Crataegus monogyna Jacq. subsp. leiomonogyna (Klokov) Franco] — глiд рясноколю́чковий; глiд озброєний (Оп).
Crataegus pseudokyrtostyla Klokov [≈Crataegus calycina Peterm. subsp.
curvisepala (Lindman) Franco] — глiд несправжньокривосто́впчиковий (Оп).

ht

Crataegus sanguinea Pallas — глiд крива́во-черво́ний (Ру, Оп); бо́ярка (Мс — СТ),
глiд (Мс — СТ), глiд-колю́х (Мс — СТ), глод (Мс — СТ), глоди́на (Мс — СТ), гльод (Мс
— СТ).
Crataegus schraderana Ledeb. — глiд Шра́дера.

Crataegus sphaenophylla Pojark. — глiд клиноли́стий (Ру, Оп).
Kossych [≈Crataegus

microphylla

C.Koch] — глiд

rig

Crataegus stankovii
Станко́ва (Оп).

Crataegus stevenii Pojark. = Crataegus pallasii Griseb.

py

Crataegus subrotunda Klokov [≈Crataegus calycina Peterm. subsp. curvisepala
(Lindman) Franco] — глiд заокру́глений (Оп).
Crataegus taurica Pojark. — глiд кри́мський (Ру, Оп).

co

Crataegus tournefortii Griseb. [=Crataegus schraderana Ledeb.] — глiд
Турнефо́ра (Ру, Оп).
Crataegus ucrainica Pojark. — глiд украї́нський (Ру, Оп).
ПД, ПЦ).

's

Crataegus sp. — глид (Mk, Лс2 —

Crepis L. — скереда́ (Сл, Ру, Оп;

Ук);

пувка (Вх2).

th
or

Crepis alpina L. (Barkhousia pseudoalpina Klokov) — скереда́ альпı́йська; баркгаузiя
несправжньоальпiйська (Оп).
Crepis biennis L. — скереда́ дворı́чна (Сл, Ру); пувка шерстка (Вх1), скрипу́ха
дволı́тна (Мл); свинна́к (Вх7, Mk — ПД, ЗК), свинук (Ан — СЛ), скрипуха (Сл).

au

Crepis capillaris (L.) Wallr. — скереда́ волоси́нча́ста; скереда́ волосови́дна (Ру,
Оп), скереда́ зеле́на (Сл), скрипу́ха зеле́на (Мл).
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kerner (Crepis grandiﬂora (All.) Tausch) — скереда́
великоцвı́та (Сл); пу́вка великоцвı́тна (Шх — ГЦ), пувка спороцвiта (Вх1), скереда́
конiзоли́ста (Ру, Оп), скрипу́ха великоцвı́тна (Мл).
Crepis foetida L. (Barkhousia foetida (L.) F.W.Schmidt) — скереда́ смердю́ча;
баркга́узiя смердю́ча (Ру, Оп), пувка вонюча (Вх2), скереда́ воню́ча (Сл), скрипу́ха
воню́ча (Мл).
Crepis foetida L. subsp. foetida — скереда́ смердю́ча типо́ва.
Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Čelak. (Barkhousia rhoeadifolia (Bieb.)
Bieb.) — скереда́ смердю́ча маколи́ста.
Crepis grandiﬂora (All.) Tausch = Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kerner.
Crepis micrantha Czerep. — скереда́ дрiбноцвı́та; скереда́ дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп).
Crepis mollis (Jacq.) Ascherson — скереда́ м’яка́; скереда м’яковолосиста (Оп).
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au

th
or

's

co

py

rig

ht

Crepis paludosa (L.) Moench — скереда́ боло́тяна (Сл); скереда́ боло́тна (Ру, Оп),
скрипу́ха боло́тяна (Мл).
Crepis pannonica (Jacq.) C.Koch — скереда́ панно́нська (Ру, Оп); скереда́ тверда́
(Сл), скрипу́ха тверда́ (Мл).
Crepis praemorsa (L.) Tausch — скереда́ обгри́зена; пувка пригризена (Вх1),
скереда́ ви́щерблена (Сл), скереда обкусана (Оп), скереда́ тупокiнце́ва (Ру), скрипу́ха
обгри́зена (Мл).
Crepis pulchra L. — скереда́ га́рна (Оп); скереда́ краси́ва (Ру).
Crepis purpurea (Willd.) Bieb. — скереда́ пурпуро́ва.
Crepis ramosissima D’Urv. [≈Crepis tectorum L.] — скереда́ галузи́ста (Оп).
Crepis rhoeadifolia Bieb. [=Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Čelak.]
— скереда́ маколи́ста; баркга́узiя маколи́ста (Ру, Оп), скереда́ мачколи́ста (Сл),
скрипу́ха мачколи́ста (Мл).
Crepis sancta (L.) Balbock — скереда́ палести́нська.
Crepis setosa Haller ﬁl. (Barkhousia setosa (Haller ﬁl.) DC.) — скереда́ щетиня́ста
(Сл); баркга́узiя щети́ниста (Ру, Оп), скрипу́ха щетинкува́та (Мл).
Crepis sibirica L. — скереда́ сибı́рська (Сл, Ру, Оп); скрипу́ха сибı́рська (Мл).
Crepis tectorum L. — скереда́ покрiве́льна (Ру, Оп); пувка звичайна (Вх1), скереда́
звича́йна (Сл; Mk), скрипу́ха звича́йна (Мл); бiлопушиця (Чн, Ан, Ln — СТ, СЛ), жо́втий
цвiт (Ан, Iв — СТ), жовтушка (Ос — ПД), кошача трава (Ан — СЛ), кульба́ба (Ан, Ду,
Iв, Сл, См — СД), молоча́й ди́кий (Ан, Кр, Ду, Iв, Сл — СД), рашпор (Ан — СТ), скерда
(Ln, Сл, Mk — СТ), стрiшник (Hl, Mk — ПД, БУ).
Crepis zacintha (L.) Babcock — скереда́ борода́вча́ста.
Crinitaria Cass. [=Aster L. pro parte] — грудни́ця (Ру); кринiтарiя (Оп).
Crinitaria linosyris (L.) Less. [=Aster linosyris (L.) Bernh.] — грудни́ця
звича́йна (Ру); кринiтарiя звичайна (Оп).
Crinitaria villosa (L.) Grossh. [=Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz] — грудни́ця
волоха́та (Ру); кринiтарiя волохата (Оп).
Crithmum L. — морськи́й крiп; критмум (Оп).
Crithmum maritimum L. — морськи́й крiп їстiвни́й; критмум морський (Оп);
крес-салат (Ан — СТ).
Crocus L. — шафра́н (Вх2, Сл, Ру, Оп; Ян4, Mk, Ук — СТ).
Crocus angustifolius Weston — шафра́н вузьколи́стий (Оп); просуринка (Сл).
Crocus aureus Sibth. & Sm. = Crocus ﬂavus Weston.
Crocus banaticus Gay — шафра́н ба́натський (Мл, Ру, Оп); бринду́шка (Вх1, Вх6;
Гб2 — ГЦ); брендушка (Mk, См — ЗК), шафра́н (Гб2 — ГЦ).
Crocus biﬂorus Miller — шафра́н двоцвı́тий (Мл, Сл); проскуренки (Сл — СТ).
Crocus ﬂavus Weston (Crocus aureus Sibth. & Sm.) — шафра́н жо́втий (Оп); шафра́н
золота́вий (Мл, Сл), шафра́н золоти́стий (Ру).
Crocus heuﬀelianus Herbert — шафра́н карпа́тський; шафра́н Ге́йфелiв (Сл),
шафра́н Ге́йфеля (Ру, Оп); бренду́шка (Жл, Сл, Mk — ПД, ЗК), бриндусь (Mk — ГЦ),
бринду́ша (Гу, Мал — ГЦ, ЗК), бринду́шi (Кар, Коб, Нес — БО, ГЦ), бринду́шка (Жл, Вх7,
Mk, Гу, Коб — ГЦ), бриндушки́ (Сн, Коб — ГЦ), бриндюшки́ (Шх, Mk, Тка — ПД, ДС, ГЦ),
вапре́ни (Нес — ГЦ), ı́боля (Гт — ЗК), ı́боя (Гт — ЗК), лı́то ба́бине (Коб — ГЦ), ма́нна
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Бо́жа (Коб — ГЦ), про́лiски (Коб — БО), раст(о́к) (Гт — ЗК), си́ньки (Нес — ЗК), фiя́лка
(Гт — ЗК).
Crocus pallasii Goldb. — шафра́н Па́лляса; шафра́н Палла́са (Ру, Оп), шафра́н
Паля́сiв (Сл); бренду́ша (Гр), шафран Паляса (Сл).

rig

ht

Crocus reticulatus Steven ex Adams — шафра́н сiтча́стий (Ру, Оп); про́сурень
(Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду), шафра́н сорока́тий (Мл); брандуш (Сл), бранду́шi (Ум, Гр, Iв,
Сл), бранду́шки (Ср, Ln, Ум, Ян4, Iв, Сл — СТ), брандюшi (Рг1, Ан, Пс — ПД), брандюшки
(Рг1, Пс), бринду́ша (Ук), бриндушки (Ан, Ln, Сл — СТ), брондюшi (Ан — СТ), бузлак
(Ан — СТ), дристоко́(ı́)з (Рг1, Пс, Жл), дрищики (Го1 — СТ), зiрка бiла (Сл — СД),
командрушка (Мн), курочки́ (Го1 — СЛ), маслянки (Ан), пасочник (Ан), пiдснiжник
(Ан — СТ), присиренки (Ан), просвирки (Ан), про́серен(ь) (Рг1, Ан, Пс, Ум, Iв, Сл, Ук),
просерет (Ан), просиренки (Ан, Го1 — СТ), просиренок (Ln — СТ), про́сирень (Пс, Го1, Ум
— СТ), проскуренки (Сл — СД), проскурень (Мн), проскуринка (Сл — СД), просоренок
(Ср, Ан — СТ), просоренок наський (Ан), просурен (Сл — СТ), просуре́нок (Ан, Iв, Сл),
про́сури́нка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Сл), решiтки (Мн, Mk — СД, ПД), синявки (Ян2 — СД),
си́ротень (Рг1, Ан, Пс, Ду), шафран (Сл).

py

Crocus sativus L. — шафра́н сı́йний; шафран iстий (Во); шапра́н (Пс, Жл, Ум, Гр, Ду,
Iв, Сл, Mk), ша́фра́н (Рг1, Вх3, Hl, Mj, Iв, Mk — ПД, БУ), шафран дiйсний (Сл), шах(в)ра́н
(Гр, Ду, Ос — СД), шифри́н (Жл).
Crocus speciosus Bieb. — шафра́н га́рний (Оп); шафра́н гарнови́дий (Мл), шафра́н
краси́вий (Сл), шафра́н прега́рний (Ру).

co

Crocus tauricus (Trautv.) Puring [≈Crocus biﬂorus Miller] — шафра́н
кри́мський (Ру, Оп).

's

Crocus vernus (L.) Hill — шафра́н весня́ни́й (Сл, Оп); шафра́н ве́сник (Жл, Вх1,
Вх6, Мл; Mk); брандуша(i) (Сл — ПД), бренду́ля (Жл), бренду́ша (Жл), бринду́ша (Гр),
шафра́н (Жл).
Crocus sp. — шапран (Сл).

th
or

Crucianella L. — хрестiвни́ця; крижiвни́ця (Сл, Ру; Ум, Ду, Iв, Ук), хресто́вниця (Ру,
Оп; Ук).
Crucianella angustifolia L. (Crucianella oxyboba Janka) — хрестiвни́ця вузьколи́ста; хресто́вниця вузьколи́ста (Ру), хрестовниця гостролопатева (Оп);
крижiвниця (См), старець (См — СТ).

au

Crucianella catellata Klokov [≈Crucianella
ланцюжко́ва; хрестовниця ланцюжкова (Оп).

latifolia

L.] — хрестiвни́ця

Crucianella latifolia L. — хрестiвни́ця широколи́ста; хресто́вниця широколи́ста
(Ру).
Crucianella oxyboba Janka = Crucianella angustifolia L.
Crucianella sp. — дiд (Ум, Iв), дiдок (Hl —

БУ),

ста́рець (Ум, Iв).

Cruciata Miller — хрестоли́ст; круцiата (Оп).
Cruciata articulata (L.) Ehrend. — хрестоли́ст члени́стий; круцiата члениста
(Оп).
Cruciata braunii (Zelen.) Pobed. [≈Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend.]
— хрестоли́ст Бра́уна; круцiата Брауна (Оп), пiдмаре́нник Бра́уна (Ру).
Cruciata decoronata (Klokov) A.Krasnova [≈Cruciata taurica (Pallas ex Willd.)
Ehrend.] — хрестоли́ст розвı́нчаний; круцiата розвiнчана (Оп).
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Cruciata glabra (L.) Ehrend. (Galium vernum Scop.) — хрестоли́ст го́лий; дiву́нка
весняна́ (Вх1, Вх6, Мл), круцiата гола (Оп), пiдмаре́нник весня́ни́й (Сл, Ру); кашка (Mk
— ПД), меду́нка (Мл — ДС), подмаренник (Ср — СТ), поносниця (Ос — ВЛ), простудник
(Ос — ВЛ), само́ра (Мл — ВЛ), тирлич (Сл, Mk), цмин лiсови́й (Коб — БО), чистець (Ос
— ПД), чистик (Ос — ПЦ).
Cruciata laevipes Opiz — хрестоли́ст висо́кий; дiвунка хрестова (Вх1), дiву́нка
шерстковоло́са (Мл), круцiата гладенька (Оп), пiдмаре́нник хреща́тий (Сл, Ру);
мару́нка ди́ка (Вх — ДС).
Cruciata neotaurica (Klokov) Pobed. [≈Cruciata taurica (Pallas ex Willd.)
Ehrend.] — хрестоли́ст новокри́мський; круцiата новокримська (Оп).
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. — хрестоли́ст п’ємо́нтський;
круцiата п’ємонтська (Оп).

ht

Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. — хрестоли́ст кри́мський; круцiата
кримська (Оп).
Crupina (Pers.) Cass. — крупи́на (Ру, Оп).

rig

Cruciferae [=Brassicaceae] — хрестоцвı́тi (Ру, Оп), капустя́нi.
Crupina vulgaris Cass. — крупи́на звича́йна (Мл, Сл, Ру, Оп).

py

Crypsis Aiton — скри́тниця (Ру, Оп); жи́тниця (Ру); гусятниця (Ln —

СТ).

Crypsis aculeata (L.) Aiton — скри́тниця колю́ча (Оп); скри́тниця колю́чкова
(Ру), скри́тниця остроли́ста (Мл); гусятник (Mk — СТ).

co

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader — скри́тниця ки́тникова
(Мл); жи́тниця китникови́дна (Ру), скри́тниця китникови́дна (Ру, Оп).

's

Crypsis schoenoides (L.) Lam. — скри́тниця сашнико́ва; жи́тниця схенусови́дна
(Ру), скри́тниця голова́та (Мл), скри́тниця схенусови́дна (Ру, Оп); гусятник (Ян3 —
СТ).
Crypsis sp. — гусятник (Лс1 —

СД).

th
or

Cucubalus L. — ду́тень (Ру, Оп).

Cucubalus baccifer L. — ду́тень я́гiдний (Ру, Оп); во́лиш ягодорı́(о́)дний (Вх1; Жл),
дутень (Сл; Ан, Го1 — СЛ), кукı́льниця звича́йна (Мл); арши́нник (Гб2 — ГЦ), бирючi
ягоди (Ан — СЛ), вовчi ягiдки (Сл — СЛ), волдирник (Ln — СТ), дутик (Ан, Го1 — СЛ),
койєця (Mk — ПД), кукiльниця (См — СД).

au

Cucumis L. — огiро́к (Ру, Оп).

Cucumis melo L. — ди́ня (Сл; Гв, Чн, Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Hl, Ум, Шс, Ян3, Iв, Mk, Ос,
Ук, Мс — ЗАГ); мелон (Во), мельон (Вх6; Сл, Mk — ПД), огирок мелон (Вх1); гарбу́дз
(Бк — БУ), гарбу́з (Бк — БУ), мальон (Mj, Mk — ПД), мальо́на(и) (Mj, Сл, Мс — СТ, ПД).
Сорти: бовту́ха (Ум, Iв), бундава (Сл — ЗК), буха́рка (Ум, Iв), дри́слявка (Iв),
дришля́вка (Ум), дубı́вка (Жл, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ва — СД), дубновка (Mk — ПС), зеле́нка
(Гр, Сл, См — СТ), зимı́вка (Ум, Ду, Iв, Mk — ПД), канталу́па (Сл, Mk, Ук), кача́нка (Ум,
Iв, Ук), колхо́знiчка (Бк — БУ), липiвка (Сл — СТ), петрı́вка (Ум, Гр — СТ), тата́рка
(Ум, Гр, Сл, См — СТ), тiкiца (Сл — ЗК).
Cucumis sativus L. — огiро́к горо́днiй; огирок городний (Вх1), огирок звичайний
(Вх6), огiро́к (Мл, Сл; Гв, Во, Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Гр, Дб, Ду, Iв, Гд, Mk, Ук, Он, Мс — ЗАГ),
огiро́к посiвни́й (Ру, Оп); во́гирок (Он — БО), во́гiро́к (Гр, Шл, Мс — СТ, ДС), воґурка
(Гб — ЛМ), гиро́к (Гб — ПЗ), гiро́к (Ан, Гр, Ду, Iв, Сл, Гб — ВЛ), говiро́к (Лс1 — СД),
гогiро́к (Мс — СТ), гоїро́к (Сл, Лс1, Мс — СД, СТ), гурки (Mj), гуро́к (Рг1, Ан, Пс, Rs, Дб,
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Ду, Сл, Лс2 — ВЛ, ПЦ), о́гиро́к (Жл, Mj, Iв, Mk, Он — ПД, БО), огирок огородовий (Сл),
огiрки́ (Mj, Ос, Мс — ЗАГ), огiрцı́ (Мс — СТ), огорок (Hl — БУ), огуре́ць (Рг1, Ср, Ан, Пс,
Tl, Ян3, Мс — СТ), огурка (Сл — ЗК), огурок (Сл — ЛМ), пепı́н (Мс — СТ),
Сл — СД), угуре́ць (Мс — СТ), угуро́к (Гб — СТ), хiрок (Мн2 — СТ).

угiрок (Ан,

Cucurbita L. — гарбу́з (Сл, Ру, Оп).
Cucurbita maxima Duchesne — гарбу́з вели́кий (Сл), гарбу́з воло́ський (Ру, Оп;
Mk); гарбу́з звича́йний (Мл; Mk); арбуз (Mk), баня (Tl), гарбу́з (Ан, Гр, Mk — ПД), диня
(Tl, Mk), диня цетнарова (Mk), ди́ня-пеку́чка (Гд — БО), каба́ка (Ан), кабачок (Tl),
ти́ква (Гр, Сл, Mk).
Cucurbita moschata Duchesne — гарбу́з муска́тний (Ру); гарбуз мускусний (Оп).
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Cucurbita pepo L. — гарбу́з звича́йний (Сл, Ру, Оп; Mk); арбуз простий (Во), ди́ня
(Мл; Mj, Сл, Гд, Бк, Гб — ПД, БУ, БО, ЛМ), диня гарбуз (Вх1, Вх6); арбуз (См), баня (Вх6
— СЯ), башта́н (Бк — БУ), бошта́н (Бк — БУ), гарбу́дз (Он — БО), гарбу́з (Чн, Рг1, Ср,
Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Шс, Ян3, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук — ЗАГ), гарбуз простий
(Км), гарбуз столовий (Км), гарбуза́ (Rs, Лс2, Гб, Ар, Коб — ВЛ, ПЦ, ПС, ПЗ), ґуля́н (Бк
— БУ), динник (Вх7 — ЗК), ди́ньки (Дан — ПЗ), теква (Сл — ЗК), ти́ква (Чн, Рг1, Жл,
Hl, Шм2, Шс, Сл — СЛ, БУ).
Форми, сорти: баршави́к (Дз — ПД), ганки (Ан — СД), горго́нка (Ум, Ук), горго́пка
(Iв), диня їдома (Mk), д. шпараґова (Mk), каба́к (Лч, Ан, Ln, Mj, Ум, Шс, Гр, Ян3, Ду, Iв,
Сл, Mk, Лс1, Ос, Ук, Гб — СД, СТ, ПД), кабаки́ со́вуснi (Мс — СТ), каба́чки́ (Рг1, Ан, Пс,
Жл, Мс — ЗАГ), к. со́уснi (Мс — СТ), к. фiгу́рнi (Мс — СТ), кабачо́к (Mk, Ук, Мс —
СТ, ПД), караку́цька(и) (Рг1, Ан, Жл, Ду, Мс — СТ), кара́мза (Пс, Жл), карахо́нька (Ан,
Гр, Ду, Mk — СТ), каркубота (Сл — ПД), карту́зики (Мс — СТ), куркуб’є́та (Бк — БУ),
куркубо́та (Бк — БУ), куркуду́ч(ш)i (Бк — БУ), куртубе́тка (Мо — СТ), меду́зи (Мс
— СТ), ми́сочки (Мс — СТ), патисо́н (Ук), патiсо́ни (Мс — СТ), пеку́чка (Вх7 — ЗК),
печу́чка (Вх7 — ЗК), ра(о)куцьки (Ан, Сл), ро́па(о)вка (Ан, Iв, Сл — СД, СТ), ропалка
(Ан, Сл — СД, СЛ), рополка (Ан, Го1 — СТ, СЛ), свиня́чка (Вх7 — ЗК), со́усники (Мс —
СТ), тараку́ца (Мч — ПД), тараку́цька (Ан, Ду), тарапу́нька (Рг1, Ан, Жл, Ду, Iв, Сл),
тарапу́цька (Ум, Ду, Сл), тарку́ца (Мч — ПД), тиква-карахонька (Лс1 — СД), тупкуц
(Mk — ПД), ха́нка (Ан, Го1, Ум — СД, СЛ), ханочка(и) (Ан, Го1, Сл — СД), ха́нька (Чн,
Ср, Шм2, Ум, Ян3, Ду, Iв, Сл, Ук — СТ, СЛ), харахо́ньки (Ан — СД), хорохо́нька (Рг1, Ан,
Пс, Гр, Ду, Iв, Сл — СД), хоро́шка (Рг1, Ан, Гр, Ду, Сл).
Cucurbitaceae — гарбузо́вi (Ру, Оп).

au

Cupressaceae — кипари́совi (Ру, Оп).
Cupressus L. — кипари́с (Сл, Ру, Оп).
Cupressus funebris Endl. — кипари́с плаку́чий (Оп).
Cupressus lusitanica Miller — кипари́с лузита́нський (Оп).
Cupressus sempervirens L. — кипари́с вiчнозеле́ний (Ру, Оп); кипари́с (Вх2; Жл,
Ум, Гр, Iв, Сл, Mk, Ук), кипари́с всезеле́ний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); зелениця (Сл),
кабириз (Сл), капари́с (Гр), капарисне дерево (Сл), ци́прис (Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Сл),
цiприс (Mk), цiпруш (Mk).
Форми: кипарис креслатий (Вх6), к. сувершкастий (Вх6).
Cupressus torulosa D.Don — кипари́с гiмала́йський (Оп).
Cuscuta L. — повити́ця (Сл, Ру, Оп;

Нв, Ощ, Mk, Ук

—

ГЦ, ЛМ).

Cuscuta alba C.Presl [≈Cuscuta epithymum (L.) L.] — повити́ця бı́ла (Ру, Оп).
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Cuscuta approximata Bab. — повити́ця збли́жена (Оп); перстене́ць плоскоцвı́тий
(Мл), повити́ця ми́сочкова (Ру), повити́ця плоскоцвı́та (Сл); берiзка (Мн2 — СД).
Cuscuta australis R.Br. — повити́ця пiвде́нна (Ру, Оп); перстене́ць куртоцвı́тий
(Мл); повили́ка (Мс — СТ), повı́я (Мс — СТ).
Cuscuta campestris Yuncker — повити́ця польова́ (Ру, Оп).
Cuscuta epilinum Wiehe — повити́ця льоно́ва (Сл, Ру, Оп); золотник правдивий
(Во — ВЛ), перстене́ць льонови́й (Вх1, Вх6, Мл); берı́зка (Вх, Жл, Вх1), бура(я)чки́ (Вх,
Вх1, Вх7, Сл — ДС), ветуха (Сл — ПС), вилип (Вх, Вх1, Вх6), волокник (Сл, Mk), в’юнка
(Сл, Mk), злата трава (Гб — ЛМ), золотни́к (Гв, Мг — ЗК), кази́лен (Вх7 — ЛМ), каня (Во),
каня́нка (Гр, Ду, Сл — БУ), кускута (Сл), ни́тка черво́(е́)на (Вх4, Вх7 — ЛМ), пальонка
(Сл), паршивка (Вх7 — ЛМ), паути́ця (Жл, Сл), перстене́ць (Во, Вх, Hl, Сл, Mk, Он, Гб2
— БУ, БО, ГЦ), перстенець iстий льняний (Сл), плетюха (Сл — ПС), повели́ка (Жл),
повелиця (Шс2 — СТ), повили́ця (Рг1, Пс, Жл, Шм2), повилю́ха (Жл), повити́ця (Жл,
Сл, Мс — СТ), повити́ця липка́ (Гд — БО), повитиця льнова (Mk), повити́ця черво́на
(Вх7 — БО), повı́ти́ця (Рг1, Ум, Ду, Iв), полiти́ця (Жл), полятиця (Жл), приви́т(н)иця
(Чн, Ан, Гр, Сл — СЛ), привитуха (Чн, Ан, Го2, Mj, Rs — ВЛ, СЛ), пряж(к)а (Чн, Ln — СД,
СТ, СЛ), сплiта́чка (Вх7, Ду — ЛМ), тягуля (Сл), фе́на (Вх7 — ЗК), хмелик (Вх1, Вх6,
Сл), черевець (Вх, Сл — ВЛ), черевиця (Сл), чере́вка (Гв, Во, Вх1, Вх7 — ВЛ), черо́вка
(Гб — ПЗ).
Cuscuta epithymum (L.) L. — повити́ця чебреце́ва (Ру, Оп); перстене́ць мали́й
(Вх6, Мл), повити́ця мала́ (Сл); каня́нка (Гб — ДС), лугера́шка (Гт — ЗК), нитки́ жо́втi
(Гт — ЗК), о́рон(ь)ка (Гт — ЗК), павутиця (Сл), парасо́льки (Коб — ГЦ), повелика (Шс2
— СТ), повелиця (Шс2 — СТ), повитиця (Сл), повiйник (См — ПД), поливика (Ln —
СТ), пряжа (Ln — СТ).
Cuscuta europaea L. — повити́ця звича́йна (Сл); перстене́ць звича́йний (Мл),
повити́ця європе́йська (Ру, Оп); берiзка (Мн2, Сл — СД), бураки́ (Вх7, Он — БО),
бурачки (См — ДС), вилiп (Км), вилсоп (Км), во́лос (Мг — ЗК), в’юн (Мг — ЗК), госте́ць
(Мг — ЗК), грима́р (Мг — ЗК), гунька (Км), душило (Км), коре́ла (комони́цьова) (Мг
— ЗК), коро́лька (Мг — ЗК), коро́ста (Мг — ЗК), коса́ (Гб — ВЛ), ко́си (Гб — ВЛ),
лептиця (Mk — ПД), лугера́шка (Гт — ЗК), мотузо́к (Мг — ЗК), ни́тка золота́ (Мг —
ЗК), нитки́ жо́втi (Гт — ЗК), о́рон(ь)ка (Гт, Мг — ЗК), отруцизна (Mk — ГЦ), пави́ти́ця
(Мг — ЗК), павути́ця (Мг — ЗК), парасо́льки (Коб — ГЦ), паути́ця (Мг — ЗК), пови́ти́ця
(Он, Мг — БО, ГЦ, ЗК), повиту́ха (Мг — ГЦ), поливика (Ln — СТ), правотиця безлиста
(Сл), привитиця (Mj), привiтниця (Mj), пря́жа (Ln, Мг — СТ, ЗК), сiруха (Сл — СД),
снува́льниця (Мг — ГЦ), трутизна́ (Мг — ЗК), фасо́ля ди́ка (Мг — ЗК), фе́на (Мг —
ЗК), хмели́на (Он — БО), чинґо́вики ди́кi (Мг — ЗК).
Cuscuta gronovii Willd. — повити́ця Ґро́нова, повити́ця америка́нська;
повити́ця Гро́нова (Ру, Оп).
Cuscuta lupuliformis Krocker — повити́ця хмелеподı́бна; перстене́ць хме́лик
(Мл), повити́ця хмелеви́дна (Ру, Оп), повити́ця хме́лик (Сл); берiзка (Мн2 — СД),
пряжа (Ln — СТ).
Cuscuta monogyna Vahl — повити́ця односто́впчикова (Ру, Оп); перстене́ць
одноши́йний (Мл), повити́ця одноши́я (Сл); волоси чортовi (Шс2 — СТ), повилика
(Шс2 — СТ), повiйник (Шс2, См — СТ, ПД), привı́(и)ти́ця (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв).
Cuscuta suaveolens Ser. — повити́ця запашна́ (Ру, Оп).
Cuscuta trifolii Bab. [≈Cuscuta epithymum (L.) L.] — повити́ця конюши́нна
(Ру, Оп).
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Cuscuta sp. — берi(е)зка (Сл, Mk — ПД), в’я́залець (Жл, Mk), льон сорочий (Ан — СТ),
пов’язка (Сл — ПС), привитуха (Mk — ПД), привı́тиця (Ду, Сл), пряжа сороча (Ан),
червець (Сл).
Cuscutaceae [=Convolvulaceae pro parte] — повити́цевi (Ру, Оп).
Cyclachaena Fresen. = Iva L.
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. = Iva xanthiifolia Nutt.
Cyclamen L. — цикламе́н (Ру, Оп;

Ук);

галушник (Вх2).

Cyclamen coum Miller — цикламе́н причорномо́рський.
Cyclamen europaeum auct., non L. = Cyclamen purpurascens Miller.

ht

Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova [≈Cyclamen coum Miller] — цикламе́н
Кузнецо́ва (Ру, Оп).

Cydonia Miller — айва́ (Ру, Оп); пигва (Вх2).

rig

Cyclamen purpurascens Miller (Cyclamen europaeum auct., non L.) — цикламе́н
пурпуро́вий; альпейська фiялка (Вх3), галушник европейський (Вх2, Вх3, Вх6),
цикламе́н європе́йський (Ру, Оп), циклямен (Сл); орiх свинський (Hl — БУ), фiа́лка
альпı́йська (Ук).
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Cydonia oblonga Miller — айва́ звича́йна (Ру); айва́ (Сл; Рг1, Ср, Пс, Жл, Вх6, Шм,
Ум, Шс, Ян3, Iв, Mk, Ук, Мс, Мг2 — СТ, ГЦ, ЗК), айва́ довга́ста (Ру, Оп), пигва́ (Вх3, Вх6,
Мл; Mk), пиґ(г)ва звичайна (Вх1, Вх2); а́лева (Мс — СТ), альва́ (Ум, Ду, Сл), бедрянка
цареградська (Ан — СТ), бiж(ш)а́лма (Мг2 — ЗК), бiж(ш)о́лма (Мг2 — ЗК), бодряна
(Ан — СТ), вı́шолма (Мг2 — ГЦ), галамшо́я (Бк — БУ), гду́ля (Iв, Сл), гуни(i) (Ан —
СТ), гунна (Ан — СТ), гуня (Сл), гунь (Ан, Ду, Iв, Сл — СТ), ґаламшо́я (Бк — БУ), ґду́ля
(Ан, Пс, Iв, Сл), ґу́та (Дз — ПД), ґуте́й(я) (Ан, Hl, Сл, Бк — СТ, БУ), ґуту́ля (Мо, Мс, Гб
— СТ), дуня (Ан), журави́нник (Вх6, Вх7 — ЗК), ї́ва (Мг2 — ЗК), квiт (Ск, Ан, Iв — СТ),
квiтове́ де́рево (Ан, Iв, Сл), кормо́ша (Вх7 — ЗК), косма́чка (Мг2 — ЗК), куделя (Сл),
лiма́й (Бк — БУ), пи́ґва (Ан, Hl, Iв, Mk — ПД, БУ), пiґва (Жл, Сл).
Сорт: каїса́ (Гб — СТ).
Cymbalaria Hill — пому́рниця; цимбаля́рiя (Ру, Оп).
Cymbalaria muralis P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. — пому́рниця звича́йна;
цимбаля́рiя му́рова (Ру, Оп).

au

Cymbaria L. — повстя́нка.

Cymbaria borysthenica Pallas ex Schlecht. — повстя́нка днiпро́вська; цимба́рiя
приднiпро́ва (Мл), цимба́рiя приднiпря́нська (Сл).
Cymbochasma (Endl.) Klokov & Zoz [=Cymbaria L. pro parte] — повстя́нка;
цимбоха́зма (Ру, Оп).
Cymbochasma borysthenica (Pallas ex Schlecht.) Klokov & Zoz [=Cymbaria borysthenica Pallas ex Schlecht.] — повстя́нка днiпро́вська; цимбоха́зма
днiпро́вська (Ру, Оп).
Cynanchum L. — луща́к; цина́нх (Ру), цинанхум (Оп).
Cynanchum acutum L. — луща́к го́стрий; ла́стовень го́стрий (Мл, Сл), цина́нх
го́стрий (Ру), цинанхум гострий (Оп); лускач (Ср, Го2 — СТ), лущак (Ln, Шс2 — СТ),
ростохвiст (Сл), смерть песя (Ln, Шс2 — СТ).
Cynara L. — артишо́к (Ру, Оп).
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Cynara scolymus L. — артишо́к горо́днiй; артишок (Вх6; Рг1, Сл), артишо́к
посiвни́й (Ру, Оп), карчо́х (Вх3, Сл; Mk — ПД), карчоха справедна (Вх1, Вх6); артичовка
(Mk), артiшок (Mk — ПД), карчох звичайний (Mk).
Cynodon L.C.M.Richard — свинори́й (Оп); пальчатка (Сл), ци́нодон (Ру).
Cynodon dactylon (L.) Pers. — свинори́й пальча́стий (Оп); пальча́тка зуба́та
(Мл, Сл), свинори́й (Ру; Ук), ци́нодон пальча́стий (Ру); жалубок (Hl — БУ), лапка (Сл
— СТ), собача трава (Шс2 — СТ).
Cynoglossum L. — чорноко́рiнь (Сл, Ру); зурка (Вх3).
Cynoglossum creticum Miller — чорноко́рiнь темножилкува́тий; зу́рка темножилка́ста (Мл), чорнокорiнь крiтський (Оп), чорноко́рiнь мальо́ваний (Ру); собачник
(Шс2 — СТ).
Cynoglossum germanicum Jacq. — чорноко́рiнь нiме́цький; зу́рка нiме́цька (Мл),
чорнокорiнь германський (Оп), чорноко́рiнь гiрськи́й (Ру).
Cynoglossum oﬃcinale L. — чорноко́рiнь лiка́рський (Сл, Ру, Оп); зу́рка лiка́рська
(Вх1, Вх6, Мл); бiдник (Ос — ПД), бiлий корiнь (Ос — ВЛ), бородавник (Ос — СД),
вушко медвеже (Ос — ВЛ), га́в’я́з (Чн, Ср, Ан, Ln, Жл, Мн, Шс2, Ян3, Сл — СТ, СЛ),
гав’я́зь (Ан, Сл, Ос — СЛ), гадючий бур’ян (Ос — ПД), гоб’я́з(ь) (Ан, Км), жива трава
(Ан — ПС), жи́вокı́ст(ь) (Ан, Ум, Iв — ПД), живокость (Ан, Ос — ПД), заложник (Ос —
ПД), золотник (Ос — ПД), зу́рка (Вх, Жл, Ду — ВЛ), кафушка (Ан — СЛ), лишайник
(Ос — СД), майник (Ос — СЛ), меду́нка соба́ча (Ан, Iв — СД), медуньки (Ан — СД),
мило кошаче (Ан — СЛ), натягач (Ос — ПЦ), откасник (Сл — ПЦ), раненник (Ос — ПЦ),
реп’яхи (Мн2), реп’яхи здоровi (Мн2), реп’яшки (Mk — ПД), реп’яшник (Ос — ВЛ), сiре
зiлля (Ос — ПД), слiпняк (См), слiпняк степний (Ан, Сл — СД), слiпота́ ку́ряча (Ан, Iв,
Сл, См — СД, СТ), соба́чий ко́рiнь (Лч, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл — СД, СЛ), соба́чка (Рг1, Ан, Пс,
Mj, Ду, Iв, См — СД, ПД), собачник (Шс2, См — СД, СТ), чередник (Ан, Ln — СТ), чорний
корiнь (Км), чорноко́рiнь (Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн, Кр, Mj, Шс2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, СТ,
ПД, СЛ, БУ), щелкуна (Ан — СЛ), щелкуха (Ан — СЛ), язи́к воло́вий (Ав, Рг1, Пс, Вх1,
Ум, Iв, Ос, См — СД, ПД, ПС), язик песiй (См), язик собачий (Ав, Ан, Ln, Вх1, Hl, Сл, Ос,
Кри — СД, СТ, БУ), язичник (Ос — ВЛ).
Cynosurus L. — гребı́нниця; гребı́нник (Ру, Оп; Ук).
Cynosurus cristatus L. — гребı́нниця звича́йна; гребени́ця звича́йна (Мл),
гребеня́чка звича́йна (Вх1, Сл; Mk), гребı́нник звича́йний (Ру, Оп); гребениця (Мл),
гребенник (Го1 — СЛ), гребеня́чка (Жл, Мл, Mk), гребı́нниця (Пч — ЗК), грива пся (Hl
— БУ), му́шиця (Вх7 — ДС), му́шка (Вх7, Гд — ДС, БО), сми́кавка (Вх7, Mk — ПД, БО,
ЗК), смичка (Вх7 — БО), солодка трава (Го2 — СЛ).
Cynosurus echinatus L. — гребı́нниця колю́ча; гребı́нник колю́чий (Ру, Оп).
Cyperaceae — осоко́вi (Ру, Оп).
Cyperus L. — сми́кавець (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Mk, Ук); циперус (Сл).
Cyperus diﬀormis L. — сми́кавець iндı́йський; смикавець рiзнорiдний (Оп).
Cyperus esculentus L. — сми́кавець їстiвни́й (Сл, Оп); смикавець їдомий (Вх3),
чуфа (Оп); миндаль земляний (Сл), орiх земляний (Сл), чиберка (Hl — БУ).
Cyperus ﬂavescens L. — сми́кавець жовтува́тий (Ру); сми́кавець жовта́вий (Вх1,
Вх3, Мл), сми́кавець жовтя́вий (Сл).
Cyperus fuscus L. — сми́кавець бу́рий (Вх1, Вх6, Сл, Ру, Оп); смикавець ржавий
(Вх1); оситняг (Mk), осiтня́г(к) (Ср, Ln, Ум, Ян3, Iв — СТ), ситовник (Ln, Шс2 — СТ),
сить (Ln, Шс2 — СТ), чиберка (Mk — ПД).
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Cyperus glaber L. — сми́кавець го́лий (Ру, Оп).
Cyperus glomeratus L. — сми́кавець купча́стий; сми́кавець ску́пчений (Ру, Оп).
Cyperus hamulosus Bieb. (Dichostylis hamulosa (Bieb.) Nees) — сми́кавець
гачкува́тий; дихо́стилiс гачкува́тий (Ру, Оп), коша́тник гачкова́тий (Мл), оситня́г
гачкува́тий (Сл).
Cyperus longus L. — сми́кавець до́вгий (Вх6, Сл, Оп).
Cyperus michelianus (L.) Link (Dichostylis micheliana (L.) Nees) — сми́кавець
Мiке́лi; дихо́стилiс Мiке́лi (Ру, Оп), коша́тник пiскови́й (Мл); оситня́г пiскови́й (Сл).
Cyperus pannonicus Jacq. (Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla) — сми́кавець
панно́нський (Ру); сми́кавець пано́нський (Мл, Сл).
Cyperus serotinus Rottb. — сми́кавець пı́знiй (Ру).

ht

Cypripedium L. — зозу́линi череви́чки (Оп); череви́чки (Сл, Ру), черевичок (Вх2);
зозюльки (Шм2).
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Cypripedium calceolus L. — зозу́линi череви́чки спра́вжнi (Оп); зозу́линi
череви́чки (Сл; Ан, Iв, Мг — ЗК), череви́чки зозу́линi (Ру), череви́чок жо́втий (Мл),
черевичок хороший (Во, Вх1, Вх2, Вх6); башмачки зузулинi (Мн2 — ПС), ди́во
веари́нове (Мс — СТ), зазюльки жовтi (Mk), зозульки́ (Мг — ЗК), зозу́льки жо́втi (Рг1,
Пс, Шм2, Ум, Ду, Iв, Сл), зузульки жовтi (Мн — ПС), зязюльки́ (Жл), зязюльки жовтi
(Рг1), рома́шка (Мг — ЗК), ряст (Ан — СД), терлич (См — ПД), топа́нки зозу́линi (Мг
— ЗК), череви́ки (Ан, Ду, Iв, Сл), череви́чки (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Hl, Ду, Iв, Сл — ВЛ),
череви́чки вене́ринi (Мс — СТ), череви́чки зозу́льчинi (Пок — ВЛ), черевичок (Сл),
чи́жми зозу́линi (Мг — ЗК), чiжимки́ зозу́лячi (Мг — ЗК), чобiтки́ зозу́линi (Мг — ЗК),
чо́боти зозу́линi (Мг — ЗК), чо́боти зозу́лячi (Мг — ЗК).
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Cystopteris Bernh. — мiху́рниця; пухирник (Оп), цисто́птерис (Ру).
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. — мiху́рниця альпı́йська.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — мiху́рниця ламка́; паперу́шина крихка́ (Мл, Сл),
паперушина круха (Вх1), пухирник ломкий (Оп), цисто́птерис ламки́й (Ру); папороть
(Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ), пузирник (Ln — СТ), солодкий корiнь (Mk — ДС).
Cystopteris montana (Lam.) Desv. — мiху́рниця гiрська́; паперушина гiрська
(Вх1), пухирник гiрський (Оп).

au

Cystopteris sudetica A.Braun & Milde — мiху́рниця суде́тська; пухирник
судетський (Оп), цисто́птерис суде́тський (Ру).
Cytisus L. — жарнове́ць; зı́но́вать (Сл, Ру), роки́тник (Ру; Ук).
Cytisus scoparius (L.) Link — жарнове́ць вı́никовий; жарновець павiнь (Вх1),
зiно́вать вı́ничкова (Сл), роки́тник мiтлови́й (Мл); вiниччя (Км), дереза (Mj, Mk, См
— ПЛ), дзвонар (Сл), дрiк (Сл), жарнове́ць (Жл), жерновець (Mk, См — ДС), жизновець
(Hl — БУ), за́ячина (Гб — ДС), мiте́льник (Жл, См — СД, ПС), мiтли́ця (Жл, Сл, См —
ПС), мiтли́чина (Жл), мiтло́чиннє (Жл), сосна заяча (Ос — ПД).
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Dactylis L. — гря́стиця (Сл, Ру, Оп).
Dactylis aschersoniana Graebner = Dactylis glomerata L. subsp. aschersoniana
(Graebner) Thell.
Dactylis glomerata L. — гря́стиця звича́йна (Вх1, Сл, Оп; Шх, Mk — ГЦ); гря́стиця
збı́рна (Ру, Оп), грястиця купчанка (Вх6), купча́тка звича́йна (Мл); вiвсю́к (Ан, Iв, Сл —
ПД), гря́стиця (Жл, Сл, Mk), єжа (Ln, Шс2 — СТ), є́жа збı́рна (Ук), єжовник (Ан), жи́тник
(Коб — ГЦ), жи́тни́ця (Вх7, Mk, См, Коб — ПД, БУ, БО, ГЦ), їжа (Сл — ПД), їжиця (Сл),
купкова (Ан), купчанка (Сл, Mk), купча́тка (Мл, Сл), матлежок (Ан — СЛ), митлиця (Пс),
мiтли́ця (Рг1, Hl, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл — СД, БУ), пе(и)рı́йка (Ан, Iв — ПД), пирей луговий
(Ан — СЛ), плоскуха (Чн, Го1 — СЛ), собача трава (Гв — ЛМ), собачка (Mk, См — ДС),
трава́-купкı́вка (Мл), трава́-соба́чка (Мл).
Dactylis glomerata L. subsp. aschersoniana (Graebner) Thell. (Dactylis aschersoniana Graebner) — гря́стиця звича́йна Ашерзо́на; гря́стиця Ашерсо́на (Ру).
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata — гря́стиця звича́йна типо́ва.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman — гря́стиця звича́йна
iспа́нська.
Dactylis glomerata L. subsp. slovenica Domin — гря́стиця звича́йна слова́цька.
Dactylis hispanica Roth [=Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman] — гря́стиця iспа́нська (Оп).
Dactylis polygama Horvátovszky [=Dactylis glomerata L. subsp. aschersoniana
(Graebner) Thell.] — гря́стиця полiга́мна (Оп).
Dactylis slovenica (Domin) Domin [=Dactylis glomerata L. subsp. slovenica
Domin] — гря́стиця слова́цька; грястиця словенська (Оп).
Dactylorhiza Necker ex Nevski — зозу́льки; пальчатокорiнник (Оп).
Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó — зозу́льки серцено́снi; зозу́линець
серцено́сний (Ру), пальчатокорiнник серценосний (Оп); зазу́лине зı́ллє (Коб — ГЦ),
зазу́линець (Коб — ГЦ).
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — зозу́льки Фу́кса; пальчатокорiнник Фукса
(Оп); зазульни́к (Коб — ГЦ), череви́чки зозу́линi (Коб — ГЦ), чо́боти зо(а)зу́линi (Коб —

au

Dactylorhiza iberica (Bieb.) Soó — зозу́льки грузи́нськi; зозу́линець iберı́йський
(Ру), пальчатокорiнник iберiйський (Оп).
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó — зозу́льки м’я́со-черво́нi; зазу́линець багря́ний
(Мл), зозу́линець багряний (Сл), пальчатокорiнник м’ясочервоний (Оп); лю́бжа (Рг1,
Ан, Пс, Жл, Мн, Ян2, Сл — СД), черевички зузулинi (Мн2).
Dactylorhiza maculata (L.) Soó — зозу́льки плями́стi; зазу́линець плями́стий
(Вх1, Вх6, Мл), зозу́линець плями́стий (Сл, Ру; Ук), пальчатокорiнник плямистий
(Оп); биковець (Ан — ВЛ), буквиця (Ан — ВЛ), двору́чки (Жл), двору́чки Пресвято́ї
(Нв, Жл, Вх1, Вх6, Ду), зозу́льки (Ан — СД), мокруха (Ан — ПС), прошибень (болотний)
(Ан, См — ПС), п’ятипалечна трава (Ан — СЛ), сльози зозулинi (Км), сльо́зи ку́рячi (Во,
Жл), сльозки (Шм), твердосто́й (Кар — ГЦ), то́рчики зозу́линi (Тка — ДС), черевички
зазулинi (Нв, См — ВЛ), чоботки зозулинi (Км).
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F.Hunt & Summerhayes — зозу́льки
травне́вi; зазу́линець широколи́стий (Вх1, Вх6, Мл), зозу́линець широколи́стий
(Сл, Ру), пальчатокорiнник травневий (Оп); гидячки́ (Мг — ЗК), го́пка (Мг — ЗК),
дюндю́рик (Мг — ЗК), жильник (Ос — ВЛ), зазульни́к (Коб — ГЦ), зелень любкова (Ан
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— СД), зо(а)зу́лине зı́лля(є) (Мг, Коб — ГЦ, ЗК), зо(а)зу́ли́нець (Кч, Мг, Коб — БО, ГЦ,
ЗК), зозу́линi квiтки́ (Мг — ЗК), зозу́лi (Гд, Кч, Коб — БО), зозу́ля (Мг — ЗК), зозулячки́
(Мг — ЗК), зозуль (Км), зо(а)зу́лька(и) (Он, Кч, Мг, Коб, Сен — БО, ГЦ, ЛМ), зузуль (Ан,
Ln — СТ), качанчики польовi (Ос — ВЛ), кокушки́ (Мг — ЗК), коси́ця зозу́лина (Мг —
ЗК), кукурı́чка (Пок — ВЛ), куку́шки (Рг1, Пс, Жл), лю́бжа (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Iв,
Сл), лю́бка (Рг1, Ан, Пс, Мн, Iв — ВЛ), о́ко зозу́ляче (Мг — ЗК), папу́чi зозу́линi (Мг —
ЗК), пе́сики (Мг — ЗК), ру́чка Бо́жа (Нес — ВЛ), рушни(ч)ки́ зозу́линi (Ан, Iв, Км —
ВЛ), сльозки кукушкинi (Ln — СТ), сторчи́ки (Коб — БО), топа́нки зозу́линi (Мг — ЗК),
то́рчики плями́стi (Тка — ДС), череви́чки зо(у)зу́линi (Мн2, Коб — ГЦ), чи́жми зозу́линi
(Мг — ЗК), чобiтки́ зозу́линi (Мг — ЗК), чо́бот(к)и зо(а)зу́линi (Шх, Км, Мг, Коб — ЗК),
ю́рики (Мг — ЗК), ятри́шник (Ln, Мг — СТ, ЗК).
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Dactylorhiza romana (Sebastiani & Mauri) Soó [=Dactylorhiza sulphurea
(Link) Franko subsp. pseudosambucina (Ten.) Franko] — зозу́льки ри́мськi;
пальчатокорiнник римський (Оп), зозу́линець ри́мський (Ру).
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó — зозу́льки бузино́вi; зазулинець бзяний
(Вх1), зазу́линець бузи́нний (Мл), зозу́линець бузино́вий (Сл, Ру), пальчатокорiнник
бузиновий (Оп); лю́бка (Вл, Ду).
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franko — зозу́льки сiрча́но-жо́втi.
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franko subsp. pseudosambucina (Ten.) Franko
— зозу́льки сiрча́но-жо́втi несправжньобузино́вi.
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó — зозу́льки Трауншта́йнера;
зозу́линець Траунште́йнера (Ру), пальчатокорiнник Траунштейнера (Оп).
Dahlia Cav. — жоржи́на (Ру, Оп; Сл); ґеорґiнiя (Вх2).
Dahlia pinnata Cav. — жоржи́на садо́ва́; ґеорґı́нiя (Вх3; Жл), ґеорґi(и)нiя змiнна
(Вх1, Вх6), ґеорґiнiя рiжноцвiта (Вх2, Вх6), ґерґо́нiя змı́нна (Мл), жоржи́на (Сл;
Рг1, Жл, Ум, Дб, Ду, Mk, Ук, Мс — ЗАГ), жоржи́на мiнли́ва (Ру), жоржина периста
(Оп); арго́нiя (Гр, Дб, Сл, Мс — СД, СТ), арґı́на (Гб — ПЗ), арґı́н(i)я (Пл, Лс2, Мс — СД,
СТ, ПЦ), арґо́н(i)я (Гр, Сл, Mk, Лс2, Бк, Рм — ПД, ВЛ, ПЦ, БУ), бульба (Сл — ПД), варґı́ня
(Лс2 — ПЦ), варґо́лiя (Лс2 — ПС), варґо́нiя (Рм — ПЦ), верґо́нiя (Лс2 — ПЦ), воргiнiя
(См), ворґи́ня (Он — БО), вурґiнiя (Вх7, Mk — ВЛ, СЯ), георгина (Ср, Ян3 — СТ), герге́нiї
(Мс — СТ), герги́на (Мс — СТ), герги́нi (Мс — СТ), гиргı́ни (Мс — СТ), гiрго́нiя (Рг1, Пс,
Ду), горгı́ни (Мс — СТ), горго́нiя (Гр, Ду, Ук), горди́нiя (Мс, Ар — СТ, ПЗ), ґарґонiя (Сл
— СД), ґеверґı́на (Вх7 — ЗК), ґеорґı́(и́)на (Hl, Mk, Бк, Мс, Гб — СТ, ПД, БУ, ЛМ), ґеорґı́ня
(Жл), ґерґı́на(i) (Вх7, Гб, Дми — СТ, ДС, ЗК), ґерґолiя (Гб — ПЗ), ґерґо́нiя (Мл, Он, Коб
— СД, ДС, БО), ґирґо́нiя (Гб — ДС), ґiйорґı́на (Гб2 — ГЦ), ґiрґı́на (Гб — СТ), ґiрґо́нiя
(Вх7 — ВЛ), ґiронiя (Mk — СЯ), ґорґи́нi (Коб — ГЦ), ґорґı́на (Бк — БУ), ґорґı́нiя (Гб
— ДС), ґ(ь)о́рґı́я (Вх7, Бк — ДС, БУ), ґорґо́нiя (Гб — ДС), ґорди́на (Бк, Мс — СТ, БУ),
дюрдı́на (Мал — ЗК), дьордı́на (Мал — ЗК), ергонiя (Пс), єларґı́ня (Лс2 — ПС), єргини
(Рг1), єрґи́ня (Жл), єрґо́ня (Лс2 — ПЦ), жеоржина (Пс), жиржина (Сл — СТ, СЛ), йорґе́нiя
(Он — БО), картофля́на квı́тка (Мч — ПД), картофля́ники (Бк — БУ), картофля́нка (Бк
— БУ), орґ(г)и́нiя (Жл, Гр, Ду), орґiнi (Он — БО), орґiнi(я) (Mk, Он — ПД, БО), орґонiя
(Mj — ПД), орди́ня (Лс2 — ПЦ), ордı́нiя (Мс — СТ), оржина (Сл — СД), ру́жа (Он — БО),
се(и)ржи́на (Гр, Сл — СД), хлоп’ята веселi (Кри — СТ).
Damasonium Miller — зiркоплı́дник (Ру, Оп).
Damasonium alisma Miller — зiркоплı́дник часту́ховий; зiркоплı́дник частухови́дний (Ру, Оп).
Danthonia DC. — данто́нiя (Оп).
Danthonia alpina Vest. — данто́нiя гiрська́; дантонiя альпiйська (Оп).
Danthonia decumbens (L.) DC. — данто́нiя поле́гла; трiодiя лежача (Мл).
Daphne L. — во́вче ли́ко; вовчинець (Вх2), вовчi ягоди (Оп).
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Daphne cneorum L. — во́вче ли́ко запашне́, борови́к (Оп; Рг1, Вл, Жл, Мн, Шм,
Ян2, Сл, См — СД, СТ, ПД, ПС); боровик запашний (Сл; Ан), вовчинець дубочок (Вх1),
вовчине́ць паху́чий (Вх6, Мл), во́вчi я́годи паху́чi (Ру, Оп); багоник (Mk, См — СД, ПД),
багун душистий (Мн, См — СД), богу́н борови́й (души́стий) (Рг1, Жл, Пс), богу́н паху́чий
(Ду), богун-зiлля (Сл), боровинка (Ос — СД), боровни(чо)к (Жл, Ос — СД), вовчинець
(См — ПД), дiбрı́вка (Вх7 — ВЛ), дубо(чо)к (Жл, Вх6), ягiдки (Ан).
Daphne laureola L. — во́вче ли́ко лавро́ве; вовчi ягоди лавровi (Оп).
Daphne mezereum L. — во́вче ли́ко звича́йне; во́вче ли́ко (Вх1, Вх3, Вх6, Ру, Оп;
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Гв, Во, Чн, Нв, Hz, Вх, Рг1, Gs, Мн, Го1, Шм, Ум, Rs, Шх, Сл, Mk, Ос, Ук, См, Мс, Гб, Мг2, Дми —
ЗАГ), вовчине́ць звичайний (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6; Вх, Жл, Мл — ДС), во́вчi я́годи звича́йнi
(Ру, Оп); боре́ц (Коб — ГЦ), бузо́к ди́кий (Коб — ДС), ви́шнi во́вчi (Мс — СТ), вовчаличка
(Км), во́вче де́рево (Мс — СТ), вовчели́ця (Коб — ГЦ), вовчинець (См — ДС), вовчи́ця
(Мг2 — ЗК), во́вчi плоди́ (Мс — СТ), во́вчi я́годи (Ан, Mj, Iв, Гт, Пч, Мс, Мг2 — СТ, ВЛ, ЗК),
вовчi ягоди червонi (Шс2, Сл — СТ), вовчiвни́к (Мг2, Кар — ЗК), вовчни́к (Гв, Вх, Гд, Он,
Мг2 — БО, ЗК), во́вчоє де́рево (Мг2 — ЗК), вовчоя́гiдник (Мс — СТ), вовчу́н (Мг2 — ЗК),
ворґо́на ди́ка (Мг2 — ЗК), грiм-дерево (См), деревля́ник (Гд — БО), деревни́к (Гд — БО),
ди́кi я́годи (Мг2 — ЗК), дубо́чок (Вх — ДС), жи́ла во́вча (Мг2 — ЗК), ı́кло вовча́че (Лс2
— ПЦ), ла́би воро́нi (Гб2 — ГЦ), ли́чко во́вче (Гр, Гб — ГЦ), лупи(i)рни́к (Км, Сн, Мг2 —
ГЦ), лупирь (Км), лупiр (Сн — ГЦ), му́дi попо́вi (Мг2 — ГЦ), нı́миця (Мг2 — ЗК), нудь
попова (Mj — ПД), пе́рець во́вчий (Во, Ду, Сл), перець дикий (Hl, См — ПД, БУ), потє́гач
(Гб2 — ГЦ), сире́нь карпа́цька (Мг2 — ГЦ), соба́чi я́годи (Мс — СТ), телесту́н (Мс — СТ),
ягiдки́ (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл), ягiдник (Км), яго́дки (Чн, Мн — СЛ).
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Daphne sophia Kalenicz. — во́вче ли́ко Софı́ї; во́вчi я́годи Софı́ї (Ру, Оп).
Daphne taurica Kotov — во́вче ли́ко кри́мське; вовчi ягоди кримськi (Оп).
Dasypyrum (Cosson & Durieu) T.Durand — пшени́чка (Соб); дазипiрум.
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy — пшени́чка волоха́та; дазипiрум
волохатий (Оп), перı́йка волоха́та (Мл), пирı́й волоха́тий (Сл).
Datura L. — дурма́н (Сл, Ру, Оп); дивдерев (Вх2).
Datura meteloides DC. — дурма́н блаки́тний.
Datura stramonium L. — дурма́н звича́йний (Сл, Ру, Оп); ди́вдерев звича́йний (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл); ака́цник (Мг — ЗК), амбро́зiя (Мг — ЗК), бидля́к (Мг — ЗК), бiждерево
(См — ДС), бiзьдерево (Вх — ВЛ), бiлу́н (Жл, Mk, См, Мс — СТ, ПС), бiс-дерево (Вх, Шк,
Пс, Вх7, См — ВЛ, ДС), бiси́на́ (Дз, Мс — СТ, ПД), бı́шене зı́лля(є) (Км, Сб — ДС), бле́кот
(Зл, Рм — ПЦ), бликота́ (Мс, Сб — СТ, ПД), блихи́ цига́нськi (Мг — ЗК), бода́к (Мг — ЗК),
бодя́к (Ан, Tl, Мс, Мг — СТ, ЗК), Боже дерев(к)о (Mk, Гб — ЛМ), боли́голо́в (Шк, Жл, Mk,
См, Мс, Мг — СТ, ЗК), боли́голова (Шк, Mk, См — СТ), будє́к (Сб — ГЦ), будля́к (Мг — ЗК),
будя́к (Ум, Iв, Ос, См, Мг, Сб — СД, ПД, ДС, ЗК), будя́к колю́чий (Сб — ПД), буждерево
(Mk), бузьде́рево (Вх, Вх1, Mk — ВЛ), буля́к (Сб — ДС), водоп’ян (Ан — СЛ), гапки́ (Вс),
гломуша (Ан), головоло́м (Мс — СТ), девдерево (Hz — ГЛ), денде́ра (Пс, Мн, Вх7, Rs, Дб,
Mk, Сб — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ), денде́ре́во (Gs, Вх7, Mj — ПД, ДС, БУ), деревiй (Сл — ПД),
дзьоба́чка (Мг — ЗК), ди́вде(и)р (Вх, Вл, Вх6, Сл, Mk, Сб — ВЛ, ДС), ди́вдерев (Нв, Вх,
Жл, Вх3, Ум, Сл, Mk — ПД, ВЛ, ДС), ди́вде́рево (Гв, Во, Вх, Рг1, Ан, Gs, Жл, Mj, Ян2, Iв, Сл,
Mk, Ос, Сб — СД, ПД, ВЛ, ДС), дивдерина (Ос — ВЛ), ди́вдур (Вх6, Вх7 — ВЛ), дивздирив
(Сл — СД), дивина (Рг1), дивур (Км), ди́нде́рево (Гв, Вх, Жл, Вх1, Вх7, Гр, Ос — ВЛ, ДС),
диндир (Сл, Ос — ВЛ), дур (Вх7 — ПЦ), дур-зı́лля(є) (Вх, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Сл, Mk, Ва,
Ос, Ук, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), дур смердячий (Км), дури́голова (Мс —
СТ), дури́ло (Мн2, Mk, Мг, Сб — СД, ПД, ЗК), дури́ця (Мс — СТ), дурı́(и́)йка (Км, Бк, См,
Сб — ПД, БУ), дурiля (Ос — СД), дур-калюх (Км), дурма́л (Пч — ЗК), дурма́н (Во, Чн,
Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Hl, Кр, Ум, Шс2, Гр, Ян3, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг, Сб —
ЗАГ), дурман бiлий (Сб — ПД), дурма́н колю́чий (Мс — СТ), дурма́нь (Пч — ЗК), дурна́
трава́ (Мг — ЗК), дурне́ зı́ллє (Сб — ПД), дурниш(ч)ник (Tl, См, Мг — СЛ, ЗК), дурноп’я́н

© Юрій Кобів

156

rig

ht

(Рг1, Ан, Tl, Mj, Iв, См, Сб — СД, ПС), дурпан (Мн), жабрiй (Гб — ЛМ), їжаки́ (Мс — СТ),
кабани (Сл — ПС), кабанцi (Сл — СД), ки́лавник (Сб — ЗК), колюк (См — СД), колю́ка(и́)
(Рг1, Ан, Жл, Кр, Mk, Сб — СД, СТ, ГЦ), колюки-яблука (Ан), колю́ха(и́) (Км, Сб — СТ),
колю́чка(и́) (Мс, Мг, Сб — СТ, ДС, ЗК), колючки великi (Ос — ПС), колю́чник (Мг — ЗК),
коля́йка (Мг — ЗК), коля́чка (Мг — ЗК), колячни́к (Мг — ЗК), корiнки (Mj), коро́бочки
(Мс — СТ), коровиця (Mk — ПД), коровки́ (Ан, Ос, Сб — СД, ПД, СЛ), коровля́к колю́чий
(Сб — ПД), коровник (Сл — ПС), коров’я́к(и́) (Ав, Вл, Ln, Жл, Вх1, Ум, Ян3, Iв, Сл, Mk, Ос,
См, Мс, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ), корольки́ (Сб — ДС), корюки (Ан), коструба́йло (Мг — ЗК),
кулю́х (Сб — ПЗ), лопки (Ан), люлю́к (Мс — СТ), мандрагу́ля (Мг — ЗК), матриґа́н (Гб2
— ГЦ), насı́ння сви́нське (Вх7 — ВЛ), немиця (Ln — СТ), ненави́сник (Гд — БО), ними́ця
(Сб — ПЗ), нiми́ця (Рг1, Го2, Mj, Ум, Ду, Iв, Mk, Мч, Мо, Ук, Мс, Мг — СД, СТ, ПД, ВЛ, ЗК),
огiрки́ бı́шенi (Ан, Ln, Мг — СТ, СЛ, ЗК), огiрки п’янi (Ан — СЛ), о́гурок ди́кий (Мг —
ЗК), отра́ва (Мс — СТ), папри́ка ди́ка (Вх7 — ЗК), пу́кавка (Сб — ДС), репа́х (Рм — ПЦ),
реп’я́х (Сб — ДС), рипляки́ (Сб — БУ), рiпля́к (Мг — ЗК), рост(о)ропша (Mk, См — ПД),
сви́нки́ (Мс, Мг — СТ, ЗК), сiкня́к ди́кий (Мг — ЗК), скажени́на (Мс — СТ), страхополо́х
(Сб — ВЛ), ти(н)дара (Mk, Км), хвилiвник (См — ВЛ), хвiливник (Сл), червишник (Ос
— ПС), чорто́поло́х (Mk, Рм, Мг — ПД, ВЛ, ЗК), чуде́й (Сб — ГЦ), чудофа́й (Вх7, Мг, Сб —
ДС, ЗК), шалей (Км), я́блука колю́чi (Км, Сб — СД), яд (Мс — СТ), яду́ха (Мс — СТ).
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Daucus L. — мо́рква (Сл, Ру, Оп); морхва (Вх2).
Daucus carota L. — мо́рква звича́йна (Вх6, Мл, Сл); мо́рква ди́ка (Ру, Оп), морков
звичайна (Во), морхва звичайна (Вх1, Вх2, Вх6); марзi (Км), мирква (Гб — ЛМ), мо́рква
(Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Го1, Hl, Mj, Rs, Шс2, Гр, Дб, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гб — ЗАГ),
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морквеша (Км), моркви́ця (Км, Мг — ГЦ, ЗК), морквяни́ця (Вх4 — ЛМ), морквя́нка (Мг
— ЗК), моркiвник (Км), моркiвця (Км), моркiтник (Км), моркляниця (Вх4 — ЛМ), мо́рков
(Гв, Жл, Вх5, Вх6, Вх7, Гд, Mk, Он, Гб — БО, ЗК, ЛМ), морковець (Ан — ПД), морко́ви́ця (Ан,
Гр — ПД), морковля́нка (Мг — ЗК), морко́вник (Ан, Iв, Мг — СТ, ЗК), морковниця (Км),
морко́вця (Он — БО), морков’ядь (Км), морков’янка (Вх5 — ЛМ), морковь (Чн — СЛ),
мортьва (Mk), мо́рхва (Жл, Вх3, Вх5, Вх7, Mk — ПД, ДС, ЛМ), морхов (Mk), рı́па жо́вта
(Вх7 — ЗК), честь дiвоцька (Ос — СД).
Daucus carota L. subsp. carota — мо́рква звича́йна ди́ка; гнiздо́ соро́че ди́ке (Вх7
— ЗК), мо́рква воню́ча (Мс — СТ), мо́рква ди́ка (Ан, Iв, Сл, Ос, Мг, Коб — ЗАГ), морква
польова (Сл, Ос — СД, ВЛ), морквиця польова (Км), мо́рко́в(ка) ди́ка (Мг — ЗК).
Daucus carota L. subsp. sativus (Hoﬀm.) Arcangeli — мо́рква звича́йна
горо́дня; мо́рква ха́тня (Ук).
Сорт: кароте́ль (Ук).
Daucus sativus (Hoﬀm.) Roehl. [=Daucus carota L. subsp. sativus (Hoﬀm.)
Arcangeli] — мо́рква горо́дня; мо́рква посiвна́ (Ру, Оп).
Delphinium L. — цар-зı́лля; дельфı́нiй (Ру, Оп), острiжки (Вх6), сокирки́ (Сл, Оп;
Ук).

Delphinium × cultorum Voss — цар-зı́лля садо́ве́; ко́ники (Коб —

ДС),

то́я (Коб —

ГЦ).

Delphinium cuneatum Steven ex DC. — цар-зı́лля клинува́те; дельфı́нiй
клинови́дний (Ру, Оп), сокирки́ степовı́ (Сл); волкона (Ан — СЛ), лопатник (Ан — СД),
перелет (Ан — СЛ), сини́чки (Рг1, Пс, Мн — СД), синовник (Ан — СЛ), цар-зı́лля(є) (Чн,
Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн, Hl, Шм, Гр, Ду, Сл, Ос — СТ, СЛ, БУ), цар-сил (Рг1, Ан, Пс, Ду).
Delphinium elatum L. — цар-зı́лля висо́ке; острı́жка висо́ка (Мл), острı́жка
степова́ (Мл), сокирки́ висо́кi (Сл); волкана́ (Ан — СЛ), мухомо́р (Рг1, Пс, Мн, Ду —
ДС), острушка (Mk — ПД).
Delphinium elatum L. subsp. elatum — цар-зı́лля висо́ке типо́ве.
Delphinium elatum L. subsp. nacladense (Zapal.) J.Holub — цар-зı́лля висо́ке
чивчи́нське.
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Delphinium ﬁssum Waldst. & Kit. — цар-зı́лля пiвденноєвропе́йське.
Delphinium litwinowii Sambuk [≈Delphinium cuneatum Steven ex DC.] — царзı́лля Литви́нова; дельфı́нiй Литви́нова (Ру, Оп).
Delphinium nacladense Zapal. [=Delphinium elatum L. subsp. nacladense (Zapal.) J.Holub] — цар-зı́лля чивчи́нське; дельфı́нiй схiднокарпа́тський (Ру, Оп).
Delphinium pallasii Nevski [≈Delphinium ﬁssum Waldst. & Kit.] — цар-зı́лля
Па́лляса; дельфı́нiй Палла́са (Ру, Оп).
Delphinium puniceum Pallas — цар-зı́лля яскра́во-черво́не; дельфı́нiй яскра́вочерво́ний (Ру, Оп); вороньок (Мс — СТ).
Delphinium schmalhausenii Albov — цар-зı́лля Шмальга́узена.
Delphinium sergii Wissjul. [≈Delphinium schmalhausenii Albov] — цар-зı́лля
Сергı́я; дельфiнiй Сергiя (Оп).
Delphinium sp. — тоя (См — ПЦ), ясенець (См — ЗК).
Dendranthema (DC.) Desmoulins — вели́ка хризанте́ма; дендрантема (Оп).
Dendranthema indicum (L.) Desmoulins (Chrysanthemum indicum L.) — вели́ка
хризанте́ма iндı́йська; дендрантема iндiйська (Оп), короли́ця iнди́йська (Мл),
хризанте́ма (Сл; Ук, Мс — СТ), хризанте́ма iндı́йська (Ру); астер зимовий (Мл), а́стри
(Мс — СТ), дими́триця (Мо — СТ), дризанте́ми (Мс — СТ), дубо́к (Бк, Коб — ДС, БУ),
дубо́чок (Дз — ПД), кризанте́ма(и) (Мс — СТ), полинки́ (Мо, Мс — СТ), рома́н (Коб — ДС),
хразантеми (Гб — ЛМ), хризантı́на (Гб — СТ), хризинте́ми (Мс — СТ), хризонте́ма(и)
(Мс — СТ).
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Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvelev — вели́ка хризанте́ма шовковицели́ста; дендрантема шовковицелиста (Оп).
Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev — вели́ка хризанте́ма Зава́дського; дендрантема Завадського (Оп).
Dentaria L. — зубни́ця (Сл, Ру, Оп).
Dentaria bulbifera L. (Cardamine bulbifera (L.) Crantz) — зубни́ця бульби́ста (Сл,
Ру, Оп); зубачка бульвиста (Вх1), зубни́ця цибуля́ста (Мл); живе́ць (Го2, Ум, Iв — СЛ),
зубни́ця (Ум, Яв, Iв — СТ), зубовий корiнь (См), ясене́ць (Вл, Пс, Ум, Ян2, Iв, См — СД).
Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. (Cardamine glandulifera O.Schwarz) — зубни́ця
зало́зиста (Сл, Ру, Оп); зубачка железовата (Вх1), зубни́ця зелези́ста (Мл); колопе́н(ь)ка (Вх, Сн, Коб — ДС, БО), колопе́н(ь)ка си́ня (Гд, Mk — ПД, БО), про́лiски (Коб —

au

Dentaria quinquefolia Bieb. (Cardamine quinquefolia (Bieb.) Schmalh.) — зубни́ця
п’ятили́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); хрестяшник (Ан, Го1 — СЛ).
Deschampsia Beauv. — щу́чник (Ру, Оп).
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. — щу́чник дерни́стий (Сл, Mk, Ру, Оп);
ро́звлать поде́рниця (Вх1, Вх2, Мл); костерева (Rs — ВЛ), луговик (Ln — СТ), метлиця
(Вх — ДС), шеретниця (Hl — БУ), шовкова трава (Сл — ПЦ), шува́р (Коб — БО), щука
(Ан), щучка (Ан), щучник (Ан).
Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin. (Lerchenfeldia ﬂexuosa (L.) Schur) — щу́чник
зви́вистий (Ру); лерхенфельдiя звивиста (Оп), ро́звлать покри́влена (Мл), щучник
змiйкува́тий (Сл).
Descurainia Webb & Berth. — кудря́вець (Оп); дескура́йнiя (Ру).
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl — кудря́вець звича́йний; дескура́йнiя
Софı́ї (Ру), кудря́вець (Сл; Ав, Рг1, Ан, Шс — СД, СТ), кудрявець Софiї (Оп), порощı́й
звича́йний (Мл); ародник (Ян1, Ян4 — СТ), вı́ники (Ан, Шс, Iв — СТ), вiники городнi (Ан
— СТ), вı́нички (Ан, Iв, См — ПД), вı́ниччя(є) (Ср, Ln, Mj, Ум, Iв, См — СТ, ПД), вiниччя
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польове (Ан, Сл — ПД), гилявник (Шм), гi(о)рчи́ця польова́ (Рг1, Пс, Hl, Ум, Iв — БУ),
горчиця (См — СД), гуляви́ця (Яв — СД), гулявник (Яв, Сл), кудра́вець (Жл, Он — БО),
рiзак (Сл — ПС), рога́чка (Ср, Ln, Mj, Ум, Шс, Ян4, Iв — СТ), свирı́па (Жл, См — ВЛ, ПС,
ДС), черв’я́чник (Ав, Жл, Mk — СД).
Desmazeria Dumort. — твердотра́в.
Desmazeria rigida (L.) Tutin — твердотра́в жорстки́й.
Deutzia Thunb. — жилоли́ст; де́йцiя (Ру, Оп).
Deutzia scabra Thunb. — жилоли́ст шорстки́й; де́йцiя шорстка́ (Ру, Оп).
Dianthus L. — гвозди́ки (Сл, Ру; Ум, Iв, Гб, Гб2 — ВЛ, ДС, ГЦ, ЛМ); гвозди́ка (Оп; Лч, Iв,
Сл, Ук, Рм — ВЛ, ПЦ), зво́здик (Вх2; Вх, Жл — ДС), звоздики (Вх3).
Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. [=Dianthus capitatus Balbis ex
DC. subsp. andrzejowskianus Zapal.] — гвозди́ки Анджейо́вського; гвоздика
Андржiйовського (Оп), гвозди́ки Андржеє́вського (Ру).
Dianthus arenarius L. — гвозди́ки пiсковı́ (Сл); гвоздик пiсковий (Hl); гвiздик (См),
гвоздики польовi (Ан), мило дике (Ln — СТ), трав’янець (Шк), щiтка (Ан — ПС).
Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Blocki) Tutin — гвозди́ки пiсковı́
несправжньопı́знi.
Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopow — гвозди́ки
пiсковı́ несправжньовiдстовбу́рченi.
Dianthus armeria L. — гвозди́ки пучкува́тi (Сл); гво́здик пучкова́тий (Мл),
гвоздика армерiйовидна (Оп), гвозди́ки армерiєви́днi (Ру), звоздик мохнатий (Вх1);
гвоздичка (Ос — ПД), типець (Mk — ВЛ).
Dianthus barbatus L. — гвозди́ки борода́тi; гво́здик борода́тий (Вх6, Мл), гвоздика
бородчата (Оп), гвозди́ки боро́дчастi (Ру), звоздик бородатий (Вх1), кашта́нчики
(Сл; Mk, См — СД); гвоздик (Hl — БУ), гвоздика (Сл), гвоздика турецька (Кри — СТ),
гвоздички (Ос — ВЛ), зво́здик (Шх — ГЦ), зiрка ряба (Mk — ПД), зiрки (Сл), каштанцi
(Ан, Iв), кашта́нчик (Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв), курчак (Сл), тирли́ч (Пок — ВЛ).
Dianthus barbatus L. subsp. barbatus — гвозди́ки борода́тi типо́вi.
Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuﬀel — гвозди́ки борода́тi
купча́стi; за́ря (Коб — ГЦ).
Dianthus bessarabicus Klokov — гвозди́ки бессара́бськi (Ру); гвоздика бесарабська

au

Dianthus borbasii Vandas — гвозди́ки Бо́рбаша (Ру); гвоздика Борбаша (Оп),
гвозди́ки темночерво́нi (Сл); пропуск (Ос — СД), смiлка (Ос — СД).
Dianthus borbasii Vandas subsp. borbasii — гвозди́ки Бо́рбаша типо́вi.
Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus (Klokov) Tutin — гвозди́ки
Бо́рбаша дрiбноголı́вча́стi.
Dianthus caesius Sm. = Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus campestris Bieb. — гвозди́ки польовı́ (Сл, Ру); гво́здик полеви́й (Мл),
гвоздика польова (Оп; Шс — СТ); зiрочки́ (Ср, Шс, Ян3 — СТ), перепльотщик (Сл — СЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC. — гвозди́ки голı́вча́стi (Сл); гво́здик голова́тий
(Мл), гвоздика головчаста (Оп); вольчук (Ан — СТ), гвоздики (Сл), гвоздики польовi
(Ан, Кр — СД), зазубрень (Ан — СЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. andrzejowskianus Zapal. — гвозди́ки
голı́вча́стi Анджейо́вського.
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. capitatus — гвозди́ки голı́вча́стi
типо́вi.
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Dianthus capitellatus Klokov [=Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus
(Klokov) Tutin] — гвозди́ки дрiбноголı́вча́стi (Ру); гвоздика дрiбноголовчаста
(Оп).
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Dianthus carbonatus Klokov — гвозди́ки ву́гiльнi (Ру); гвоздика вугiльна (Оп).
Dianthus carpaticus Woloszczak [≈Dianthus carthusianorum L.] — гвозди́ки
карпа́тськi (Ру); гвоздика карпатська (Оп).
Dianthus carthusianorum L. — гвозди́ки картузı́йськi (Сл); гво́здик карту́зик
(Вх6, Мл), гвоздика картузiанська (Оп), звоздик картузик (Вх1); гвоздик (Нв — ДС),
гвоздик польовий (Hl — БУ), гвозди́(ч)ки польовı́ (Рг1, Ан, Пс), зiрки (Сл — ПС), сльозки
Боговi (Сл), смi(о)лка (Ан), трав’яне́ць (Рг1, Пс, Mk — ПД), чорнобривцi польовi (Пс).
Dianthus caryophyllus L. — гвозди́ки садо́вı́ (Сл, Ру); гвоздик городнi(и)й (Во, Вх6,
Мл), гвоздика садова (Оп), звоздик городний (Вх1, Вх2); гвоздик (Mk), гвоздик садовий
(Hl — БУ), гвозди́ки души́стi (Рг1), гвозди́ки польовı́ (Iв, Сл — ВЛ), ґаро́флi (Гб2 — ГЦ),
ґудзı́чки (Мл — ДС), звозди́ка (Гб2 — ГЦ), звозду́ни (Гб2 — ГЦ), зiрки́ (Ум, Iв, Сл — ВЛ),
зiрочки́ (Iв, См — ПД), клiнчики (Гб — ЛМ), коїшо́ри (Гб2 — ГЦ), кулiшо́рик (Гб2 — ГЦ),
трав’яне́ць (Лч, Жл, Ду, Сл).
Dianthus chinensis L. — гвозди́ки кита́йськi (Сл, Ру); гвоздика китайська (Оп);
гвоздик хiнський (Мл), каштанцi (Ан, Iв), кашта́нчики (Ан, Iв).
Dianthus collinus Waldst. & Kit. — гвозди́ки па́горбовi; гвозди́ки горбовı́ (Сл);
красавочка (Ан, Кр).
Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz — гвозди́ки
па́горбовi ого́ленi.
Dianthus commutatus (Zapal.) Klokov [≈Dianthus carthusianorum L.] —
гвозди́ки змı́ненi (Ру); гвоздика змiнена (Оп).
Dianthus compactus Kit. [=Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffel] — гвозди́ки купча́стi; гвоздика скупчена (Оп), гвозди́ки ску́пченi (Ру).
Dianthus deltoides L. — гвозди́ки крапча́стi; гвоздик рябий (Вх6), гво́здик
сорока́тий (Мл), гвоздика дельтовидна (Оп), гвозди́ки дельтови́днi (Ру), гво́здики рябı́
(Сл), звоздик рябий (Вх1); гвозди́ки польовı́ (Ан, Iв, См — ПД), гвоздичка (Ос — ПД, ВЛ),
зiрки́ (Ум, Iв), зiрочки (См — ПД), кочетки (Ан, Кр — СД, СЛ), кров чоловiча (Ан — СЛ),
лино́к (Нв, См — СД, ВЛ), о́льмик (Нв, Жл — ВЛ), повiсник (Ан — ПС), сльозки (Ан —
ПС), смı́лка (Ан, См — ПЦ, ДС), смолка (Ан, Сл — ПЦ), трав’яне́ць (Жл), трав’я́нка (Ук,
См — ПД), чеснок (Ан — СЛ).
Dianthus eugeniae Kleopow — гвозди́ки Ї́вги; гвоздика Ївги (Оп), гвозди́ки Євге́нiї
(Ру).

au

Dianthus ﬁscheri Sprengel — гвозди́ки Фı́шера (Ру); гвоздика Фiшера (Оп).
Dianthus glabriusculus (Kit.) Borbás [=Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp.
glabriusculus (Kit.) Thaisz] — гвозди́ки ого́ленi; гвоздика голувата (Оп).
Dianthus gratianopolitanus Vill. (Dianthus caesius Sm.) — гвозди́ки си́зi; гвоздика
грацiонополiтанська (Оп), гвоздика сиза (Оп).
Dianthus guttatus Bieb. — гвозди́ки плями́стi (Ру); гвоздика краплиста (Оп).
Dianthus humilis Willd. ex Ledeb. — гвозди́ки низькı́ (Ру); гво́здик приземкува́тий (Мл), гвоздика низька (Оп), гвозди́ки приземкува́тi (Сл).
Dianthus hypanicus Andrz. — гвозди́ки пiвденнобу́зькi; гвоздика прибузька (Оп),
гвозди́ки бу́зькi (Ру).
Dianthus lanceolatus Steven ex Reichenb. — гвозди́ки ланце́тнi (Ру); гвоздика
ланцетна (Оп).
Dianthus maeoticus Klokov [≈Dianthus pallidiﬂorus Ser.] — гвозди́ки приазо́вськi; гвоздика азовська (Оп).
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Dianthus marschallii Schischkin — гвозди́ки Ма́ршалла (Ру); гвоздика Маршалова
(Оп).
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Dianthus membranaceus Borbás — гвозди́ки перетинча́стi (Ру); гвоздика
перетинчаста (Оп); гвоздичка (Ос — ПД), зiля вiд панiї (Ос — СД).
Dianthus pallidiﬂorus Ser. — гвозди́ки блiдı́; гвозди́ки азо́вськi (Ру); смi(о)лка (Ан).
Dianthus platyodon Klokov — гвозди́ки плоскозубча́стi; гвоздика плоскозуба (Оп),
гвозди́ки плоскозу́бi (Ру); гвоздики польовi (Ан), смi(о)лка (Ан), цвiнтурiя (Сл — ПЦ),
цибуля польова (Ан, Шс2 — СТ, СЛ).
Dianthus polonicus Zapal. [≈Dianthus carthusianorum L.] — гвозди́ки по́льськi
(Ру); гвоздика польська (Оп).
Dianthus pseudarmeria Bieb. — гвозди́ки несправжньопучкува́тi; гвоздика
несправжньоармерiйовидна (Оп), гвозди́ки несправжньоармерiєви́днi (Ру).
Dianthus pseudobarbatus Besser ex Ledeb. [=Dianthus trifasciculatus Kit.
subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalas] — гвозди́ки несправжньоборода́тi;
гвоздика несправжньобородата (Оп).
Dianthus pseudoserotinus Blocki [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Blocki) Tutin] — гвозди́ки несправжньопı́знi; гвоздика несправжньопiзня (Оп).
Dianthus pseudosquarrosus Novák [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopow] — гвозди́ки несправжньовiдстовбу́рченi (Ру);
гвоздика несправжньорозчепiрена (Оп).
Dianthus rigidus Bieb. — гвозди́ки жорсткı́; гвоздика жорстка (Оп).
Dianthus serotinus Waldst. & Kit. — гвозди́ки пı́знi (Ру); гвоздика пiзня (Оп).
Dianthus speciosus Reichenb. [≈Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik
ex Čelak.] — гвозди́ки га́рнi (Ру); гвоздика гарна (Оп).
Dianthus spiculifolius Schur — гвозди́ки загостреноли́стi; гвоздика гостролиста
(Оп).
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Dianthus squarrosus Bieb. — гвозди́ки вiдстовбу́рченi (Ру); гвоздика розчепiрена
(Оп).
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Dianthus stenocalyx Juz. [=Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex
Juz.) Kleopow] — гвозди́ки вузькоча́шечковi; гвоздика стиснуточашечна (Оп),
гвозди́ки стиснуточа́шечнi (Ру).
Dianthus superbus L. — гвозди́ки пи́шнi; гво́здик розкı́шний (Мл), гвоздик
стрiпчастий (Вх6), гвозди́ки гордови́тi (Ру), гвозди́ки розкı́шнi (Сл), звоздик
стрiпчатий (Вх1); вовнянка (См — СД), гвоздики польовi (Ан), крутове́жа (Шх, Ду
— ГЦ), молочко дамське (Сл — СЛ), овес (Ан — СД).
Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak. — гвозди́ки пи́шнi
альпı́йськi.
Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex Juz.) Kleopow — гвозди́ки
пи́шнi вузькоча́шечковi.
Dianthus trifasciculatus Kit. — гвозди́ки трипучко́вi.
Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalas —
гвозди́ки трипучко́вi несправжньоборода́тi.
Dianthus versicolor Fischer ex Link — гвозди́ки рiзноба́рвнi; гвозди́ки
рiзноко́лiрнi (Ру).
Dianthus sp. — вуздики (Сл — СТ), гвı́здик (Лч, Сл), гвiздок (Сл), гво́зди́к (Гв, Вх, Жл,
Ум, Ду, Сл, Mk, Гб — ПД, ВЛ, ПЗ), гозди́чки (Гб — ДС), гуздı́ка (Лс2 — ПЦ), звуздı́чки (Бк
— БУ), зiрочки́ (Ан, Iв, Сл — СЛ), зорi (Ан), купча́к (Дб, Мо — ПД), повняки́ (Лс1 — СД),
смилка (Сл — ПС), те́рнє пе́сє (Вх7 — БО), филе́нщики (Пс, Жл).
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Dicentra Bernh. — се́рденька; дицентра (Оп).
Dicentra spectabilis (L.) Lemaire — се́рденька прекра́снi; дицентра прекрасна
(Оп), дiце́нтра ве́лична (Мл); носики трухановi (Mk — БУ), се́рденька (Mk, Коб — ДС),
серде́чка (Коб — ДС), се́рце iва́нове (Пок — ВЛ), се́рце розби́те (Вас, Кри — СТ, ВЛ), серця
львинi (Ан — СД).
Dichanthium Willemet — борода́ч (Сл, Ру; Ук).
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty — борода́ч звича́йний (Сл, Ру; Mk); борода́ч
мали́й (Мл); борода́та трава́ (Рг1, Пс, Hl, Ум, Гр, Iв, Сл — БУ), борода́ч (Ан, Ln, Ян4, Яв,
Сл — СТ, ПД), бородчатка (Mk), шовкова трава (Сл — СД).
Dichodon (Bartl.) Reichenb. [=Cerastium L. pro parte] — рогови́ця; дiходон (Оп).
Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. [=Cerastium cerastoides (L.) Britton] —
рогови́ця тристо́впчикова; дiходон роговиковий (Оп).
Dichodon dubium (Bast.) Ikonn. [=Cerastium dubium (Bast.) Guépin] —
рогови́ця сумнı́вна; дiходон сумнiвний (Оп).
Dichostylis hamulosa (Bieb.) Nees = Cyperus hamulosus Bieb.
Dichostylis micheliana (L.) Nees = Cyperus michelianus (L.) Link.
Dictamnus L. — ясене́ць (Сл, Ру, Оп).
Dictamnus albus L. — ясене́ць бı́лий (Ру, Оп); диптам ясенець (Вх1), свеко́вник
бı́лий (Мл), свековник ясенець (Вх6), ясене́ць (Сл; Чн, Ср, Пс, Мн, Мн2, Hl, Шс2, Ян3, Ду,
Mk, Ос — СТ, ПД, СЛ, БУ); бадья́н (Iв), диптам (Mk), купина́ неопали́ма (Сл, Ук), ломи́нı́с
(Ум, Ду, Iв, Сл, См — СД), ломоно́с (Ан, См — СД, ПД), све́ковка (Вх6, Вх7 — ДС), свековни́к
(Вх7 — ДС), цвиковни́к (Вх7 — ДС), ясенець звичайний (Сл), ясень-трава (Tl), ясiнець
(Mk — ПД).
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Dictamnus gymnostylis Steven [≈Dictamnus albus L.] — ясене́ць голосто́впчиковий (Ру, Оп).
Diervilla Adanson — дiєрвı́ла (Ру, Оп).
Diervilla sessilifolia Buckl. — дiєрвı́ла сидячоли́ста (Оп).
Digitalis L. — напе́рсник (Сл, Ру; Ук); наперстя́нка (Ру, Оп; Ук).
Digitalis grandiﬂora Miller — напе́рсник великоцвı́тий (Вх1, Вх6); напальки
блiдножовтi (Вх6), напе́рсник жо́втий (Сл), напе́рстник жо́втий (Вх1, Мл),
наперсточниця багряна (Во), наперстя́нка великоквiтко́ва (Ру), наперстянка
великоцвiта (Оп); дзвiночки жовтi (Сл, Mk — ВЛ), дзвоники (Ос — СД), дзвоники
жовтi (Сл — СД), жбаночки (См), живокон (Ос — ПЦ), збаночки (Ан, См — ПД, БУ),
колокольчики жовтi (Рг1), коровник (Ос — ПЦ), кукулиця (Mk), напа́льки (Вх7, Mk,
Ос — ПД, ВЛ), наперс(т)ниця (Км), наперстки (Км), напе́рстник (Гр, Сл), наперстносна
трава (Км), наперсток (Гв, Сл), наперстянка (Ln, Hl, Ос — СТ, ВЛ, БУ), натяга́ч (Ан, Rs,
Ос — ПД, ВЛ, ПС), непе́рстник жо́втий (Пч — ЗК), пов(л)зко́вий цвiт (Рг1, Ан, Жл, Ду,
Сл), ползкоцвiт (Км), рюмочник (Ан, Го1 — ПС), стягач (Чн, Ан, Ln, См — СТ, ВЛ, ПС, СЛ),
тифун (Ос — ПЦ), язи́к во́лiв (Вл, Гр, Сл).
Digitalis lanata Ehrh. — напе́рсник вовни́стий; наперстя́нка шерсти́ста (Ру, Оп);
дигiта́лiс (Ук).
Digitalis purpurea L. — напе́рсник пурпуро́вий; напальки червонi (Вх6),
напе́рсник черво́ний (Сл), наперстник красний (Вх1, Вх6), напе́рстник черво́ний (Мл),
наперстя́нка пурпуро́ва (Ру, Оп; Сл); дзвiно́чок (Мс — СТ), зво́ники (Мс — СТ), зво́ники
ро́зовi (Мс — СТ), звоно́чки (Мс — СТ), лабушта́н (Гб2 — ГЦ), наперс(т)ник (Сл, Ос —
ЛМ), напе́рстка (Мс — СТ), напе́рсткова трава́ (Мс — СТ), напе́рстник черле́ний (Пч —
ЗК), наперстниччє (Ос — ЛМ).
Digitaria Haller — пальча́тка (Ру, Оп; Ук); ку́ряча ла́пка (Ру).
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Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd. [≈Digitaria sanguinalis (L.) Scop.] —
пальча́тка єги́петська (Ру, Оп).
Digitaria ischaemum (Schreber) Muhl. — пальча́тка звича́йна (Оп); про́со
тоне́ньке (Мл; Сл); плескуха (Mk — ПД), росичка (Сл).
Digitaria pectiniformis (Henrard) Tzvelev [≈Digitaria sanguinalis (L.) Scop.] —
пальча́тка гребеня́ста; пальчатка гребiнчаста (Оп).
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. — пальча́тка крива́ва; пальча́тка кров’яна́ (Ру,
Оп), про́со черво́не (Мл), про́со червоня́сте (Сл); бор псячий (Hl, Сл — БУ), плескуха
(Мн2), просо красне (Сл), пшоно манне (Ln, Го1 — СТ).
Dimorphotheca Moench — золотоцвı́т; диморфотека (Оп); двовидка (Соб, Чух — СЛ).
Dimorphotheca auranthiaca DC. = Dimorphotheca hybrida (L.) DC.
Dimorphotheca hybrida (L.) DC. (Dimorphotheca auranthiaca DC.) — золотоцвı́т
гiбри́дний; диморфотека золотиста (Оп); золотоцвiт (Кри, Опа — СТ), нагiдки
африканськi (Кри — СТ).
Сорт: ромашка голуба (Кри — СТ).
Dioscoreaceae — дiоскоре́євi (Ру); дiоскоре́йнi (Оп).
Diospyros L. — хурма́ (Ру, Оп).
Diospyros kaki L. ﬁl. — хурма́ далекосхı́дна; хурма́ схı́дна (Ру, Оп); хурма́ (Ук).
Diospyros lotus L. — хурма́ звича́йна; хурма́ кавка́зька (Ру, Оп), хурма́ лотосови́дна
(Ру); лотусь (Ск — СТ), лох (Ск — СТ).
Diospyros virginiana L. — хурма́ вiрґı́нська; хурма́ вiргı́нська (Ру, Оп).
Diphasiastrum J.Holub — зелени́ця; дiфазiаструм (Оп).
Diphasiastrum alpinum (L.) J.Holub (Lycopodium alpinum L.) — зелени́ця
альпı́йська; дiфазiаструм альпiйський (Оп), плау́н альпı́йський (Ру), п’яди́ч
альпе́йський (Вх1, Сл).
Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub (Lycopodium complanatum L.) —
зелени́ця сплю́щена; дiфазiаструм сплюснутий (Оп), плау́н сплю́щений (Ру),
п’яди́ч пло́ский (Мл, Сл), п’ядич тисинка (Вх1); баране́ць (Рг1, Пс), бор-зiлля(є) (Рг1,
Ан, Пс, Мн, Hl, Сл — БУ), зелезниця (Ан — ПД), зелене́ць (Ду), зелениця (Чн, Mk, См —
ПС, ПЗ, СЛ), зеленка (См — ПС), зеленька (Мн2), зелiнка (Mk — СД), порушник (Ан —
СД), рута (Мн2, См — ПЛ), сухояр (Мн2), тисина́ (Вх — ДС).
Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub subsp. complanatum — зелени́ця
сплю́щена типо́ва.
Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub subsp. issleri (Rouy) Jermy —
зелени́ця сплю́щена Íсслера.
Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub subsp. zeilleri (Rouy) Kukkonen —
зелени́ця сплю́щена Ца́йллера.
Diphasiastrum issleri (Rouy) J.Holub [=Diphasiastrum complanatum (L.)
J.Holub subsp. issleri (Rouy) Jermy] — зелени́ця Íсслера; дiфазiаструм Iсслера
(Оп).

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) J.Holub — зелени́ця триколоско́ва; дiфазiаструм триколосковий (Оп).
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) J.Holub [=Diphasiastrum complanatum (L.)
J.Holub subsp. zeilleri (Rouy) Kukkonen] — зелени́ця Ца́йллера; дiфазiаструм
Зейлера (Оп).
Diphelypea Nicolson [=Phelypaea L. pro parte] — накорı́нниця; дифелiпея (Оп).
Diphelypea coccinea (Bieb.) Nicolson [=Phelypaea coccinea Poiret] —
накорı́нниця черво́на; дифелiпея червона (Оп).
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Diphelypea helenae (Popl.) Tzvelev [≈Phelypaea coccinea Poiret] —
накорı́нниця Оле́ни; дифелiпея Олени (Оп).
Diplotaxis DC. — дворя́дник (Ру, Оп).
Diplotaxis cretacea Kotov — дворя́дник крейдяни́й (Ру, Оп).
Diplotaxis muralis (L.) DC. — дворя́дник му́ровий (Оп); дворя́дник постı́нний
(Мл, Сл), дворя́дник стiнни́й (Ру).
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. — дворя́дник тонколи́стий (Ру, Оп).
Diplotaxis viminea (L.) DC. — дворя́дник прутяни́й (Оп).
Dipsacaceae — черсако́вi (Ру, Оп).
Dipsacus L. — черса́к (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Dipsacus gmelinii Bieb. — черса́к Ґме́лiна; черса́к Гме́лiна (Ру, Оп).
Dipsacus laciniatus L. — черса́к кiнча́стий; черсак лопчатий (Вх1), черса́к
розрiзаноли́стий (Ру, Оп), черса́к стрепiха́тий (Мл), черсак стрiпатий (Вх2), черса́к
торочкува́тий (Сл); будячок вiд кольок (Ос — ПД), страхополох (Ос — ВЛ).
Dipsacus pilosus L. — черса́к волоси́стий (Сл, Ру, Оп); черса́к волоха́тий (Мл),
черсак мохнатий (Вх1).
Dipsacus sativus (L.) Honckeny — черса́к сı́йний; черсак посiвни́й (Ру, Оп).
Dipsacus strigosus Willd. — черса́к щетиня́стий; черса́к штивноволо́сий (Мл),
черса́к щети́ни́стий (Сл, Ру, Оп); водоп’ян (Чн — СЛ), наговолодки (Ан — СТ),
тройноголов’я́к (Ан, Жл — СТ).
Dipsacus sylvestris Hudson — черса́к звича́йний, черса́к лiсови́й (Вх1, Вх6, Мл,
Сл, Ру, Оп); черсаки (Вх3; Hz, Сл — ГЛ); бодя́к ди́кий (Гб — ВЛ), бодяк колющий (Tl),
бодяки (Gs — ДС), будяк (Ос — ПД), вогник (Ос — ПД), ворся́нка (Рг1, Пс, Жл, Шм, Сл, Ос
— ПД), дряпа́ч (Ум, Ду, Iв, Сл), кова́ль (Гб — ВЛ), коса́р (Гб — ВЛ), ростошун (Ос — ПЦ),
страхополох (Нв, Ос, См — СД, ВЛ), стрихопу́т (Он — БО), черса́к (Вх, Ан, Gs, Жл, Mj, Шх,
Ду, Iв, Сл, Mk — ПД, ДС, ГЦ), чирчак (Сл — ПД), чишаки (Tl — ДС, БУ), чортополо́х (Rs
— ВЛ), шерша́к (Вх — БУ), щı́тка (Вх6, Ум, Шс2, Ду, Iв, Сл, Mk — СТ, ПД), щı́точки (Вх, Пс
— ВЛ), щiтчи́на (Вх5, Гр, Ду — ЛМ).
Dipsacus sp. — щитина (Сл — ВЛ), щiтниця (Вх5 — ЛМ).
Dodartia L. — дода́рцiя (Ру, Оп).
Dodartia orientalis L. — дода́рцiя схı́дна (Ру, Оп).
Doronicum L. — суга́йник (Ру, Оп).
Doronicum austriacum Jacq. — суга́йник австрı́йський (Ру, Оп).
Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman [≈Doronicum orientale
Hoﬀm.] — суга́йник карпа́тський (Ру, Оп).
Doronicum clusii (All.) Tausch — суга́йник Клю́зiя; козлове́ць Kлу́за (Ру),
сугайник Клузiя (Оп); козловець (Tl).
Doronicum hungaricum Reichenb. ﬁl. — суга́йник уго́рський (Мл, Ру, Оп).
Doronicum orientale Hoﬀm. — суга́йник схı́дний (Ру, Оп); со́нiчко (Кар — ГЦ),
царни́к (Кар — ГЦ).
Doronicum pardalianches L. — суга́йник за́хiдний; сугайник отруйний (Оп).
Dorycnium Miller — бiлоконюши́нник; дори́кнiй (Ру), дорикнiум (Оп).
Dorycnium graecum (L.) Ser. — бiлоконюши́нник гре́цький; дори́кнiй гре́цький
(Ру), дорикнiум грецький (Оп).
Dorycnium herbaceum Vill. [=Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.
herbaceum (Vill.) Rouy] — бiлоконюши́нник трав’яни́й; дори́кнiй трав’яни́стий
(Ру), дорикнiум трав’янистий (Оп).
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Dorycnium pentaphyllum Scop. — бiлоконюши́нник п’ятили́стий.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy — бiлоконюши́нник п’ятили́стий трав’яни́й.
Draba L. — кру́пка (Сл, Ру, Оп; Ук).
Draba aizoides L. — кру́пка вiчнозеле́на; кру́пка аїзови́дна (Ру, Оп).
Draba carinthiaca Hoppe [≈Draba siliquosa Bieb.] — кру́пка каринтı́йська (Ру,
Оп).
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Draba cuspidata Bieb. — кру́пка довгосто́впчикова; крупка витягнутостовпчикова (Оп).
Draba muralis L. — кру́пка му́рова (Оп); кру́пка стiнна́ (Ру).
Draba nemorosa L. — кру́пка гайова́ (Сл); голодо́к гаєви́й (Мл), кру́пка дiбро́вна (Ру,
Оп); крупка (Ln, Шс — СТ), рижу́ха (Рг1, Вл, Жл, Кр, Ум, Iв, См — СТ), рiжуха (Шс —
СТ), сухоребриця (Ln, Шс — СТ).
Draba sibirica (Pallas) Thell. — кру́пка сибı́рська (Ру, Оп).
Draba siliquosa Bieb. — кру́пка стручкува́та.
Draba sp. — чисте́ць (Ан, Iв).
Dracocephalum L. — ма́точник (Сл); змiєголо́вник (Ру, Оп; Ук); синявка (Шм2).
Dracocephalum austriacum L. — ма́точник австрı́йський (Сл); змiєголо́вник
австрı́йський (Мл, Ру, Оп).
Dracocephalum moldavica L. — ма́точник горо́днiй (Сл); змiєголо́вник
молда́вський (Мл, Ру, Оп); голова смоча (Mk), змiєголовник (Hl — БУ), кади́ло (Ду,
См — ПД), ма́точник (Чн, Ln, Жл, Гр, Ян3, Ду, Mk, Ос — СТ, ПД, ВЛ, СЛ), ма́тошни́к (Ср,
Ан, Жл, Iв, Сл, См — СТ, ПД), медi(о)вни́к (Рг1, Пс, Ду, См — ПД), медовик (Ан, См —
ПД), медо́вка (Ум, Ду), мелiсса турецька (Мл), мир-зiлля (См — БУ), ногтик (Ан — ВЛ),
синявка (Кри — СТ).
Dracocephalum ruyschiana L. — ма́точник вузьколи́стий, мир-зı́лля (Сл; Рг1, Пс,
Жл, Мн, Hl, Ян2, Ду, Mk, См — СД, ПД, БУ); гадни́к цiлоли́стний (Вх1; Жл), змiєголо́вник
Рю́йша (Ру, Оп), змiєголо́вник шве́дський (Мл); кудрявець (Ос — ПЦ), обморочник
жiночий (Ан — СД), синеворот (Ан — СЛ), синявка (См — СД), чистик головний (Ан

au

Dracocephalum thymiﬂorum L. — ма́точник чебреце́вий; змiєголо́вник
чебреце́вий (Ру, Оп), ма́точник чебрецюва́тий (Сл); голова гадюча (Сл — СД), зябра
(Ан — СЛ), коловатики (Ан — СЛ), маточник городнiй (Ан, Кр, Сл — СД), медiвник (См
— ПЛ), медовка (См), м’ядовик (См), синявка (Сл).
Drosera L. — роси́чка (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Ук).
Drosera anglica Hudson — роси́чка англı́йська (Ру, Оп); роси́чка довголи́ста (Сл);
роса (Сл — ПЦ).
Drosera intermedia Hayne — роси́чка сере́дня (Мл, Ру, Оп).
Drosera rotundifolia L. — роси́чка круглоли́ста (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп);
загардушка (Км), мохна́точка (Бк — БУ), мухоловка (Мн), очки царевi (Tl), рiсни́к (Жл,
Hl — БУ), роса́ Бо́жа (Гв, Ан, Жл, Мн, Mj, Ду, Iв, Mk), роси́ця (Гр), роси́чка (Hz, Вх, Рг1, Ан,
Пс, Gs, Мн, Rs, Ду, Iв, Сл — ЗАГ), ро́сiшка (Вх — ВЛ), росник (Км), росниця (Км), рося́нка
(Рг1, Ан, Пс, Мн, Iв, Ук).

Droseraceae — роси́чковi (Ру, Оп).
Dryas L. — дрiя́да; дрiа́да (Ру, Оп), оленич (Вх2).
Dryas octopetala L. — дрiя́да гiрська́; дрiа́да восьмипелюстко́ва (Ру, Оп), оленич
восьмиплатник (Вх3), оленич пiдбiлистий (Вх2); устеликамiнь (Ан).
Dryopteridaceae — щи́тнико́вi (Оп).
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Dryopteris Adanson — щи́тник (Ру, Оп); папороть (Вх2), чоловiча папороть (Оп).
Dryopteris aﬃnis (Lowe) Fraser-Jenkins — щи́тник луска́тий; щитник
спорiднений (Оп).
Dryopteris austriaca auct. = Dryopteris dilatata (Hoﬀm.) A.Gray.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (Dryopteris spinulosa (O.F.Mueller)
O.Kuntze) — щи́тник ости́стий (Ру); па́пороть ости́ста (Сл), па́пороть терни́ста
(Мл), щитник шартрський (Оп); папороть (Ян2, Ян4, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ), папороть
борова (Чн — СЛ), папороть лукова (Ос — ПЦ).
Dryopteris cristata (L.) A.Gray — щи́тник гребеня́стий (Ру, Оп); па́пороть
гребеня́ста (Мл, Сл); папороть (Ос — СД, ПЦ), папороть борова (Чн — СЛ).
Dryopteris dilatata (Hoﬀm.) A.Gray (Dryopteris austriaca auct.) — щи́тник
широколи́стий; щи́тник австрı́йський (Ру, Оп); глистник (См — ВЛ, ДС), папорак
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Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins & Jermy — щи́тник розло́гий;
щитник розпростертий (Оп).
Dryopteris ﬁlix-mas (L.) Schott — щи́тник чоловı́чий (Ру, Оп), чоловı́ча
па́пороть (Ру, Оп; Ос, Сб — ВЛ, ДС, ЗК); па́пороть гли́сник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл);
блошник (Км), борода́ чо́ртова (Ос, Сб — ПД, ВЛ), брониця (Км), глис(т)ни́к (Во, Ос, Гт,
См — СД, ДС, ЗК), золотник (Ан — СД), iва́нове зı́лля (Км, Сб — СТ), кочедижник (См),
кочетижник (Чн — СЛ), крова́вник (Сб — ПД), маточ(ш)ник (Ан, Ян2, Сл, Mk, Ос — СД,
ВЛ), орля́к (См, Сб — СД, СЛ), панна-баба (Rs — ВЛ), папарать глуха (См), папарать
завойова (См), папора (Hl — БУ), папорка (Км), па́порок (Км, Сб — СТ), папорот(ин)а
(Км), па́поротник (Ln, Mk, Ос, Ук, Рм, Мг — ЗАГ), па́поротниця (Во, Жл), папоротянка
(Км), па́пороть (Ав, Чн, Вл, Ln, Ум, Rs, Шх, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Пч, Гб, Мг — ЗАГ),
папороть велика (Мн2 — СД), папороть глуха (Км), папороть завойова (Км), папороть
корчова (См), папороть лiсова (См), папороть одностебла (См), папороть правдива (Ос
— ВЛ), папороть самча (Ос — ЛМ), папороть справжня (Ос — ВЛ), па́пороть чо́рна
(Ос, Сб — СД, ПС), папороть шовкова (См), па́пороть шу́та (Коб — ГЦ), папорох (См),
па́пороч (См — СД), па́порть (Сб — ДС), папрадь (См), перичка (Км), пра́пор (Гр), ребро́
чо́ртове (Сб — ВЛ), солоди́ця лiсова́ (Сб — СТ), сорокозуб (Ан — СД), щи́тник (Сб — СЛ).
Dryopteris spinulosa (O.F.Mueller) O.Kuntze = Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs.
Dryopteris sp. — iва́нове зı́ллє (Вх, Сб — ДС), паперу́шина (Вх, Жл, Ду — ДС), па́портина
(Вх, Жл, Вх7, Гб — ДС, ЛМ).

au

Duchesnea Sm. — суни́чниця; дюшене́я (Ру, Оп).
Duchesnea indica (Andrews) Focke — суни́чниця iндı́йська; дюшене́я iндı́йська
(Ру, Оп); суниця iндiйська (Кри, Ону — СТ, ВЛ), суниця несправжня (Кри — СТ),
суничник (Чух — СЛ).
Duschekia Opiz [=Alnus Miller pro parte] — ле́лич; душекiя (Оп).
Duschekia viridis (Chaix) Opiz [=Alnus viridis (Chaix) DC.] — ле́лич зеле́ний;
душекiя зелена (Оп).
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Ebenaceae — ебе́новi (Ру, Оп).
Ecballium A.Richard — огiро́к-пирска́ч (Ру, Оп).
Ecballium elaterium (L.) A.Richard — огiро́к-пирска́ч звича́йний; огирок
стрiляючий (Вх6), огiро́к-пирска́ч (Сл), огiро́к-пирска́ч пру́жний (Ру, Оп), репа́к
вихлю́пник (Вх6, Мл), скажений огiрок (Оп); огiрки бiшенi (Го1 — СЛ), огiро́к
стрiля́ючий (Вх6).
Echinacea Moench — ехiнаце́я (Оп), їжачки́; їжа́чка (Соб).
Echinacea purpurea (L.) Moench — ехiнаце́я пурпуро́ва (Оп), їжачки́
пурпуро́вi; їжачки́ (Чух — СЛ), королиця пурпурова (Кри — СТ), ромашка пурпурова
(Кри — СТ), рудбекiя пурпурова (Кри — СТ), ру́т(к)а (Мал — ЗК).
Echinaria Desf. — їжа́чка (Оп).
Echinaria capitata (L.) Desf. — їжа́чка голı́вча́ста; їжачка головчаста (Оп).
Echinochloa Beauv. — плоску́ха (Ру, Оп).
Echinochloa colonum (L.) Link — плоску́ха сiльська́.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. — плоску́ха звича́йна (Ру, Оп); пı́вняче про́со
(Ру, Оп), плоску́ха (Сл; Рг1, Ан, Шс2, Ук — СД), про́со ку́ряче (Мл; Ук, Мс, Коб — СТ,
ДС); комиш дикий (Сл — СД), костере́ва (Коб — ДС), мала́й (Пс), мишı́й (Ан, Iв, Сл —
ПС, СЛ), мишiй плавньовий (Ян1 — СТ), мишiй чорний (Ян1, Ян4 — СТ), мишiйка (Сл —
СД), плаву́чка (Мс — СТ), пласку́ха (Мс — СТ), пласту́ха (Мс — СТ), плескуха (Мн2, Mk
— СД, ПД), плиску́ха (Мс — СТ), плоскуша (Сл — ПС), просо дике (Ср, Ln, Шс2 — СТ),
прося́нка (Ук), соба́чник (Ln — СТ), чижик (Ln — СТ).
Echinochloa esculenta (A.Br.) H.Scholz — плоску́ха їстiвна́.
Echinochloa frumentacea Link — плоску́ха просяна́, па́йза (Оп; Ук), япо́нське
про́со (Сл); плоску́ха хлı́бна (Ру, Оп); гiгант-трава (Ук), чудо-трава (Ук).
Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. — плоску́ха дрiбноколо́са.
Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. subsp. wiegandii (Fassett)
Mosyakin — плоску́ха дрiбноколо́са Вı́ґанда.
Echinochloa oryzicola Vasinger = Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch.
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch (Echinochloa oryzicola Vasinger) — плоску́ха
ри́сова (Ру); плоскуха рисовидна (Оп).
Echinocystis Torrey & A.Gray — їжакоплı́дник; ехiноцистис (Оп).
Echinocystis lobata (Michx) Torrey & A.Gray — їжакоплı́дник витки́й;
ехiноцистис шипуватий (Оп); шпилькачка (Чух — СЛ).
Echinophora L. — колючконо́сець; колючконос (Оп).
Echinophora sibthorpiana Guss. [=Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin] — колючконо́сець Си́бторпа; колючконос Сiбторпа (Оп).
Echinophora tenuifolia L. — колючконо́сець тонколи́стий.
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin — колючконо́сець
тонколи́стий Си́бторпа.
Echinops L. — голо́ватень (Ру, Оп).
Echinops armatus Steven [=Echinops bannaticus Rochel ex Schrader] —
голо́ватень пiвде́нний (Ру, Оп); головатень озброєний (Оп).
Echinops bannaticus Rochel ex Schrader — голо́ватень пiвде́нний; голо́ватень
бана́цький (Ру).
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Echinops exaltatus Schrader — голо́ватень висо́кий (Оп); iва́н голова́тий (Тка —
ДС).
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Echinops ritro L. — голо́ватень звича́йний; голо́ватень степови́й (Сл), крута́й
степови́й (Мл); крута́й (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Шс2, Ду — СТ), мняч (Ср, Ум, Шс2, Iв — СТ),
мордовник (Чн, Го2, Шс2 — СТ, СЛ), м’яч (Го2, Мс — СТ, СЛ), м’ячик (Ан — ПД).
Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (Bieb.) Nyman — голо́ватень звича́йний
ру́ський.
Echinops ruthenicus Bieb. [=Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (Bieb.) Nyman] — голо́ватень ру́ський (Ру).
Echinops sphaerocephalus L. — голо́ватень круглоголо́вий (Ру, Оп); голо́ватень
звича́йний (Сл), їжник головатень (Вх1), крута́й голова́тий (Мл); баранчик синiй (Ос
— СД), бо́мбочка (Дз — ПД), будя́к бı́лий (Ан, Кр, Iв, Сл — СД, ДС), будячки (Ос — ВЛ),
вогник (Ос — ПД), голова iванова (Вх — ДС), голо́ватень (Вх, Жл, Сл — ДС), гордı́й (Кч
— БО), єжовник (См — СТ), жито вовче (Ос — СД), мняч (Ln — СТ), мордовник (Ln,
Шс2 — СТ), перекотиполе (Hl — БУ), престрiльник (Mj, Mk — ПД), пчельник (Го1 — СЛ),
розтро́пша (Ан — ПД), росторо́пша (Гр, Ду, Iв, Сл, См — СТ, ПД), стра(е)поху́т (Он — БО),
страхополох (Ос — ПД), стра(и)хопу́т (Он — БО), татарник (Ln — СТ), татарник бiлий
(Ан — СЛ), твердосон (Вх7 — СЯ), черсак (См — ДС), чортополох (Сл — СЛ), я́блука
во́вчi (Ан, Iв — ПД).
Echium L. — синя́к (Сл, Ру, Оп); пазмiй (Вх2).
Echium biebersteinii Lacaita [≈Echium italicum L.] — синя́к Бiбершта́йна;
синяк Бiберштейна (Оп).
Echium italicum L. — синя́к iталı́йський (Ру); пазмı́й висо́кий (Мл), синя́к висо́кий
(Сл); громовик (См — ДС), iжовник (См), краснокорень (См).
Echium plantagineum L. — синя́к подоро́жниковий (Ру, Оп).
Echium popovii Dobrocz. [≈Echium russicum J.F.Gmelin] — синя́к Попо́ва (Оп).
Echium rubrum Jacq., non Forskål = Echium russicum J.F.Gmelin.
Echium russicum J.F.Gmelin (Echium rubrum Jacq., non Forskål) — синя́к
черво́ний (Ру), красноко́рiнь (Сл; Чн, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Яв, Iв — СД, СЛ); пазмı́й
черво́ний (Мл); бабки (Ан — СТ), бджолина трава (См — СЛ), боєвець (Ln, Го2 — СТ, СЛ),
буркун (Ан — ПД), громовик (См — ВЛ), красна трава (Ан — СЛ), кра́сний ко́рiнь (Ан,
Ln, Ум, Iв — СТ), красноцвiт (Ан — СТ), медунка (Ан, См — СТ, ВЛ), настояшник (Ан,
Го1 — СЛ), початок (Ан — СЛ), пчолина трава (Ан — СЛ), румняки бабинi (Ln — СТ),
рум’яна (баб’ячi) (Ан — СЛ), рум’янка (Ln, Шм2, Шс2, См — СТ, ПЦ), урвант (Ан — ПЦ),
червень (Ан — СЛ), червоний корi(е)нь (Ян2, Сл — СД), язик собачий (Ан — СЛ).
Echium vulgare L. — синя́к звича́йний (Сл, Ру, Оп; Mk); пазмı́й сива́к (Вх2, Вх3,
Вх6, Мл), рум’яна́ проста (Во), сивак звичайний (Вх1); буря(а)чки́ за́ячi (Ан, Ум — СД),
васильки польовi (Ан — СД, СТ), грiмник (Сл — СД), громови́к (Ан, Яв, Iв, Сл, См — СТ,
ПД), громови́ця (Мг — ЗК), дев’ятиси́л (Мг — ЗК), дев’ято́син (Пч — ЗК), дряпаки (Ос —
СД), дряпчики (Ос — СД), живокı́ст (Мг — ЗК), жостке зiллє (Ан — ПД), залiзня́к (Мг —
ЗК), зву́нчики (Мг — ЗК), зiлля вiд нудьги (Ос — ПЦ), змiя (Hl — БУ), iва́ндлово зı́лля
(Мг — ЗК), iван-зı́ллє пı́льське (Шх, Ду — ГЦ), колючи́ха (Мг — ЗК), колю́(я́)чка (Мг —
ЗК), колю́чки (Ав, Рг1, Пс, Ду — СД), колюшка (Mk — СД), коля́к (Мг — ЗК), колячни́к (Мг
— ЗК), коси́ця га́диняча (Мг — ЗК), костоправ (Ос — СТ), краснокорiнь (Сл), марковей
(Ан — ПС), матери́нка (Ан, Мг — ПД, ЗК), медени́шник (Ан — СД), межевник (Ан —
ВЛ), нето́я (Он — БО), оме́ґа (Мг — ЗК), осятни́к (Мг — ЗК), ранник (синiй) (Ан — СД,
СТ), рум’янка (См — ВЛ), свı́чка (Мг — ЗК), свiчу́рка (Он — БО), сива́к (Нв, Жл — ВЛ),
сине́ць (Ав, Рг1, Ан, Пс, Мн, Вх1, Iв, Сл — СД), синiй цвiт (Ан, Сл — СТ, ПЗ), синка (Нв —
ВЛ), синютка (Ос — ВЛ), синю́ха (Ан, Шс2, Сл, Мг — СТ, ПД, ЗК), синя́к (Чн, Рг1, Ср, Ln,
Пс, Мн, Кр, Шс2, Ян2, Ян3, Ду, Сл, Mk, Ос, Мг — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ, ГЦ), синяк золотий
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(Ос — ПД), синьоцвı́т (Мг — ЗК), слiпота курина (Ан — СТ), слiпота куряча (Ос — СТ),
цвiчу́рка (Он — БО), чı́чки гадю́чi (Мг — ЗК), шари́ло (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ум, Iв, Сл, Mk, Ос
— СД, ПД), щурове зiллє (Gs — ДС).
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Echium sp. — їживни́к (Яв — СТ).
Elaeagnaceae — масли́нковi (Ру, Оп), ло́ховi (Ру).
Elaeagnus L. — масли́нка (Ру, Оп), лох (Ру, Оп).
Elaeagnus angustifolia L. — масли́нка вузьколи́ста (Сл, Ру, Оп), лох
вузьколи́стий; лоховни́к вузколи́стий (Мл); верба цареградська (Ср, Ан, Ln, Ян3 —
СТ), здичало (Ян2 — СД), лейґре́т (Мс — СТ), лоза (См — СТ), лоза́ царегра́дська (Рг1,
Ан, Пс, Ду, Iв, Сл), лоза царська (Пс), лох (Рг1, Пс, Жл, Шм2, Сл, Ос, Ук, Мс — СД, СТ, ПД,
СЛ), лохi(о)вник (Чн, Ln — СТ, СЛ), лоховина (Сл), льон зозу́лин (Мс — СТ), масли́на
(Ср, Ан, Го1, Ян3, Iв, Мс, Опа — СТ), маслина бiла (Ан, Ln — СТ), масли́на ди́ка (Шс2, Сл,
Ук, Мс — СТ), маслинка (Сл, Ук), масли́нове де́рево (Ук), масличне дерево (Ан), оливка
(Mk — ПД), оли́вне де́рево (Ан, Iв, Сл, Mk — СД, ПД), полiпа́ха (Мс — СТ).
Elaeagnus argentea Pursh — масли́нка срiбля́ста (Сл, Ру, Оп), лох срiбля́стий;
лоховни́к срiбли́стий (Мл); маслина (Сл), маслина дика (Сл), маслинка (Сл).
Elaeosticta Fenzl [=Muretia Boiss.] — жовтокми́н; елеостикта (Оп).
Elaeosticta lutea (Hoﬀm.) Kljuykov, M.Pimen & V.Tichomirov [=Muretia lutea
(Hoﬀm.) Boiss.] — жовтокми́н польови́й; елеостикта жовта (Оп).
Elatinaceae — руслице́вi (Ру, Оп).
Elatine L. — ру́слиця (Ру, Оп; Ук).
Elatine alsinastrum L. — ру́слиця кiльча́ста (Ру); на́мулок звича́йний (Мл), руслиця
(Вх1), руслиця мокрична (Оп), руслиця очертаста (Вх1).
Elatine ambigua Wight — ру́слиця сумнı́вна (Оп).
Elatine gyrosperma Düben = Elatine hydropiper L.
Elatine hungarica Moesz — ру́слиця уго́рська (Ру, Оп).
Elatine hydropiper L. (Elatine gyrosperma Düben) — ру́слиця перце́ва (Ру); на́мулок
пе́речний (Мл), руслиця звивистонасiнна (Оп); воронець (Hl — БУ).
Eleocharis R.Br. — ситня́г (Ру, Оп; Ан, Ук); гусяни́ця (Сл).
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes (Scirpus acicularis L.) — ситня́г
голча́стий (Ру, Оп); гусяни́ця щетинкува́та (Сл), коша́тник iго́лчастий (Мл),
кошатник щетинковатий (Вх1); ситняг (Ан).
Eleocharis austriaca Hayek — ситня́г австрı́йський (Оп).
Eleocharis carniolica Koch — ситня́г кра́їнський; ситня́г карнiолı́йський (Ру, Оп).
Eleocharis klingei (Meinsch.) B.Fedtsch. [≈Eleocharis uniglumis (Link)
Schultes] — ситня́г Клı́нґе; ситня́г Клı́нге (Ру, Оп).
Eleocharis mamillata H.Lindb. — ситня́г пипкува́тий; ситня́г сосо́чковий (Ру).
Eleocharis mitracarpa Steudel — ситня́г ковпачко́вий; ситняг ковпаковий (Оп).
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. — ситня́г багатосте́блий; ситняг багатостебловий (Оп).
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes — ситня́г яйцеподı́бний; гусяни́ця
яйцюва́та (Сл), коша́тник яйцева́тий (Мл), ситня́г яйцеви́дний (Ру, Оп).
Eleocharis oxylepis (Meinsh.) B.Fedtsch. — ситня́г гостролускови́й (Ру, Оп).
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes — ситня́г боло́тяний; гусяни́ця боло́тяна (Сл), коша́тник боло́тний (Мл), ситня́г боло́тний (Ру, Оп); гусяниця (Сл — СД),
камиш (Мн2), ожина (Сл), осiтняг степовий (Ян3 — СТ), рогi(о)з (Пс, Сл), рогоза (Пс,
Сл), ситник (Чн, Ср, Ан, Ln, Ян3, Ян4 — СД, СТ), ситня́г (Пс), ситовина (Шс2 — СТ), сiтник
(Сл), сiтняг (Ян3, Ян4, Сл — СТ), сми́кавка (Шх, Он — БО, ГЦ), тонконiг (Ян3 — СТ).
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Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Link ex Bluﬀ — ситня́г мале́нький (Ру,
Оп).
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Eleocharis pauciﬂora (Lightf.) Link = Eleocharis quinqueﬂora (F.X.Hartmann)
O.Schwarz.
Eleocharis quinqueﬂora (F.X.Hartmann) O.Schwarz (Eleocharis pauciﬂora (Lightf.)
Link) — ситня́г бiдноцвı́тий; коша́тник малоцвı́тний (Мл), оситня́г малоцвı́тий
(Сл), ситня́г малоквiтко́вий (Ру), ситняг п’ятиквiтковий (Оп).
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes — ситня́г однолускови́й (Ру, Оп); кошатник
одноколосий (Вх1).
Eleocharis sp. — козє́рник (Лс2 — ПЦ), мо́рська трава́ (Гб — ВЛ), оситня́г (Ук), ситник
(Ан), ситовина (Ан).
Elisanthe (Fenzl) Reichenb. [=Silene L. pro parte] — липни́к; елiза́нта (Ру, Оп).
Elisanthe noctiﬂora (L.) Rupr. [=Silene noctiﬂora L.] — липни́к нiчни́й; елiза́нта
нiчна́ (Ру), елiзанта ночецвiта (Оп).
Elisanthe viscosa (L.) Rupr. [=Silene viscosa (L.) Pers.] — липни́к звича́йний;
елiза́нта клейка́ (Ру, Оп).
Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klokov [=Silene zawadzkii Herbich] — липни́к
Зава́дського; елiза́нта Зава́дського (Ру, Оп).
Elodea Michx — водяна́ чума́ (Оп); елоде́я (Ру, Оп).
Elodea canadensis Michx — водяна́ чума́ кана́дська; водяна́ зара́за (Сл), елоде́я
кана́дська (Ру, Оп), зараза́ водяна́ (Мл); елоде́я (Сл, Ук), кропивка (Сл — СД), чума́
водяна́ (Ук).
Elsholtzia Willd. — бджоляна́ трава́; ельшо́льцiя (Ру, Оп).
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. — бджоляна́ трава́ вiйча́ста; бджоляна́ трава́
(Сл), ельшольцiя вiйчаста (Оп), ша́ндра гребеня́ста (Мл); бджолина трава (Ан), глуха
трава (Мн2, Mk — ПД), коноплi глухi (Ос — ПС), кропива глуха (Мн2), маточник (Сл, Ос —
СД, ПС), мня́та (Он — БО), м’ята пiдтинна (Ан), м’ята французька (Го1 — СЛ), почаївське
зiлля (Ос — ВЛ), свiнтiйське зiлля (Ос — ВЛ), троян-зiлля (Ос — ПД), шандра (Ан, Мн2,
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Elymus L. — пирı́й; колосник (Вх2).
Elymus caninus (L.) L. (Roegneria canina (L.) Nevski) — пирı́й соба́чий (Сл); перı́йка
соба́ча (Мл), регне́рiя соба́ча (Ру, Оп); мурашина трава (Ан).
Elymus elongatus (Host) Runemark — пирı́й ви́довжений; перiйка видовжена
(Мл), пирiй довгастий (Сл).
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis — пирı́й напо́внений; перı́йка
сiтникова́ (Мл); пирiй (Сл — СТ).
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. bessarabicus (Săvul. &
Rayss) Melderis — пирı́й напо́внений бессара́бський.
Elymus hispidus (Opiz) Melderis — пирı́й си́зий (Сл); перı́йка сере́дна (Мл); пирей
(Ос — ПД), пирiй синiй (Сл — СЛ).
Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. barbulatus (Schur) Melderis — пирı́й
си́зий волоси́стий.
Elymus nodosus (Nevski) Melderis — пирı́й вузлува́тий.
Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev (Roegneria panormitana (Parl.) Nevski) —
пирı́й пале́рмський; регне́рiя пале́рмська (Ру, Оп).
Elymus reﬂexiaristatus (Nevski) Melderis — пирı́й зiгнутоостюко́вий.
Elymus reﬂexiaristatus (Nevski) Melderis subsp. strigosus (Bieb.) Melderis —
пирı́й зiгнутоостюко́вий щетиня́стий.
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Elymus repens (L.) Gould (Agropyron repens (L.) Beauv.) — пирı́й повзу́чий, пирı́й
звича́йний (Сл; Чн — СЛ); перı́йка звича́йна (Мл), плевельниця перiйка (Вх6); житня́к
(Сб — СД), кустеря́ва (Мг — ЗК), напа́сна тра́вка (Сб — ДС), незбу́тна тра́вка (Сб —
ДС), овся́нка (Сб — ПЗ), осiтни́к (Мг — ЗК), пара́й (Мг — ЗК), париватка (Mk — ДС),
парiєватиця (Км), перева́тка (Вх7 — ДС), перев’ятка (Км), перей(ка) (Мн2, Mk — ПД),
перi(и)єва́тиця (Вх, Жл — ДС), перий (Км), перiєва́тка (Вх6, Вх7 — СЯ), перı́й (Гв, Вх,
Жл, Ян2, Mk — СД, ПД, ВЛ), перı́йка (Вх, Жл, Mj, Сл, Он — ПД, ВЛ, БО), перниця (Вх7 —
ЛМ), пира́та трава́ (Мг — ЗК), пирва́тка (Вх7 — СЯ), пире́й (Рг1, Ln, Жл, Шм, Rs, Ян1, Сл,
Mk, Ос, Рм — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ПС), пирей-житник (Ан), пирейка (Mk — ПД), пири́й(ка)
(Гб — ВЛ, ДС), пирı́й (Ав, Ср, Ан, Жл, Мн2, Hl, Кр, Ян1, Ян2, Ян4, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Гб2,
Мг, Дми, Коб — ЗАГ), пирiй-житник (Км), пирı́йка (Сл, Ос, Ук — ПД), пи́рiнь (Мг — ЗК),
пир’я́нка (Сб — ПЦ), пирь (Мг — ЗК), пiрей (Гб, Сб — ПС, ЛМ), пiрı́й (Гб — СТ), плоскуха́
(Рм — ПЦ), по́рiй (Мг — ЗК), по́рiнь (Мг — ЗК), прийоватка (Mk — ДС), пристрiтник (Ос
— ПЦ), скажени́на (Мо — СТ), стоколо́са (Сб — БО), суволока (Сл), травка (Сл — СД).
Elymus repens (L.) Gould subsp. elongatiformis (Drobov) Melderis — пирı́й
повзу́чий довга́стий.
Elymus repens (L.) Gould subsp. pseudocaesius (Pacz.) Melderis — пирı́й
повзу́чий по́довий; пирiй-синець (Ян1, Сл — СТ), синець (Ян1, Сл — СТ).
Elymus sibiricus L. — пирı́й сибı́рський.
Elymus stipifolius (Czern. ex Nevski) Melderis — пирı́й ковилоли́стий.
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners (Roegneria trachycaulon (Link)
Nevski) — пирı́й шорсткосте́блий; регнерiя шорсткостеблова (Оп).
Elytrygia Desv. [=Elymus L. pro parte] — пирı́й (Ру, Оп).
Elytrygia bessarabica (Săvul. & Rayss) Prokudin [=Elymus farctus (Viv.)
Runemark ex Melderis subsp. bessarabicus (Săvul. & Rayss) Melderis] — пирı́й
бессара́бський (Оп).
Elytrygia elongata (Host) Nevski [=Elymus elongatus (Host) Runemark] —
пирı́й ви́довжений.
Elytrygia intermedia Host [=Elymus hispidus (Opiz) Melderis] — пирı́й си́зий;
пирı́й сере́днiй (Ру, Оп).
Elytrygia maeotica (Prokudin) Prokudin [=Elymus repens (L.) Gould subsp.
elongatiformis (Drobov) Melderis] — пирı́й приазо́вський; пирı́й азо́вський (Ру,

au

Elytrygia nodosa (Nevski) Nevski [=Elymus nodosus (Nevski) Melderis] —
пирı́й вузлува́тий (Ру, Оп).
Elytrygia pseudocaesia (Pacz.) Prokudin [=Elymus repens (L.) Gould subsp.
pseudocaesius (Pacz.) Melderis] — пирı́й по́довий (Сл, Оп); пирı́й несправжньоси́зий (Ру, Оп).
Elytrygia repens (L.) Nevski [=Elymus repens (L.) Gould] — пирı́й повзу́чий
(Ру, Оп), пирı́й звича́йний.
Elytrygia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski [=Elymus stipifolius (Czern. ex
Nevski) Melderis] — пирı́й ковилоли́стий (Ру, Оп).
Elytrygia strigosa (Bieb.) Nevski [=Elymus reﬂexiaristatus (Nevski) Melderis
subsp. strigosus (Bieb.) Melderis] — пирı́й щетиня́стий; пирı́й щети́нистий (Ру,
Оп).

Elytrygia trichophora (Link) Nevski [=Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp.
barbulatus (Schur) Melderis] — пирı́й волоси́стий (Ру, Оп).
Empetraceae — водя́нковi (Ру, Оп).
Empetrum L. — водя́нка (Ру, Оп; Ук).
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Empetrum hermaphroditum Hagerup [=Empetrum nigrum L. subsp.
hermaphroditum (Hagerup) Böcher] — водя́нка двостате́ва; водянка
гермафродитна (Оп).
Empetrum nigrum L. — водя́нка чо́рна (Вх3, Мл, Ру, Оп); водя́нка (Сл; Рг1, Пс, Жл,
Ум, Ду, Iв), вороня́чка чо́рна (Вх1; Жл); багнянка (Сл), батiвка (Км), глода багняна (Hl
— БУ), глуханя (Сл), голубель (Пс), голубець (Сл), голуби́нець (Ан, Пс, Iв), знiт (См),
тригузи (Вх1).
Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher — водя́нка
чо́рна двостате́ва.
Empetrum nigrum L. subsp. nigrum — водя́нка чо́рна типо́ва.
Ephedra L. — ефе́дра (Ру, Оп), ставча́к (Вх2).
Ephedra arborea Lag. — ефе́дра деревна́ (Оп), ставча́к деревни́й.
Ephedra distachya L. — ефе́дра звича́йна, ставча́к звича́йний (Мл); ефе́дра (Сл;
Ук), ефе́дра двоколо́са (Ру), ефедра двоколоскова (Оп), ставчак двоколосий (Вх2, Вх3);
декокт степовий (Зл — СТ), декохт (Ос — СТ), костяни́ця (Мс — СТ), малина степова
(Чн, Ln, Сл — СТ, СЛ), ставча́к (Мс — СТ), хвойник (Ln, Сл — СТ).
Ephedraceae — ефе́дровi (Ру), ставчако́вi; хвойниковi (Оп).
Epilobium L. — знiт (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Ук).
Epilobium adenocaulon Hausskn. — знiт зало́зистий; знiт залозистосте́блий (Ру),
знiт залозистостебловий (Оп).
Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker — знiт кiльча́стий; знiт приальпiйський (Оп),
знiт тригра́нний (Ру).
Epilobium alsinifolium Vill. — знiт мокричниколи́стий; знiт алсинолистий (Оп),
знiт мокричноли́стий (Ру).
Epilobium anagallidifolium Lam. — знiт дрiбноли́стий; знiт альпı́йський (Ру),
знiт курячоочковий (Оп).
Epilobium angustifolium L. (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) — знiт вузьколи́стий (Мл, Сл; Mk), iва́н-ча́й (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн, Ук, Мг, Дми, Коб — ЗАГ); знiт
узколистий (Вх1, Вх2, Вх6); бесiт (Нв, Вх1 — ГЦ), босятина́ (Мг — ЗК), босятни́к (Мг —
ЗК), вербı́вка (Мг, Коб — ГЦ, ЗК), вербли́чка (Мг — ЗК), верболiз (Ос — ПД), густiвни́к
(Мг — ЗК), димни́к (Коб — ГЦ), дiвчаче зiлля (Ос — ПД), дремуха (Tl), жнитий (Ос —
ВЛ), залiзняк (Ос — ПД), зiтильник (Mj), знiт (Дми — ДС), знiти́йник хло́пський (Нв, Ду
— ВЛ), знiти́льник хлопський (Вх7 — ВЛ), знiтинник (Tl — ГЛ), знiтинник дiвчачий (Ос
— ПД), знiтiйник (Вх1), iванко́ (Мг — ЗК), iва́нова трава́ (Мг — ЗК), iван-трава (См —
ПД), ке́прiй (Коб — ГЦ), ки́пець (Мг — ЗК), ки́пра (Мг — ГЦ), ки́пре́й (Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл,
Мн, Mj — ПД, СЛ), ки́прик (Сн, Мг — ГЦ, ЗК), ки́прi (Мг — ГЦ, ЗК), ки́прı́й (Сн, Мг — ГЦ,
ЗК), ки́рпиця (Мг — ЗК), ки́рпиць (Мг — ЗК), ку́прик (Мг — ЗК), льон ди́кий (Ан, Iв —
ПД), льоно́к (Ан, Iв, Мг — ПД, ЗК), мали́нник (Мг — ЗК), ницалоза (Ан — ПС), ниц(е)лоза
(Ос — ВЛ), первоцвiточник красний (Ос — ПД), плаку́н (Ан, Iв, Сл, См — СД, СЛ), рак (Ан
— СЛ), розвивач (См), розсiва́ч (Мл — ВЛ), рубанець (Ос — СД), сирня́чка (Мг — ЗК),
сiсильник (Mk — ПД), те́рлич (См, Мг — ВЛ, ЗК), хвоста́ч (Mk, Мг — ПД, ЗК), ценцелiя
(Нв — ЛМ), чай-iван (Tl — СД), червоне зiлля (Ос — ПД), ю́рик (Мг — ЗК).
Epilobium ciliatum Raﬁn. — знiт вiйча́стий.
Epilobium collinum C.C.Gmelin — знiт па́горбовий (Ру, Оп).
Epilobium dodonaei Vill. (Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur) — знiт розма(й)риноли́стий.
Epilobium dominii M.Popov [≈Epilobium adenocaulon Hausskn.] — знiт До́мiна
(Ру, Оп).
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Epilobium hirsutum L. — знiт шорстки́й (Ру, Оп); знiт косматий (Вх1), знiт
мохна́тий (Мл), знiт шерстки́й (Сл); жидра (Кр — СД), зiлля вiд болю голови (Ос
— ВЛ), зiтельник чоловiчий (Ос — ПД), знiтильник бабський (Сл — ПД), знiтинник
хлопчачий (Ос — ПД), золототисячник (Ос — ПД), кипрей (Ln, Кр, Шс — СД, СТ), розщеп
(Ан — СЛ), снитник дiвоцький (Ос — ВЛ), сплю́х (Пч — ЗК), сплю́шник (Пч — ЗК),
хлопчаче зiлля (Ос — ПД).
Epilobium lamyi F.W.Schultz [=Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi
(F.W.Schultz) Nyman] — знiт Лямı́; знiт Ламı́ (Ру, Оп).
Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri — знiт ланцетоли́стий (Оп).
Epilobium montanum L. — знiт гiрськи́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); брито́к (Ан, Ян2 —
СД), надошник польовий (Gs — ДС), ремiжа (Tl — ВЛ), рiзак (Сл — ПЦ), студник (Ос —
ПД).
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Epilobium nervosum Boiss. & Buhse [=Epilobium roseum Schreber subsp. subsessile (Boiss.) P.H.Raven] — знiт жилкува́тий (Ру, Оп).
Epilobium nutans F.W.Schmidt — знiт пони́клий (Ру, Оп).
Epilobium obscurum Schreber — знiт те́мний (Ру, Оп); знiт рiщастий (Вх1).
Epilobium palustre L. — знiт боло́тяний (Сл); знiт баго́нний (Мл), знiт боло́тний
(Ру, Оп); знiт(и́льник) дiво́чий (Нв, Вх7, Ду — ВЛ), кiйло (Ос — ПЦ), черв’як-трава (Ан
— СЛ).
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Epilobium parviﬂorum Schreber — знiт дрiбноцвı́тий (Мл, Сл); знiт дрiбноквiтко́вий (Ру, Оп); одкасник (Ос — ВЛ), сахват-трава (Ос — ВЛ).
Epilobium pseudorubescens A.K.Skvortsov — знiт несправжньочервонува́тий.
Epilobium roseum Schreber — знiт роже́вий (Мл, Сл, Ру, Оп); вербичка (Hl — БУ).
Epilobium roseum Schreber subsp. subsessile (Boiss.) P.H.Raven — знiт
роже́вий короткочерешко́вий.
Epilobium tetragonum L. — знiт чотиригра́нний (Мл, Сл, Ру, Оп); верблю́дка (Вх —
ДС), зiтельник чоловiчий (Ос — ПД), iван-зiлля (Ос — СД), кипрей (Шс2 — СТ), росадка
(Ос — СД).
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Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman — знiт чотиригра́нний Лямı́.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum — знiт чотиригра́нний типо́вий.
Epilobium sp. — ваньдзiллє (Он — БО).
Epipactis Zinn — кору́чка (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Epipactis atrorubens (Hoﬀm.) Besser — кору́чка те́мно-черво́на (Ру, Оп);
дре́млик темночерво́ний (Сл); лю́бка (Рг1, Пс, Жл, Mk).
Epipactis helleborine (L.) Crantz (Epipactis latifolia (L.) All.) — кору́чка широколи́ста (Вх1, Вх2, Сл, Оп); дре́млик широколи́стий (Сл), коручка морозниковидна (Оп);
кору́чка (Жл), любка (Ос — ПД), чемериця (Ос — ВЛ), чемерка (Ан — СЛ).
Epipactis latifolia (L.) All. = Epipactis helleborine (L.) Crantz.
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz — кору́чка дрiбноли́ста (Ру, Оп).
Epipactis palustris (L.) Crantz — кору́чка боло́тяна (Вх1, Сл); дре́млик боло́тяний
(Мл), ко́ручка боло́тна (Ру, Оп); кукуру́чка (Нв — ДС).
Epipactis purpurata Sm. — кору́чка си́ньо-фiоле́това; коручка пурпурова (Оп).
Epipogium R.Br. — надборо́дник (Ру, Оп); боро́диш (Вх2, Вх3, Сл).
Epipogium aphyllum Swartz — надборо́дник безли́стий (Ру, Оп); боро́диш
безли́стий (Мл, Сл), бородиш звичайний (Вх1, Вх2); бороди́ш (Жл).
Equisetaceae — хвоще́вi; хвощовı́ (Ру, Оп).
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со́сонка (Вх3, Вх6, Сл;

Гв, Гр, Mk, Ук,

Гб — ПД, ВЛ, ПЗ, ДС).
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Equisetum arvense L. — хвощ польови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); со́сонка польова́ (Во, Сл;
Рг1, Вл, Пс, Ум, Ду, Iв, Mk, Ос, Рм — СД, ПД, ВЛ, ПЦ), со́сонка тiни́чка (Вх1, Вх6; Нв — ВЛ),
хвощ тiничка (Вх2, Вх6); бере́зка (Км, Сб — ЗК), берı́зка (Мг, Сб — СТ, ЗК), брабуле́ць
(Мг — ЗК), брадалець (Км), брадоли́ць (Мал — ЗК), браду(о)лець (Км), бразулець (Км),
веретенце (Км), веретı́нця (Вх5, Вх7 — ЛМ), вовчо́к (Сб — СД), гречка мишача (Км),
драбуле́ць (Км, Мг, Сб — ЗК), драг(ґ)уле́ць (Мг, Сб — ЗК), дрябулець (Км), євка (Км),
єлинка (Вх5 — ЛМ), є́лочка (Сб — ПС), замо́чки (Сб — СТ), зозу́льки (Мг — ЗК), иле́ць
(Сб — ГЦ), ı́вка (Вх, Вх1), iле́ць (Вх, Жл, Вх1, Ду), iльце́ (Жл), ї́вка (Вх7, Он, Мг, Сб — БО,
ЛМ), йо́лочка (Сб — ПС), киндишни́к (Мг — ЗК), кинтешни́к (Мг — ЗК), кишкентни́к
(Мг — ЗК), кiнни́к (Мг — ЗК), коби́льник (Вх, Жл, Вх1, Сл — ДС), куде́льки (Мг — ЗК),
кудiлка (Км), куру́цики (Мг — ЗК), ла́пка ку́ряча (Сб — СТ), ла́пки зозу́линi (Мг — ЗК),
лу́скавець (Вх, Жл, Вх1 — ДС), мариюнка (Вх — ДС), нюнка (Вх5 — ЛМ), нюнька (Вх5 —
ЛМ), пади́волос (Нв, Вх1, Ду, Сл, Mk, Мг, Сб, Коб — ГЦ, ЗК), пади́волос горо́дний (Сб — БО),
перiй чорний (Сл — ВЛ), пе́стиш(i) (Ан, Ян2, Iв — СД), песту́шки (Ln, Ду — СТ), пласту́ха
(Сб — СТ), прiстка (Км, Сб — БО), пряс(т)ка (Км, Сб — БО), прясна (Км), прячка (Км),
розхудни́к (Мг — ЗК), свищ (Сб — ЗК), скорпı́й (Вх7, Км — БО), скрип (Сб — БО), скрипей
(Вх3, Hl, Сл — БУ), скрипе́ць (Вх7, Км — СЯ), скрипı́й (Кч — БО), смеречiчка (Mk — ГЦ),
смере́чок жа́бiй (Вх7, Км — ЛМ), смерı́чка (Гд, Он, Кч, Мг, Коб, Мал — БО, ЗК), смерı́чка
польова́ (Пч — ЗК), смерiчни́к (Мг — ЗК), сосенка (Сл — ВЛ, ПС), сосенка польова (Ян2,
Сл — СД), сосенник (Ан — СЛ), со́со́нка (Hz, Жл, Мн2, Rs, Ду, Сл, Mk, Ос, Гб, Коб — ЗАГ),
сосунки́ (Сб — ДС), сухове́ршок (Сб — ПД), суховершок весняний (Сл — СД), тiничка
(Вх3), тря́ска (Гв, Вх1, Вх7, Ду, Mk — ЛМ), фı́шка (Сб — ПЗ), фощ (Сб — ПД), хвищ (Ос,
Мг — СЛ, ЗК), хвищ польови́й (Лс2 — ПЦ), хвiщ (Сб — СД), хво́йка (Рм, См, Сб — ПЦ),
хвойка польова (Км), хвосч (Сб — СД), хвошка (Hz — ГЛ), хвощ (Вл, Сл, Ос, Мг, Сб — СД,
ВЛ, СЛ, ГЦ, ЗК), хвощ полевий (Ос — СД, СТ, ПД), хвуст (Сб — ПД), хвущ польови́й (Сб
— ПД), хрост (Ос — ЛМ), чентежни́к (Мг — ЗК), чорноголо́в (Сл, Лс2 — ПЦ), шувар (Сб
— БО), яли́нка (Вх7, Ду, Ос, Сб — ВЛ, ЛМ), яли́чка (Вх, Вх1, Сл, Мг — ДС, ЗК, ЛМ).
Equisetum ﬂuviatile L. (Equisetum limosum L.) — хвощ багно́вий (Сл, Ру); хвощ
млакови́й (Вх2, Вх3, Мл), хвощ рiчковий (Оп); пади́волос (Во, Жл), пряду́ха (Во),
сосонка (Ос — СД, ВЛ), хвойщ (Рг1, Пс, Ду — СД), хвощ (Рг1, Пс, Ду — СД).
Equisetum hyemale L. — хвощ зимо́вий (Вх2, Вх3, Сл, Ру); хвощ зимуючий (Оп);
скрипiй (Во), хвiщ (Ум, Ду, Iв), хвойщ (Рг1, Ду), хвощ (Вх, Mj, Ум, Iв, Сл), хвощ зимнiй
(Рг1, Пс, Мн2, Ду), хвощı́вка (Жл, Го1).
Equisetum limosum L. = Equisetum ﬂuviatile L.
Equisetum palustre L. — хвощ боло́тяний (Сл); хвощ (Ру), хвощ багнови́й (Вх2, Вх3,
Вх6, Мл), хвощ боло́тний (Ру, Оп); кругля́к (Рг1, Ln, Пс, Жл, Iв — СТ), прибужник (Во),
смерı́чка млакова́ (Пч — ЗК), смерı́чка млачна́ (Коб — БО), со́со́нка (Ос, Вас, Коб — ПД,
ВЛ, ДС), сосонка болотна (Mk), хвостець (Mk), хвощ багонний (Сл), хвощ береговий (Ос
— СД), хвощи́й (Гб — ПЗ).
Equisetum pratense L. — хвощ лучни́й (Сл, Ру, Оп); хвощ лукови́й (Вх2, Мл);
хвоща́й (Ан, Iв).
Equisetum ramosissimum Desf. — хвощ гiлля́стий (Ру); хвощ галузистий (Оп),
хвощ гiльча́стий (Сл), хвощ крiсла́тий (Мл); кедра (Ос — СТ), семибратна трава (Ос
— СТ).

Equisetum sylvaticum L. — хвощ лiсови́й (Мл, Сл, Ру, Оп; Ос — ПД); хвощ смерiчка
(Вх2); пади́волос (Шх, Ду, Сл, Коб — ГЦ), пестик (Ln — СТ), смерı́чка (Вх, Вх3, Ду — ВЛ),
сосонка (Вх, Пс, Ос — ВЛ, ДС), хвощ (Ln, Ум, Iв — СТ), хвощанка (Ос).
Equisetum telmateia Ehrh. — хвощ вели́кий (Сл, Ру, Оп); сосонка тельматея
(Вх1), хвощ пади́волос (Вх2, Вх3, Мл).
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Equisetum variegatum Schleicher — хвощ ряби́й (Сл, Оп); хвощ сорока́тий (Мл),
хвощ строка́тий (Ру).
Equisetum sp. — вiхоть (Mk), гре́чка ми́шача (Вх7 — БО), є́вка (Вх7 — БО), кiнська
трава (Гв — ЛМ), кожiлка (Гб — ЛМ), кудı́лька (Вх, Вх7, Ду — БО, ЛМ), пади́волос (Вх7,
Ощ, Сл, Ук, Он, Гб2 — БО, ГЦ), пря́чка (Вх5, Ду — ЛМ), скрипı́й (Вх7 — ДС), смерı́чка (Вх7
— ГЦ), хвощик (Os — ПЛ).
Eragrostis N.M.Wolf — гуся́тник (Ру, Оп).
Eragrostis aegyptiaca (Willd.) Link — гуся́тник єги́петський (Ру, Оп).
Eragrostis cilianensis (All.) F.T.Hubbard (Eragrostis megastachya (Koeler) Link) —
гуся́тник великоколоско́вий; гуся́тник крупноколоско́вий (Ру, Оп).
Eragrostis megastachya (Koeler) Link = Eragrostis cilianensis (All.) F.T.Hubbard.
Eragrostis minor Host — гуся́тник мали́й (Сл, Ру, Оп); гу́сятник ме́нший (Мл);
власополевиця (Ln — СТ), воню́чка (Ян1, Ян3, Сл, Ук — СТ), гусениця (Ян3 — СТ),
гусятник (Ян1, Ян3 — СТ), мишей (Шс2, Ян1, Сл — СТ), мишiй вiвсяний (Ан — СТ),
подтряснуха (Ан — СЛ).
Eragrostis multicaulis Steudel — гуся́тник багатосте́блий.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. — гуся́тник волоси́стий (Сл, Ру, Оп); гу́сятник
волоха́тий (Мл); гусениця (Ян1, Ян3 — СТ), шовковиця (Ян3 — СТ).
Eragrostis suaveolens A.Becker ex Claus [≈Eragrostis minor Host] — гуся́тник
запашни́й (Ру, Оп).
Eragrostis sp. — гусятниця (Лс1 — СД).
Erechtites Raﬁn. — жовтозı́льник; ерехтитес (Оп).
Erechtites hieracifolia (L.) Raﬁn. ex DC. — жовтозı́льник нечуйвı́тровий;
ерехтитес нечуйвiтровий (Оп).
Eremogone Fenzl [=Arenaria L. pro parte] — пiсо́чник; еремогоне (Оп).
Eremogone biebersteinii (Schlecht.) J.Holub [≈Arenaria procera Sprengel] —
пiсо́чник Бiбершта́йна; еремогоне Бiберштейна (Оп).
Eremogone cephalotes (Bieb.) Fenzl [=Arenaria cephalotes Bieb.] — пiсо́чник
голı́вча́стий; еремогоне головчаста (Оп).
Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl [=Arenaria longifolia Bieb.] — пiсо́чник
довголи́стий; еремогоне довголиста (Оп).
Eremogone micradenia (Smirnov) Ikonn. [≈Arenaria procera Sprengel] —
пiсо́чник лучностепови́й; еремогоне лучностепова (Оп).
Eremogone pineticola (Klokov) Klokov [≈Arenaria procera Sprengel subsp.
pubescens (Fenzl) Jalas] — пiсо́чник борови́й; еремогоне борова (Оп).
Eremogone rigida (Bieb.) Fenzl [=Arenaria rigida Bieb.] — пiсо́чник жорстки́й;
еремогоне жорстка (Оп).
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. [=Arenaria procera Sprengel] — пiсо́чник
ске́льний; еремогоне скельна (Оп).
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach — жи́тничка; морту́к (Ру, Оп).
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach — жи́тничка схı́дна; морту́к схı́дний
(Ру, Оп), перı́йка схiдна́ (Мл), пирı́й схı́дний (Сл).
Eremopyrum triticeum (Gaertner) Nevski — жи́тничка пшени́чна; жи́тничка
(Сл; Ян1 — СД, СТ), морту́к пшени́чний (Ру, Оп), перı́йка лежа́ча (Мл).
Eremurus Bieb. — ширя́ш (Кри — СТ); ерему́р (Ру, Оп).
Eremurus caucasicus Steven — ширя́ш кавка́зький; ширяш (См).
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Eremurus spectabilis Bieb. [≈Eremurus caucasicus Steven] — ширя́ш показни́й;
ерему́р га́рний (Ру), еремур показний (Оп).
Eremurus tauricus Steven — ширя́ш кри́мський; ерему́р кри́мський (Ру, Оп).
Eremurus thiodanthus Juz. [≈Eremurus caucasicus Steven] — ширя́ш сiрчаноцвı́тий; еремур сiрчаноцвiтий (Оп).
Ericaceae — ве́ресовi (Ру, Оп).
Erigeron L. — зли́нка (Ру, Оп).

Erigeron acer L. subsp. acer — зли́нка го́стра типо́ва.

ht

Erigeron acer L. — зли́нка го́стра (Мл, Сл, Оп); зли́нка їдка́ (Ру), хлед острий (Вх1);
блошник (Mk, См — СТ), блошниця (Ln, Шс2 — СТ), богатинка (Tl), вiниччя (См — ПД),
гродники iвановi (Ан — ПС), губушник (Ан, См — СД, СТ), дуб (См), загадка (Ан, Шм,
Шс2, Mk — СД, СТ, ПД, ПС), землепух (Ан — СЛ), злинка (Кр, Mj, Шс2, Mk — СД, СТ, ПД),
каток (Ан — СЛ), котик (См — СД), лапки́ котя́чi (Нв, Ду — ВЛ), перелет (См — БУ),
пуховник (Ан — СТ), семибратський лист (Ан — СТ), сiнчак (Сл — ВЛ).

rig

Erigeron acer L. subsp. macrophyllus (Herbich) Guterm. — зли́нка го́стра
великоли́ста.
Erigeron acer L. subsp. politus (Fries) H.Lindb. — зли́нка го́стра глянсува́та.

py

Erigeron alpinus L. — зли́нка альпı́йська (Оп).

Erigeron annuus (L.) Pers. — зли́нка однорı́чна (Сл); жовтяницi (Ос —
(Ос — ПЦ), марона лiсова (Ос — ПД).

ПЦ),

котки

co

Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. septentrionalis (Fernald & Weig.) Wagenitz
— зли́нка однорı́чна пiвнı́чна.
Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz —
зли́нка однорı́чна щетиня́ста.

's

Erigeron canadensis L. = Conyza canadensis (L.) Cronq.
Erigeron orientalis Boiss. — зли́нка схı́дна (Оп).

th
or

Erigeron podolicus Besser [≈Erigeron acer L. subsp. macrophyllus (Herbich)
Guterm.] — зли́нка подı́льська (Ру, Оп).
Erigeron politus Fries [=Erigeron acer L. subsp. politus (Fries) H.Lindb.] —
зли́нка глянсува́та; злинка вiдполiрована (Оп).
Eriobotrya Lindley — япо́нська мушмула́ (Ру, Оп).

au

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindley — япо́нська мушмула́ звича́йна (Ру, Оп).
Eriochloa Kunth — пухна́тка; шерстяк (Оп).
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth — пухна́тка волоха́та; плоскушка (Оп), шерстяк
волохатий (Оп).
Eriophorum L. — пухı́вка (Ру, Оп;

Ук);

вовниця (Вх2, Вх3), пухiвки́ (Сл;

Mk).

Eriophorum angustifolium Honckeny (Eriophorum polystachyon L.) — пухı́вка
вузьколи́ста (Ру); во́вниця вузколи́ста (Мл), пухiвка багатоколоскова (Оп), пухiвки́
вузьколи́стi (Сл); багни́на (Гб2 — ГЦ), ґаво́вна млачна́ (Он — БО), дримлю́х (Он — БО),
дрiмлюхи́ (Коб — БО), жидик (См — ВЛ), когу́тик (Он — БО), кругля́к (Коб — ПЦ),
ку́пала (Он — БО), ла́пки́ за́ячi (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Mk — СД, ПД, ВЛ), ми́цики (Коб
— БО), мицьки́ (Гд — БО), му́да попо́вi (Коб — ГЦ), пушиця (Ln — СТ), сп’юх (Он — БО),
чорноголо́в (Коб — ПЦ).
Eriophorum gracile Koch ex Roth — пухı́вка струнка́ (Ру, Оп); во́вниця струнка́
(Мл), пухiвки́ стрункı́ (Сл).
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Eriophorum latifolium Hoppe — пухı́вка широколи́ста (Ру, Оп); во́вни́ця широколи́ста (Вх1, Вх2, Мл; Жл), пухiвки́ широколи́стi (Сл); вовнянка (Сн, См, Гб — ВЛ, ПЛ,
ГЦ), клочанка (Hl — БУ), лапки́ за́ячi (Рг1, Ду, См — ПЦ), полочка (Вх1), пух (Мс — СТ),
пух болотнiй (Рг1, Пс), пухи́нка (Мс — СТ), пушо́к (Мс — СТ), сiтни́г (Коб — ГЦ), тı́ло
Бо́же (Вх, Жл, Вх1, Сл, Mk, См, Гб, Коб — ВЛ, ДС).
Eriophorum polystachyon L. = Eriophorum angustifolium Honckeny.
Eriophorum scheuchzeri Hoppe — пухı́вка Шо́йхцера; пухı́вка Ше́йхцера (Ру, Оп).
Eriophorum vaginatum L. — пухı́вка пiхвя́ста; во́вниця пiхви́ста (Мл), вовниця
пiхвовата (Вх1), пухı́вка пı́хвова (Ру, Оп), пухiвки́ пiхвя́стi (Сл); пух (Рг1, Пс, Жл, Ду
— СД).
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Eriophorum sp. — бiлоголовник (Ан — СЛ), жидик (Гв, Вх1, Сл), кiтка (Вх7, Mk — ДС),
ко́тики (Вх7, Он, Коб — ДС, БО, ГЦ), пеле́шник бı́лий (Вх7), пуховка (Ан — ПС), сп’я́чник
(Вх5, Вх7, Ду — ЛМ), тонконı́г (Вх7 — ВЛ).
Eriosynaphe DC. — феру́льниця; ерiозина́фа (Ру, Оп).
Eriosynaphe longifolia (Fischer ex Sprengel) DC. — феру́льниця довголи́ста;
ерiозина́фа довголи́ста (Ру, Оп).
Erodium L’Hér — грабельки́ (Сл, Ру, Оп; Шм2); бузьочник (Вх2).
Erodium beketowii Schmalh. — грабельки́ Беке́това (Ру, Оп).
Erodium ciconium (L.) L’Hér — грабельки́ довгодзьо́бi (Сл); бу́зьочник
довгодзьо́бий (Мл), грабельки довгодзьобовi (Оп), грабельки́ леле́ковi (Ру).
Erodium cicutarium (L.) L’Hér — грабельки́ звича́йнi (Сл, Ру, Оп), бу́ськи́
(Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Мн2, Шм, Шс, Сл, Mk — ЗАГ); бузьочник звичайний (Вх2),
бу́з(с)ьочник пiрнатоли́стий (Вх6, Мл), грабельки́ цику́товi (Ру); аїстник (Ln, Шс —
СТ), бузьочки (Вх — ВЛ), бузьо́чок (Гр), бу́слики (Рм — ПЦ), вогонь бузькiв (Ос — ВЛ),
гира (Км), грабельки (Mj, Шс, Сл — СД, СТ, ПД), гребельки (Км), гребениця (Ан — СД),
гре(и)бенки (Сл, Км), iголка (Hl — БУ), корт (См), косарi (Вх — ВЛ), носики журавлинi
(Мн2, Mk — ПД), по-чому-збiжжє (Вх — ДС), чорногузики (Сл — СД).
Erodium hoeﬀtianum C.A.Meyer — грабельки́ Ге́ффта; грабельки́ Ге́фта (Ру,
Оп).
(Ру, Оп).

th
or

Erodium malacoides (L.) L’Hér — грабельки́ ма́львовi; грабельки́ мальвови́днi

au

Erodium ruthenicum Bieb. — грабельки́ ру́ськi (Ру, Оп); бу́зьочник пı́зний (Мл),
грабельки́ пı́знi (Сл).
Erophila DC. — весня́нка (Оп); ерофı́ла (Ру).
Erophila krockeri Andrz. [≈Erophila verna (L.) Chevall.] — весня́нка Кро́кера
(Оп).

Erophila praecox (Steven) DC. [=Erophila verna (L.) Chevall. subsp. praecox
(Steven) Walters] — весня́нка ра́ння (Оп); ерофı́ла ра́ння (Ру).
Erophila verna (L.) Chevall. — весня́нка звича́йна; веснянка весняна (Оп),
голоде́ць весняний (Вх1; Жл), голодо́к я́рий (Во, Вх6, Мл), ерофı́ла весня́на́ (Ру), крупка
весняна (Сл); вонючка (Ян3 — СТ), голод (Гв), голодень (Hl — БУ), голодни́к (Жл), кашка
(Ян2, Сл — СД), кру́пка (Ln, Шм2, Шс, Яв, Сл — СТ), рижу́ха (Ду, Сл), скудолисник (Го1
— СЛ), сухоребриця (Ср — СТ), чисте́ць (Рг1, Жл, Ду, Сл — СД), чистик (Гр, Сл — ПС).
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. praecox (Steven) Walters — весня́нка
звича́йна ра́ння.
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna — весня́нка звича́йна типо́ва.
Eruca Miller — роке́т-сала́т; еру́ка (Ру), iндау (Оп); отрутоплiдка (Соб), пекучка (Соб).
Eruca sativa Miller = Eruca vesicaria (L.) Cav.
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Eruca vesicaria (L.) Cav. (Eruca sativa Miller) — роке́т-сала́т горо́днiй; еру́ка
посiвна́ (Ру), iндау посiвний (Оп), каки́шник (Сл; Шс — СТ); гi(о)рчиця дика (Шм, Шс
— СТ).

Erucastrum C.Presl — рога́чка (Ру, Оп).
Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turch.) Cruchet [=Brassica elongata
Ehrh. subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr.] — рога́чка хроноли́ста; рога́чка
хрiнови́дна (Ру, Оп).
Erucastrum cretaceum Kotov — рога́чка крейдяна́ (Оп).
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz — рога́чка францу́зька; рогачка
гальська (Оп).
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E.Schulz — рога́чка настурцiєли́ста (Ру,
Оп).
Ук).

ht

Eryngium L. — микола́йчики (Сл, Ру, Оп;

py

rig

Eryngium campestre L. — микола́йчики польовı́ (Сл, Ру, Оп); микола́йчик полеви́й
(Мл), переполошник польовий (Во); будяк бiлий (Ан, Шс2, Iв — СТ), будячки (Ос — СД),
голова́ ада́мова (Рг1, Пс, Жл, Iв), зiлля вiд кольок (Ос — СД), катран татарський (Ср —
СТ), колю́чка(и) (Чн, Ср, Ан, Ln, Tl, Mj, Шс2, Iв, Ос — СТ, ПД, СЛ), колячка (См), микола́йки
(Ан, Rs, Ос — ПД, ВЛ), микола́йко (Гб — ДС), микола́йчики (Ан, Iв), николайки (См —
ДС), николай(чик) (Ан, Gs — ПД, ДС), перекотиполе (Чн, Ln, Rs, Сл, Mk — СТ, ПД, СЛ,
ДС), переполошник (Сл), плiден (Hl — БУ), покотиполе (См — ПД), сивучı́й (Мл — ВЛ),
страхополо́х (Коб — ДС), чортополох (Ан — СЛ).

co

Eryngium maritimum L. — микола́йчики примо́рськi (Сл, Ру, Оп); микола́йчик
примо́рський (Мл); колючка (Ср — СТ), миколайчик (См), покотиполе (См — СТ).
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Eryngium planum L. — микола́йчики си́нi (Сл, Ру); микола́йчик си́нiй (Мл),
миколайчики плоскi (Оп), покоти́поле звича́йне (Вх1; Жл), синеголо́в (Сл; Рг1, Пс, Шм,
Шс2, Ду, См — СД, СТ); бодячо́к польови́й (Нв, Сл — ВЛ), будяк колючий (Ос — СД),
будя́к си́нiй (Ан — СД), будяки (Ос — ПД), будячки колючi (Ос — ПД), будячо́к (Ан,
Кр, Iв, Сл — СД), ведмедиця (Сл — СЛ), во́гник (Гб2 — ГЦ), головник синiй (Hl — БУ),
зiлля вiд кольок (Ос — СД), зубатни́к (Он — БО), колю́чка(и) (Ан, Сл, Mk, Ос — СД, СТ,
СЛ), колю́чки́ си́нi (Рг1, Ан, Пс, Мн, Iв — СТ, СЛ), кольки (Ос — СД), люби́-мене́ (Нв, Ду,
См — СД, БУ), лю́бка(и́) (Ан, Iв — СТ, СЛ), миколаєвки (Сл — ПС), миколаївки (Ос —
СД, ВЛ), миколаї(є)вцi (Ян2, Сл — СД), микола́йки (Вх, Вл, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Iв, Сл,
Mk, Лс2, Ук — СД, ПД, ВЛ, ДС), миколайське (Mj — ПД), микола́йцi (Вл, Ан, Iв, Сл — СД,
ПС), микола́йчики (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Ос — ПД, ВЛ), миколки (Сл — ПС), моска́ль
(Гб — ВЛ), никола́єць (Нв, Жл, Вх1, Ду — ВЛ), пальчик (Ан — СЛ), перекоти́по́ле (Вх7,
Mj — ПД, БУ, ГЦ), перелет (Ос — СЛ), перелетник (Ан — ПС), перельотник синiй (Ос —
СТ), перенı́(о́)с-зı́лля(є) (Ан, Iв), переполо́шник (Ан, Ду, Iв), покотиполе (См — СД, ГЦ),
полунушник (Ан — СЛ), свинушка (Ан — СЛ), синеголовка (Ln — СТ), синеголовник (Ан
— СТ), синяк (Ос — СД), чортиполох (Сл).
Erysimum L. — жовту́шник (Сл, Ру, Оп;

Ук).

Erysimum aureum Bieb. (Erysimum sylvaticum Bieb.) — жовту́шник лiсови́й (Мл,
Ру, Оп).

Erysimum cheiranthoides L. — жовту́шник дрiбноцвı́тий (Мл, Сл); жовту́шник
лакфiолеви́дний (Ру), парiпок луковий (Вх1, Вх3); горубка (Rs — ВЛ), жовтняк (Мс —
СТ), жовтоцвı́т (Мс — СТ), жовту́шник (Ln, Шс2, Мс — СТ), парiпок (Мл), рокiта (Сл —
ПЦ), свирiпа (Ян2 — СД), свирı́пка (Ср, Ln, Ум, Шс2, Ян3, Iв, Сл — СТ), сурiпок (Вх3).
Erysimum cheiri (L.) Crantz — жовту́шник-ла́кфiоль; ла́кфiоль (Сл; Дб), ляк
звичайний (Вх3), ляк золоти́й (Жл, Вх1, Вх6, Мл); жовтофiоль (Сл), лак звичайний
(См), лак золотий (См), ляк (Mk — ПД), ф’ялок жовтий (Mk).
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Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. — жовту́шник заго́стрений (Ру, Оп);
жовту́шник широколи́стий (Мл, Сл).
Erysimum diﬀusum Ehrh. — жовту́шник сiрува́тий (Сл); жовтушник розлогий
(Оп), жовту́шник сı́рий (Мл); болотник (Ан — СЛ), вiнички (Ан, Шс — СТ, СЛ), цапок
(Hl — БУ).

ht

Erysimum hieracifolium L. — жовту́шник нечуйвiтроли́стий (Оп); жовтушник
висо́кий (Сл), жовту́шник прями́й (Мл, Ру); свирiпка (Сл).
Erysimum hungaricum Zapal. — жовту́шник уго́рський (Ру, Оп).
Erysimum krynkense Lavrenko — жовту́шник кри́нкський (Ру, Оп).
Erysimum leptostylum DC. — жовту́шник тонкосто́впчиковий (Ру, Оп).
Erysimum leucanthemum (Stephan) B.Fedtsch. — жовту́шник бiлоцвı́тий (Оп);
жовту́шник бiлоквı́тковий (Ру), жовту́шник рiжноцвı́тий (Мл).
Erysimum marschallianum Andrz. ex Bieb. — жовту́шник Ма́ршалла (Ру);
сурiпок (См).
Erysimum odoratum Ehrh. — жовту́шник запашни́й (Сл); жовту́шник паху́чий

rig

(Мл, Оп).

co

py

Erysimum repandum L. — жовту́шник розчепı́рений (Ру, Оп); жовту́шник
розбрı́лий (Мл), жовтушник стелюх (Мл); рогачка (Ян3 — СТ).
Erysimum sylvaticum Bieb. = Erysimum aureum Bieb.
Erysimum ucrainicum Gay — жовту́шник украї́нський (Оп); жовту́шник
крейдяни́й (Мл, Сл, Ру).
Erysimum witmannii Zawadzki — жовту́шник Вı́тманна; жовту́шник Вı́тмана
(Ру, Оп).
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Erysimum sp. — гiрчак (Сл).
Erythronium L. — соба́чий зуб; еритро́нiй (Ру, Оп).
Erythronium dens-canis L. — соба́чий зуб спра́вжнiй; еритро́нiй соба́чий зуб (Ру,
Оп), собачки́ (Сл; Пс, Ум, Ду, Iв, См — ПД); жалубок (Hl — БУ).
Eschscholzia Cham. — калiфорнı́йський мак; ешольцiя (Оп).
Eschscholzia californica Cham. — калiфорнı́йський мак садо́ви́й; ешольцiя
калiфорнiйська (Оп); мак калiфорнiйський (Кри, Опа — СТ), полинок калiфорнiйський
(Кри — СТ), со́нечко (Коб — БО, ГЦ).
Euclidium R.Br. — насмı́тник; евклı́дiй (Ру, Оп).
Euclidium syriacum R.Br. — насмı́тник звича́йний; евклı́дiй сiрı́йський (Ру, Оп),
насмı́тник (Сл; Шс2 — СТ), стручкодзьо́б сири́йський (Мл); блошниця (Сл), насмiтниця
(Ан, Шс — СЛ).

Eucommia Oliver — евко́мiя (Ру).
Eucommia ulmoides Oliver — евко́мiя в’язоли́ста (Ру).
Euonymus L. — брусли́на (Сл, Ру, Оп).
Euonymus czernjaëvii Klokov [=Euonymus europaea L. subsp. moldavica
(Klokov) Grosset] — брусли́на Черня́єва (Оп).
Euonymus europaeus L. — брусли́на європе́йська (Ру, Оп); брусли́на европе́йська
(Сл), брусли́на звича́йна (Вх1, Мл); берекле́т (Ср, Ln — СТ), бересклед (Ск — СТ),
бересклет (Чн, Кр, Шс, Ук — СД, СТ, СЛ), бризлели́на (Жл), бружмель (Ан, Жл — СТ),
брузлевина (Сл — ПЦ), брузлена (Ан — СЛ), брусили́на (Рг1, Пс, Ум, Iв), брусинина (Ав —
СД), брусле(а)ви́на (Жл, Сл, Ос — СД), бруслени́на (Шк, Жл, Iв, Сл, Mk — СД), брусли́на
(Ав, Ср, Ан, Шк, Пс, Жл, Мн2, Вх3, Ян2, Ян3, Iв, Сл, Mk, Ук — ЗАГ), бруслина проста (Сл),
бруслинник (Ос — СД), вересклед (Hl — БУ), гадючi ягоди (Сл — СД), жига́лок (Шс,
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Ду — СТ), кислянка (См — ДС), клещевина (Шс — СТ), клещина (Го1 — СЛ), круши́на
(Ан, Мг2 — ПД, СЛ, ЗК), ли́ко во́вче (Гв, Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Iв, Ос, См — ПД, ПЦ, ДС),
муди́на́ (Жл, Мг2), мудя попова (Mk — ПД), мудь (Жл), мудь попо́ва (Жл), намисто (Сл
— СД), неревина (Ан), нуда (Mk — ПД), нуда попова (Сл, Mk — ПД), очi Божi (Ln, Шс —
СТ), о́чi жа́б’ячi (Гб — ВЛ), порусина (Ос — ВЛ), прискори́на (Вх7, Сл — ДС), просвир
(Ан — СД), проскури́на (Вл, Пс, Вх7, Rs, Шс, Iв, Сл, Mk, Ос — СТ, ПД, ВЛ), сакла́к (Рг1, Ан,
Пс, Ду, Сл — ПЦ), свидина́ (Ан, Мг2 — СД, ЗК), се́рги во́вчi (Рг1, Пс, Сл), сережки вовчi
(Сл — СД), слiпокурник (См — ПЦ), трути́зна (Гб — ДС), черемшина (Ос — СД), чермиль
(Mk), яйця котовi (Ан — СЛ).

— ВЛ).
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Euonymus europaeus L. subsp. moldavica (Klokov) Grosset — брусли́на
європе́йська молда́вська.
Euonymus japonicus L. ﬁl. — брусли́на япо́нська (Оп).
Euonymus latifolius (L.) Miller — брусли́на широколи́ста (Оп); бруслинокра́с
широколи́стий (Ру).
Euonymus nanus Bieb. — брусли́на ка́рликова (Ру, Оп); брусли́на карлова́та (Мл),
брусли́на мала́ (Сл); розмарин дикий (Mk — ПД).
Euonymus verrucosus Scop. — брусли́на борода́вча́ста (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп);
берескле́н (Гр), бересклеп (Пс), берескле́т (Рг1, Пс, Жл, Кр — СД), берест (Сл — ВЛ),
бирючина (Ан — СД), бородавки́ (Мг2 — ЗК), бризгелина (Ан — ПЛ), бризлели́на (Жл,
Гр), бризленина (Пс), брислевина (Рг1), бружлевина (Tl), брузлевина (Ан — ПЛ), брусинина (Ln — СТ), бруслеви́на (Рг1, Вл, Пс, Жл, Сл), брусле(и)ни́на (Вл, Жл, Ум, Iв, Ос —
СД), брусли́на (Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Кр, Iв, Сл, Mk, Ос, Мг2 — СД, СТ, ПД, СЛ, ЗК),
брусни́ка (Мг2 — ЗК), брусни́на (Гр), брусни́ця (Мг2 — ЗК), брустин(ин)а (Tl), верескле́д
(Жл), верескле́н (Рг1, Жл), верескле́п (Ан, Пс, Iв), вiд кошулi (Вх — ДС), вошиве дерево
(Сл — СД), дрислявина (Ан — ПЛ), жимолость чорна (Ан — СЛ), звiри́нець (Он — БО),
клещина (Го1, Сл — СЛ), кни́шики (Мг2 — ЗК), ли́ко во́вче (Gs, Mj, Ос, Мг2 — ПД, ДС, ЗК),
муда (Вх, Вх1 — ДС), му́дi попо́вi (Он, Мг2 — БО, ЗК), мудя попо́ве (Жл, Вх7 — ЛМ), мудь
попо́ва (Вх, Жл — ВЛ), нуда (Mk, См — ПД, ВЛ), нуди поповi (Gs — ДС), очi раковi (Ос —
СД), проскiрка (Гв — ВЛ), проскури́на (Рг1, Ан, Пс, Жл, Rs, Ян2, Iв, Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ),
проскуриня чорнонасiнна (Шс2 — СТ), проскурник (Сл), смердюха (Mk — ПС), соба́чi
я́годи (Мг2 — ЗК), троща́к (Ан, Жл, Сл — ВЛ), у́хо во́вче (Мг2 — ЗК), форґе́зи (Мг2 —
ЗК), футара́йки (Вх7 — БО), черемшина (Mk — ДС), чуфе́зи (Мг2 — ЗК), шипшина (Сл

au

Eupatorium L. — сiда́ч (Ру, Оп; Ук); бу́чениш (Вх2).
Eupatorium cannabinum L. — сiда́ч конопля́ний (Ру, Оп); бу́чениш пеночняк (Вх2),
сiда́ч (Сл; Ln, Мн, Mj, Ум, Ян2, Iв — СД, СТ), сiда́ч конопля́ник (Мл), сiдач пеночник (Вх1);
бу́чениш (Вх7 — ГЦ), вовчки́ (Rs — ВЛ), грива кiнська (Ln, Шс2 — СТ), давник (Hl — БУ),
кiнська трава (Ln — СТ), конопельник (Ln, Шс2, Сл — СТ), коноплi водянi (Шс2, Сл —
СТ), коноплi собачi (Мн, См — СД, СТ), материнка лугова (Ос — ПД), ошадець (Вх7 —
ЛМ), петишник (Км), посконник (Ln, Шс2, Сл — СТ), посконь дика (Км), репик (Ln, Шс2
— СТ), реп’яшник (Км), рiзак (Ос — ПД), семивихрик (Ос — ВЛ), сидаш (Км), сiда́ш (Шм,
Ум, Шс2, Ду, Iв, Сл, Ос, Яна — СД, СТ).

Euphorbia L. — молоча́й (Сл, Ру, Оп; Ср, Ln, Ум, Ян3, Ду, Iв, Mk, Ук, Гб — ЗАГ); молочак
(Вх2, Вх3; Лс2 — ПЦ).

Euphorbia agraria Bieb. — молоча́й польови́й (Сл, Ру, Оп); молоча́к полеви́й (Мл);
молоча́й (Ян1, Ян3, Сл, Мс — СД, СТ).
Euphorbia aleppica L. — молоча́й малоазı́йський; молоча́й але́пський (Ру, Оп).
Euphorbia amygdaloides L. — молоча́й мигдалоли́стий (Сл); молоча́й мигдалеви́дний (Ру, Оп), молоча́к мiкдалоли́стий (Мл); мо́лоч (Бк — БУ), молоча́йник (Бк —
БУ), молоча́к (Бк — БУ), молочı́нь (Бк — БУ), само́зелень (Шх, Ду, Коб — ГЦ).
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Euphorbia angulata Jacq. — молоча́й гранча́стий (Сл, Оп); молоча́й ребри́стий
(Ру), молоча́к гранча́стий (Мл).
Euphorbia bessarabica Klokov — молоча́й бессара́бський (Ру).
Euphorbia carniolica Jacq. — молоча́й кра́їнський; молоча́й карнiолı́йський (Ру,
Оп); борода́вник (Коб — БО), вовчели́ця (Коб — ГЦ), зимозı́лля (Коб — БО), само́зелень
(Коб — ГЦ).

co
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Euphorbia carpatica Woloszczak — молоча́й карпа́тський (Ру, Оп).
Euphorbia chamaesyce L. — молоча́й дрiбноцвı́тий (Сл); молоча́й дрiбноквiтко́вий
(Ру), молочай дрiбносмоковник (Оп), молоча́к дрiбноцвı́тий (Мл).
Euphorbia chamaesyce L. subsp. massiliensis (DC.) Thell. — молоча́й дрiбноцвı́тий марсе́льський.
Euphorbia cretophila Klokov [≈Euphorbia petrophila C.A.Meyer] — молоча́й
крейдолю́бний (Оп).
Euphorbia cyparissias L. — молоча́й кипари́совий; молоча́й кипарисови́дний (Ру,
Оп), молоча́й со́сонка (Сл; Пс), молоча́к пся́рник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), остромолоч кипарисна (Во); вовчели́ця (Коб — ГЦ), вовчи́не́ць (Вх4, Вх7 — БО, ЛМ), вошi дiдовi (Ос —
ВЛ), земле́зiл (Вх7 — БО), земо́зiл (Вх1, Вх7 — БО), метелка (Ан — ПД), млiче́й (Вх7 —
СЯ), молоко́ во́вче (Гб — ВЛ), молоко дике (Вх4 — ЛМ), молоко жаб’яче (Мн2 — СД),
молоко канє (Вх7 — ЛМ), молоко кiзє (Вх7 — ЛМ), молоко́ кı́тче (Вх7 — ЛМ), молоко́
п(е́)сє́ (Вх4, Вх7, Mk — БО, ЗК, ЛМ), молоко псє́че (Гб — ДС), молоко́ су́ч(ач)е (Вх7, Гд,
Он, Гб — ДС, БО, ЛМ), молоча́й (Рг1, Жл, Мн2, Ос — СД, ПД), молоча́к (Вл, Mk, Ос — СД,
ПД), молочı́(и́)й (Шх, Коб — ДС, ГЦ), моло́чка (Рг1), молочко́ (Гб — ВЛ, ДС), молочко
вовче (Вх, Вх1, Mk — ДС), молочко́ котя́че (Вх, Вх1, Сл — ВЛ), молочко п(е)сяче (Вх1, Hl
— БУ), молочко́ су́че (Вх7 — ЗК), романець (Ос — ВЛ), само́зелень (Коб — ГЦ), со́сонка
(Рг1).
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Euphorbia dentata Michx — молоча́й зубча́стий.
Euphorbia dulcis L. — молоча́й соло́дкий (Сл, Ру); молоча́к соло́дкий (Мл).
Euphorbia epithymoides L. (Euphorbia polychroma A.Kerner) — молоча́й рiзноба́рвний; молоча́й багатоба́рвний (Ру), молоча́к зелези́стий (Мл).
Euphorbia esula L. — молоча́й го́стрий (Сл, Ру, Оп); молоча́к о́стрий (Мл);
блеки́тець (Нв, Mk — ГЦ), гiрчак (Ос — СД), жовтило (Сл — БУ), зiлля вiд лишаїв (Ос
— ВЛ), молоканка (Ln — СТ), молоко вовче (Сл — СД), молоча́й (Рг1, Ср, Ln, Пс, Жл,
Кр, Ум, Ян1, Ян2, Ян3, Ду, Iв, Сл, Ос — ЗАГ), молочай дикий (Ос — СД), молоча́к (Рг1, Ln,
Пс, Ум, Ду, Iв, Сл), молочiй (Ос — ПД), молочко собаче (Сл — СЛ), молочник (См — СТ),
ракитове зiлля(є) (Ln, Сл — СТ).
Euphorbia esula L. subsp. esula — молоча́й го́стрий типо́вий.
Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman (Euphorbia virgultosa Klokov, Euphorbia waldsteinii (Soják) Czern.) — молоча́й го́стрий прутяни́й;
молоча́й прутови́дний (Ру, Оп).
Euphorbia exigua L. — молоча́й дрiбни́й; молоча́й дрiбне́нький (Ру, Оп), молоча́й
мале́нький (Сл), молочак дрiбний (Вх1), молоча́к мале́нький (Мл); молоко жаб’яче (Mk
— ПД).

Euphorbia falcata L. — молоча́й серпува́тий (Сл); молоча́й серпови́дний (Ру, Оп),
молоча́к серпова́тий (Мл).
Euphorbia glareosa Pallas ex Bieb. [=Euphorbia nicaeensis All. subsp. glareosa
(Pallas ex Bieb.) A.R.Sm.] — молоча́й осиполю́бний; молоча́й хрящува́тий (Ру).
Euphorbia goldei Prokh. [≈Euphorbia nicaeensis All.] — молоча́й Ґо́льде;
молоча́й Го́льде (Ру, Оп).
Euphorbia graeca Boiss. & Spruner = Euphorbia taurinensis All.

© Юрій Кобів

181

au

th
or

's

co

py

rig

ht

Euphorbia helioscopia L. — молоча́й досо́нячний (Сл); молоча́й со́няшний (Ру,
Оп), молоча́к досо́нечний (Вх1, Вх6, Мл); дрок (Ос — ВЛ), жабни́к (Мг — ЗК), зимо́зiлля
(Мг — ЗК), липни́к (Мг — ГЦ), мо́лоч (Мг — ГЦ, ЗК), молоча́вiй (Мг — ЗК), моло́ча́й (Мн2,
Mk, Ос, Мг — ПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), молоча́к (Мг — ЗК), мо́лочей (Гд — БО), моло́чiй (Мг — ЗК),
молочка́вець (Мг — ГЦ, ЗК), молочко́ (Мг — ЗК), молочко́ га́диняче (Мг — ЗК), молочко́
жа́б’яче (Мг — ЗК), молочко́ пе́ссє (Мг — ЗК), молочко́ пе́сьоє (Гт — ЗК), молочко́ су́чоє
(Мг — ЗК), молочко́ чо́ртово (Мг — ЗК), моло́чник (Мг — ЗК), молочни́к отру́йний (Гт
— ЗК), пiдроман (Ос — ВЛ).
Euphorbia humifusa Willd. — молоча́й просте́ртий (Ру, Оп); молоча́й стелю́х (Сл),
молоча́к стелю́х (Мл).
Euphorbia jasiewiczii (Chrtek & Křisa) Dubovik — молоча́й Ясе́вича; молочай
Ясiєвича (Оп).
Euphorbia kaleniczenkoi Czern. [≈Euphorbia esula L.] — молоча́й Калениче́нка; молочай Каленiченка (Оп).
Euphorbia klokoviana Railjan [=Euphorbia bessarabica Klokov] — молоча́й
кло́кiвський (Оп).
Euphorbia klokovii Dubovik [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.] — молоча́й
Кло́кова (Оп).
Euphorbia kotovii Klokov — молоча́й Ко́това (Оп).
Euphorbia lathyris L. — молоча́й горо́шковий; молоча́й чи́новий (Ру, Оп).
Euphorbia ledebourii Boiss. — молоча́й Ледебу́ра (Ру, Оп).
Euphorbia leptocaula Boiss. — молоча́й тонкосте́блий (Сл, Ру, Оп); молоча́к
тонкоби́льний (Мл).
Euphorbia lingulata Heuﬀel — молоча́й язичко́вий (Оп).
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. — молоча́й блиску́чий (Сл, Ру); молочай
глянсуватий (Оп), молоча́к блиску́чий (Мл); роман-зiлля (Ос — ВЛ).
Euphorbia maculata L. — молоча́й плями́стий (Ру).
Euphorbia marginata Pursh (Euphorbia variegata Sims) — молоча́й облямо́ваний;
молочай строкатий (Оп); капу́сточка (Мс — СТ), нi(є)вє́ста (бı́ла) (Мс — СТ).
Euphorbia massiliensis DC. [=Euphorbia chamaesyce L. subsp. massiliensis
(DC.) Thell.] — молоча́й марсе́льський (Ру, Оп).
Euphorbia myrsinites L. — молоча́й миртоли́стий (Ру, Оп).
Euphorbia nicaeensis All. — молоча́й пiвденноєвропе́йський; молоча́й
груболи́стий (Сл), молоча́к товстоли́стий (Мл); молоко дике (См), молочай (Ос —
СТ, ПД, СЛ), молочай гадючий (Ос — СТ), молочай дикий (Mk — СД), молоча́к (Вл),
молочiй (Ос — ПД), сичак (Чн, Ln, Mk, Ос — СД, СТ, СЛ).
Euphorbia nicaeensis All. subsp. glareosa (Pallas ex Bieb.) A.R.Sm. — молоча́й
пiвденноєвропе́йський осиполю́бний.
Euphorbia palustris L. — молоча́й боло́тяний (Сл, Оп); молоча́й боло́тний (Ру;
Мн2), молоча́к боло́т(я)ний (Вх1, Мл); молочай (Ос — ВЛ), роман-зiлля (Ос — ВЛ).
Euphorbia paralias L. — молоча́й узбере́жний; молоча́й прибере́жний (Ру, Оп).
Euphorbia peplis L. — молоча́й примо́рський (Сл); молоча́й щебрикови́дний (Ру,
Оп), молоча́к примо́рський (Мл); молочай (Ср — СТ).
Euphorbia peplus L. — молоча́й горо́днiй (Сл, Оп); молоча́к горо́дний (Вх6, Мл),
молочак круглолистий (Вх6); ласкавець (Сл — ПС), смета́нка ди́ка (Мл — ВЛ).
Euphorbia petrophila C.A.Meyer — молоча́й скелелю́бний (Ру); молоча́й
ске́льний (Сл, Оп).
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Euphorbia platyphyllos L. — молоча́й широколи́стий (Сл, Ру); молочай
плосколистий (Оп), молоча́к широколи́стий (Вх1, Мл).
Euphorbia polychroma A.Kerner = Euphorbia epithymoides L.
Euphorbia pseudoglareosa Klokov [≈Euphorbia nicaeensis All.] — молоча́й
несправжньоосиполю́бний; молочай несправжньохрящуватий (Оп).
Euphorbia pulcherrima Willd. (Poinsettia pulcherrima (Willd.) Grah.) — молоча́йрiздвя́ник; рiздвя́ник (Коб — ДС); зı́рка рiздвя́на (Коб — ДС).
Euphorbia rigida Bieb. — молоча́й жорстки́й (Оп); молоча́й двоза́лозковий (Ру).
Euphorbia salicifolia Host — молоча́й верболи́стий (Сл, Ру, Оп); молоча́к верболи́стий (Мл); роман-зiлля (Ос — ВЛ).
Euphorbia sareptana A.Becker ex Boiss. — молоча́й саре́птський (Ру).
Euphorbia seguierana Necker — молоча́й Сеґ’є́; молоча́й Сегiє́ра (Ру), молочай
Сегiєрiв (Оп); зiлля вiд головного болю (Ос — СЛ), молочай (Ос — СТ, СЛ), молочак (Ос
— СД), молочко (Ос — СД).
Euphorbia semivillosa Prokh. [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.] — молоча́й
напiвволоха́тий (Ру); молочай напiвмохнатий (Оп).
Euphorbia serrulata Thuill. — молоча́й прями́й; молоко́ ли́счине (Он — БО).
Euphorbia sojakii (Chrtek & Křisa) Dubovik — молоча́й Со́яка (Оп).
Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. [≈Euphorbia nicaeensis All.] — молоча́й
степови́й (Ру, Оп; Рг1, Пс).
Euphorbia stricta L. [=Euphorbia serrulata Thuill.] — молоча́й прями́й (Ру, Оп).
Euphorbia subtilis Prokh. [≈Euphorbia esula L.] — молоча́й тонки́й (Ру, Оп).
Euphorbia tanaitica Pacz. [≈Euphorbia sareptana A.Becker ex Boiss.] —
молоча́й донськи́й (Оп).
Euphorbia tauricola Prokh. [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.] — молоча́й
кри́мський (Ру, Оп).
Euphorbia taurinensis All. (Euphorbia graeca Boiss. & Spruner) — молоча́й
тури́нський; молоча́й гре́цький (Ру, Оп).
Euphorbia tristis Besser ex Bieb. [≈Euphorbia esula L.] — молоча́й сумни́й (Ру,

au

Euphorbia tyraica Klokov & Artemczuk [≈Euphorbia undulata Bieb.] —
молоча́й днiстро́вський (Ру, Оп).
Euphorbia undulata Bieb. — молоча́й перели́вчастий.
Euphorbia valdevillosocarpa Arvat & E.I.Nyárády [≈Euphorbia villosa Waldst.
& Kit.] — молоча́й густоволохатопло́дий; молочай густомохнатоплодий (Оп).
Euphorbia variegata Sims = Euphorbia marginata Pursh.
Euphorbia villosa Waldst. & Kit. — молоча́й волоха́тий (Ру); молоча́й висо́кий
(Сл), молоча́к струнки́й (Вх1, Мл); боя́н (Жл, Вх1), встеклинець (Tl), данник (Ос —
СД), дрок (Ос — ВЛ), зiлля од дання (Ос — ПД), корiнь вiд простуди (Ос — ПД), купрiй
(Зл — СТ, СЛ), кура (Зл — СТ, СЛ), молоча́й (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Tl, Ду, Сл, Ос — СТ,
ПД), молочай болотний (Мн2 — ПД), молочай волосистий (Рг1, Пс), молочайник (Сл),
молоча́к (Жл), молочiй (Ос — ПД), молочiйка (Ос — ПД), моло́чка (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ду
— СТ), шеленина (Tl).
Euphorbia virgata Waldst. & Kit. [=Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana
(Bertol.) Nyman] — молоча́й прутяни́й; молоча́й лозо́вий (Сл), молоча́й ло́зяний
(Ру), молочай прутовидний (Оп), молоча́к лозови́й (Мл).
Euphorbia virgultosa Klokov = Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.)
Nyman.
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Euphorbia volhynica Besser [≈Euphorbia villosa Waldst. & Kit.] — молоча́й
воли́нський (Ру, Оп).
Euphorbia waldsteinii (Soják) Czern. = Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana
(Bertol.) Nyman.
Euphorbia sp. — бибнє́к (Гб2 — ГЦ), вовчинець (См — ДС), ворожка (Mk — ПД), гiрчак
(Сл — ПС), молоко́ во́вче (Гр), молоко́ пе́сяче (Вх, Сл — ДС), молоко пся(є)че (Hz, Gs,
Mk — ДС, СЯ), молоко собаче (Гв), молокосос жаб’ячий (Сл — СД), молочiй (Вх, Mk —
ПД, ВЛ). молочко́ (Жл, Mk — ПД), молочко жаб’яче (Сл — СД), молочня́к (Лс2 — ПЦ),
пся́рник (Вх, Жл — ДС).
Euphorbiaceae — молоча́євi; молоча́йнi (Ру, Оп).
Euphrasia L. — оча́нка (Сл, Ру, Оп; Ук).
Euphrasia brevipila Burnat & Gremli [≈Euphrasia stricta D.Wolﬀ ex
J.F.Lehm.] — оча́нка коротковолоси́ста; оча́нка коротковоло́са (Ру, Оп).
Euphrasia coerulea Hoppe & Fürnrohr — оча́нка блаки́тна; очанка голуба (Оп).
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter — оча́нка шорсткува́та; очанка волохатенька (Оп).
Euphrasia irenae Juz. [≈Euphrasia liburnica Wettst.] — оча́нка Iри́ни (Ру).
Euphrasia kerneri Wettst. [=Euphrasia picta Wimmer subsp. kerneri (Wettst.)
Yeo] — оча́нка Ке́рнера (Ру, Оп).
Euphrasia liburnica Wettst. — оча́нка хорва́тська.
Euphrasia minima Jacq. ex DC. — оча́нка найме́нша.
Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. tatrae (Wettst.) Hayek — оча́нка найме́нша татра́нська.
Euphrasia montana Jordan [=Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. montana
(Jordan) Wettst.] — оча́нка гiрська́ (Ру, Оп).
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. — оча́нка гайова́.
Euphrasia parviﬂora Schagerström [≈Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.] —
оча́нка дрiбноцвı́та; оча́нка дрiбноквiтко́ва (Ру).
Euphrasia pectinata Ten. — оча́нка гребеня́ста; очанка гребiнчаста (Оп); липу́чка
(Мс — СТ), очанка (Ос — ПД), свı́тлик (Мс — СТ).
Euphrasia picta Wimmer — оча́нка барви́ста (Ру, Оп).
Euphrasia picta Wimmer subsp. kerneri (Wettst.) Yeo — оча́нка барви́ста
Ке́рнера.
Euphrasia rostkoviana Hayne — оча́нка лучна́; оча́нка Ростко́ва (Ру), очанка
Ростковiуса (Оп); очка́р (Коб — ГЦ), чисте́ць (Коб — ГЦ).
Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. montana (Jordan) Wettst. — оча́нка лучна́
гiрська́.
Euphrasia salisburgensis Funck — оча́нка за́льцбурзька (Ру, Оп).
Euphrasia stricta D.Wolﬀ ex J.F.Lehm. — оча́нка ви́прямлена, оча́нка
звича́йна (Мл, Сл); довжник звичайний (Вх1, Вх6), оча́нка сти́снута (Ру, Оп);
васи́льок польови́й (Ан, Кр, Ум, Iв — СД), ве́рес лугови́й (Ум, Зл, Ду, Iв, Сл — СД), ґалиця
(Вх1), до́вжни́к (Нв, Жл — ГЦ), звiнець пiльний (Гв, Mk — ВЛ), зiлля вiд бородавок (Ос
— ВЛ), каганець (Hl — БУ), не́мощ о́чна (Ср, Ян3 — СТ), осı́нка (Вх, Жл — БО), оча́нка
(Чн, Рг1, Ln, Пс, Мн2, Шс2, Ду, Mk, Ос — ЗАГ), помощ очна (Ln — СТ), свiчi (Ан), свı́чка
(Ум, Iв, См, Гб2 — ПД, ГЦ), сонишник (Ан — СЛ), софiя (Вх1).
Euphrasia tatrae Wettst. [=Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. tatrae
(Wettst.) Hayek] — оча́нка татра́нська (Ру, Оп).
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Euphrasia taurica Ganeschin — оча́нка кри́мська (Ру, Оп).
Exochorda Lindl. — перли́стка; екзохо́рда (Ру, Оп).
Exochorda alberti Regel = Exochorda korolkowii Lavall.
Exochorda korolkowii Lavall. (Exochorda alberti Regel) — перли́стка садо́ва́;
екзохо́рда Альбе́рта (Ру, Оп); китайська наречена (Кри — СТ), перлистка (Чух — СЛ).

F
Fabaceae [=Papilionaceae] — бобо́вi (Оп).
Fagaceae — бу́ковi (Ру, Оп).
Fagopyrum Miller — гре́чка (Вх2, Ру, Оп).
Fagopyrum esculentum Moench — гре́чка звича́йна (Ру); гре́чка (Вх3;
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Гв, Во, Рг1,
Ср, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Дб, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ат, Мс, Гб — ЗАГ),
гречка їстiвна (Оп), гре́чка сı́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); грачи́ха (Мс — СТ), гречиха
(Ср, Ln — СТ), гречка їдальна (Mk), гречка-онопрiєвка (Сл — ВЛ), гречу́ха (Сл, Лс2 —
ВЛ, ПС), гри́чка (Гб — СТ), гришка (Рг, Пс — СД), маївка (Гр, Сл), поганка (Во), тата́рка
(Во, Жл, Ат, Гб — ЗК, ЛМ).
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Fagopyrum tataricum (L.) Gaertner — гре́чка тата́рська (Вх6, Сл, Ру, Оп); гречка
сибiрська (Вх6; Сл), гречка татарка (Вх2), тата́рка (Мл; Вх1, Вх6, Ум, Сл, Гт, Гб — ДС,
ЗК); гречиха сибiрська (Ln — СТ), гре́чка (Ln, Гт — СТ, ЗК), гре́чка ди́ка (Мн2, Mk, Гб
— ВЛ, ПС), гречу́чка (Вх7 — ВЛ), дикарка (Мн2, Mk — ВЛ, ПС), кирлик (Сл), пантарка
(Мл), поганка (Сл).
Fagus L. — бук (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Fagus orientalis Lipsky [=Fagus sylvatica L. subsp. orientalis (Lipsky) Greuter
& Burdet] — бук схı́дний (Ру, Оп).
Fagus sylvatica L. — бук звича́йний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру); бук лiсови́й (Ру,
Оп); бук (Рг1, Лч, Шк, Пс, Жл, Мн, Ум, Шх, Гр, Iв, Сл, Гд, Mk, Ук, Бк, Рм, Пч, Гб, Мг2 — ЗАГ),
бу́ков (Мг2 — ЗК), буко́вой (Мг2 — ЗК), бу́кови́на (Ум, Iв), бучи́на (Лч, Iв, Сл, Mk, Ук —
ПД), бучинарь (Км), жир (Мал — ЗК), обмиланець (Он — БО), ордиґач (Он — БО), фаг
(Пс), чинар (Сл).
Форми: — бук звислий (Сл), б. червоний (Сл).
Fagus sylvatica L. subsp. orientalis (Lipsky) Greuter & Burdet — бук звича́йний
схı́дний.
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica — бук звича́йний типо́вий.
Fagus × taurica Popl. — бук кри́мський.
Falcaria Fabr. — рiза́к (Ру, Оп).
Falcaria vulgaris Bernh. — рiза́к звича́йний (Оп); рiза́к (Сл; Ан, Ln, Кр, Шс2, Ян1, Ян3,
Iв, Mk, Ос — ЗАГ), рiза́к степови́й (Мл; Чн, Рг1, Пс, Ду, Сл — СЛ), серпа́чка звичайна (Вх1;
Жл); бедринець (Ос — СД), вонючка (Сл — СТ), мошник (Ян1, Сл — СТ), перекотиполе
(Ан, Сл, Ос — СД, СТ, ПС), перекотичник (Ан — СЛ), рiзак польовий (Ос — СД), рiза́чка
(Ср, Ln, Ум, Ян1, Ян3, Iв, Сл — СТ), рiзець (Сл, Ос — ПД, ВЛ, СЛ), рiзушка (Ан, Шс2 — СТ),
серпень (Mk — ПД), серпики (Сл, Mk — ПД, ДС), серпорı́з (Рг1, Пс, Ум, Iв, Сл, См — СТ),
сокирки́ (Ум, Iв, См — СД), сокорки (Ан — СД), сузик (Го1 — СЛ).
Fallopia Adanson — витка́ гре́чка (Ру).
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve (Polygonum convolvulus L.) — витка́ гре́чка
берı́зко́ва; витка́ гре́чка березкови́дна (Ру, Оп), гiрчак березковидний (Оп), гiрча́к
берiзкува́тий (Сл), дря́сен повiйкови́й (Мл), повити́ч (Вх1; Жл); березка (Чн, Ср, Ln,
Кр, Шс2, Ян4, Сл — ЗАГ), берı́зка (Мн2, Ум, Ян1, Ян4, Сл, Mk — ЗАГ), бриця (Ян1, Сл — СД,
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ветушки (Сл — ПС), в’юнок (Ln — СТ), гiрча́к (Гт — ЗК), гречишка (Шс2 — СТ, СЛ),
гречiчка (Сл — ВЛ), гре́чка ди́ка (Гд), кукiль (Ср — СТ), павiти́ця (Гт — ЗК), повилика
ялова (Го1 — СЛ), повитель (Ан — СЛ), пови́тиця (Гт — ЗК), повı́йка (Ум, См — ПД),
попло́тиця (Во, Жл, Mk).
Fallopia dumetorum (L.) J.Holub (Polygonum dumetorum L.) — витка́ гре́чка
чагарнико́ва (Ру, Оп); гiрча́к зарiснико́вий (Сл), гiрчак чагарниковий (Оп), дря́сен
зарiсникови́й (Мл), дрясен хащовий (Вх1); березка (Вл, Ln, Го2, Шс2, Mk — ЗАГ), березка
дика (Ос — СД), берiзка (Мн2, Ян1 — СД, СТ), в’юнок (Ln — СТ), гречка дика (Ос — ПД),
повилика лiсна (Го1 — СЛ), повитель (Ан — СЛ), повı́й (Нв, Ду, Сл — ПД, ВЛ).
Ferula L. — феру́ла (Ру, Оп; Ук).
Ferula caspica Bieb. — феру́ла прикаспı́йська; батı́жник каспı́йський (Мл), феру́ла
каспı́йська (Ру, Оп).
Ferula orientalis L. — феру́ла схı́дна (Ру, Оп); батı́жник схiдний (Мл).
Ferula tatarica Fischer ex Sprengel — феру́ла тата́рська (Ру, Оп).
Ferulago Koch — феру́льник (Ру, Оп).
Ferulago campestris (Besser) Grec. — феру́льник степови́й (Ру); батı́жник
степови́й (Мл).
Ferulago galbanifera Koch [=Ferulago campestris (Besser) Grec.] — феру́льник
камеди́стий; ферульник шишкоягодоносний (Оп).
Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. — феру́льник лiсови́й (Ру, Оп); батı́жник
лiсови́й (Мл).
Ferulago taurica Schischkin [≈Ferulago campestris (Besser) Grec.] —
феру́льник кри́мський (Оп).
Festuca L. — костри́ця (Сл, Ру, Оп; Ук), типе́ць; вiвся́ниця (Ру; Ук), костерева (Вх2;
Mk, Мг — ЗК), костеря́ва (Вх3, Вх6; Гв, Вх, Вх7 — ВЛ, ЗК), кустри́ця (Вх6; Гв, Вх, Вх7,
Ду, Mk — ЛМ), типча́к (Ру).
Festuca airoides Lam. (Festuca supina Schur) — костри́ця призе́мкувата; костри́ця
лежа́ча (Ру, Оп).
Festuca altissima All. (Festuca sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson) — костри́ця
найви́ща (Оп), костри́ця лiсова́ (Сл); костере́ва лiсова́ (Мл).
Festuca amethystina L. — костри́ця амети́стова (Ру).
Festuca amethystina L. subsp. orientalis Krajina — костри́ця амети́стова
схı́дна.
Festuca apennina De Not. [=Festuca pratensis Hudson subsp. apennina (De
Not) Hegi] — костри́ця апеннı́нська (Ру, Оп).
Festuca arietina Klokov [≈Festuca wolgensis P.Smirnov] — костри́ця бара́няча
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СТ),

(Ру, Оп).

Festuca arundinacea Schreber — костри́ця очере́тяна; костере́ва тростникова
(Мл), костри́ця очеретя́нка (Сл), костри́ця трости́нна (Ру); костерява тростинна
(Сл), овсюк (Сл — СТ).
Festuca arundinacea Schreber subsp. arundinacea — костри́ця очере́тяна
типо́ва.
Festuca arundinacea Schreber subsp. orientalis (Hackel) Tzvelev — костри́ця
очере́тяна схı́дна.
Festuca beckeri (Hackel) Trautv. — костри́ця Бе́кера; костри́ця Бе́ккера (Ру, Оп).
Festuca callieri (Hackel ex St-Yves) Markgraf — костри́ця Калльє́ (Оп).
Festuca carpatica F.G.Dietr. — костри́ця карпа́тська (Ру, Оп).
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Festuca cretacea T.Popov & Proskorj. — костри́ця крейдяна́ (Ру, Оп).
Festuca drymeja Mert. & Koch — костри́ця гiрська́ (Оп); костри́ця лiсолю́бна
(Ру).

Festuca fallax Thuill. [=Festuca nigrescens Lam.] — костри́ця ома́нлива;
костриця обманлива (Оп).
Festuca gigantea (L.) Vill. — костри́ця велете́нська (Ру, Оп); костере́ва
велика́нська (Мл), костри́ця вели́ка (Сл).
Festuca heterophylla Lam. — костри́ця рiзноли́ста (Сл, Ру, Оп); костере́ва
щетини́ста (Мл).
Festuca inarmata Schur [=Festuca amethystina L. subsp. orientalis Krajina] —
костри́ця безо́ста (Оп).
Festuca makutrensis Zapal. — костри́ця макı́тринська; костриця макутринська
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(Оп).
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Festuca multiﬂora Hoﬀm. [≈Festuca rubra L.] — костри́ця рясноцвı́та; костриця
багатоквiткова (Оп).
Festuca nigrescens Lam. — костри́ця чорнува́та.
Festuca orientalis A.Kerner ex Hackel [=Festuca arundinacea Schreber subsp.
orientalis (Hackel) Tzvelev] — костри́ця схı́дна (Ру, Оп).
Festuca ovina L. — костри́ця ове́ча (Ру, Оп); костеря́(е́)ва ове́ча (Вх1, Вх2; Шх, Сл,
Mk — ГЦ), типча́к ове́чий (Ру); волосяник (Шс2 — СТ), волосянка (Ан, Ln — СТ, СЛ),
дротя́нка (Гд — БО), кипець (Сл), костере́ва (Жл), кустерава крiслата (Mk), кустери́ва
(Жл), кустри́ця (Жл), манник (Ан — СЛ), мичка (Сл, Mk — ПД), овеча трава (Ан, Шс2
— СТ), овсяниця (Сл), псєнка (Mk — ГЦ), рiзо́ха (Гб — ДС), рiзу́ля (Гб — ДС), тонконı́г
(Рг1, Вл, Пс, Жл, Ум, Шс2, Iв, Сл — СТ), тонконо́жка (Вл, Пс, Жл).
Festuca pallens Host — костри́ця блiда́; костерева синя (Вх1), костриця блiднувата
(Оп), костри́ця си́за (Ру).
Festuca picta Kit. — костри́ця барви́ста; костри́ця мальо́вана (Ру, Оп).
Festuca polesica Zapal. — костри́ця полı́ська (Ру, Оп).
Festuca porcii Hackel — костри́ця По́рцiя (Ру); костриця Порцiуса (Оп).
Festuca pratensis Hudson — костри́ця лучна́ (Сл, Ру, Оп); костерева лук(г)ова
(Вх1, Мл; Mk); вiвсюг (Сл), вiвсяниця (Сл), занозка (Сл), костере́ва висо́ка (Мл),
костири́ва (Мл — ВЛ), кустриця (Mk — ПД), мiтла (Ln, Шс2 — СТ), мiтли́ця (Рг1, Ум,
Шс2, Ду, Iв, Сл — СТ), мiтли́чина (Ду), овсиця (Сл), овсюг (Ан, Го1 — СЛ), овсяниця (Ln
— СТ), овсяниця лугова (Сл), тонконожка (Ан — СЛ).
Festuca pratensis Hudson subsp. apennina (De Not) Hegi — костри́ця лучна́
апеннı́нська.
Festuca pratensis Hudson subsp. pratensis — костри́ця лучна́ типо́ва.
Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin — костри́ця несправжньодалма́тська (Оп), типе́ць несправжньодалма́тський.
Festuca pseudovina Hackel ex Wiesb. — костри́ця несправжньоове́ча (Оп),
типе́ць зеле́ний; типчина́ (Сл; Ян2, Ян3, Mk, Ос — СД, ПД, СТ); типе́ць (Чн, Вл, Ан,
Ln, Пс, Кр, Шс2, Сл — СД, СТ, СЛ), типчак (Ан, Сл — СТ), тiпе́ць (Жл, Гр), тiпча́к (Гр),
топчина (Ян3 — СТ), цiлина (Ян3 — СТ), цiлинна трава (Сл), щипе́ць (Рг1, Пс, Ум, Iв, Сл).
Festuca rubra L. — костри́ця черво́на (Сл, Ру, Оп; Mk); костере́ва черво́на (Мл),
костерева червонава (Вх1); костерева (Сл), костерява червона (Mk), ручки пречистi
(Ан — ПС), смочка (Ан, Ln — СТ, ПС).
Festuca rupicola Heuﬀel (Festuca sulcata (Hackel) Nyman) — костри́ця борозни́ста
(Оп), типе́ць борозни́стий.
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Festuca rupicola Heuﬀel subsp. rupicola — костри́ця борозни́ста типо́ва, типе́ць
борозни́стий типо́вий.
Festuca rupicola Heuﬀel subsp. saxatilis (Schur) Rauschert — костри́ця
борозни́ста ске́льна, типе́ць борозни́стий ске́льний.
Festuca saxatilis Schur [=Festuca rupicola Heuﬀel subsp. saxatilis (Schur)
Rauschert] — костри́ця ске́льна (Оп), типе́ць ске́льний.
Festuca sulcata (Hackel) Nyman = Festuca rupicola Heuﬀel.
Festuca supina Schur = Festuca airoides Lam.
Festuca sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson = Festuca altissima All.
Festuca taurica (Hackel) A.Kerner ex Trautv. — костри́ця таврı́йська (Оп),
типе́ць таврı́йський; костри́ця кри́мська (Ру).
Festuca tenuifolia Sibth. — костри́ця тонколи́ста (Оп).
Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina — костри́ця шорстколи́ста (Оп); мичка
(Го1 — СЛ).
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Festuca vaginata Waldst. & Kit. — костри́ця пiхвя́ста (Ру).
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin — костри́ця валı́ська (Оп), типе́ць си́зий;
вiвся́ниця (Яв), типча́к (Ук).
Festuca versicolor Tausch — костри́ця рiзноба́рвна (Оп); костри́ця строка́та (Ру).
Festuca wolgensis P.Smirnov — костри́ця во́лзька.
Festuca sp. — вiвсю́к (Ум, Iв, Сл), костра́ (Мо — ПД), кострень (Hl — БУ), мiтли́ця (Сл,
Гб — СТ, ВЛ, ДС), овесець (Сл), чорнобиль (Гб — ЛМ).
Fibigia Medicus — щитı́вка; фибигiя (Оп), фiбı́гiя (Ру).
Fibigia clypeata (L.) Medicus — щитı́вка звича́йна; фибигiя щитовидна (Оп),
фiбı́гiя щитови́дна (Ру).
Ficaria Haller [=Ranunculus L. pro parte] — пшı́нка (Ру, Оп).
Ficaria bulbifera J.Holub [=Ranunculus ﬁcaria L. subsp. bulbifer Lambinon] —
пшı́нка цибулинконо́сна.
Ficaria calthifolia Reichenb. [=Ranunculus ﬁcaria L. subsp. calthifolius (Reichenb.) Arcangeli] — пшı́нка калюжницели́ста (Оп); пшı́нка голосте́бла (Ру).
Ficaria stepporum Smirnov — пшı́нка степова́ (Оп).
Ficaria verna Hudson [=Ranunculus ﬁcaria L.] — пшı́нка весня́на́ (Ру, Оп);
барабольчак козельцеватий (Вх3), барабольча́к козельчастий (Вх6).
Ficus L. — смокiвни́ця, фı́ґа (Вх2; Mk — ПД); смоковниця (Оп), фı́кус (Ру).
Ficus carica L. — смокiвни́ця звича́йна, фı́ґа звича́йна, iнжи́р (Ру; Ан, Mj, Сл, Ук);
смоко́вниця (Ру; Во, Жл, Hl, Tl, Ук — БУ), смоковниця звичайна (Оп), фи́ґове де́рево (Сл),
фiґа властива (Вх3), фiґа їдома (Вх2); винна ягода (Рг1), инджи́р (Ум, Сл), инжи́р (Ум,
Гр, Сл, Mk), инжирове дерево (Сл), сикимора (Сл), смо́ква (Ск, Mk, Ук — СТ), смоквиця
(Сл), смокiвни́ця (Сл, Mk, Ук — БУ), сокомор (Ду), фи́га (Ду, Iв), фи́ґа (Рг1, Hl, Ум, Iв —
СД, БУ), финики (Сл), фı́ґ(г)ове дерево (Во, Шс2, Сл, Ук — СТ), фı́ґа (Ск, Iв — СТ), фı́га
(Ук), хви́га (Ду, Iв), хви́ґа (Рг1, Ум, Сл, Mk).
Filaginella Opiz — товсту́шка.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz — товсту́шка багно́ва; сухоцвı́т вогколюбний (Сл);
волошки (Ан, См — СД), жа́б’яча трава́ (Коб — ПЦ), ростильник (Ан — СТ), сухоцвı́т
(Коб — ПЦ), сухоцвiтки (Км), сушениця (Ln — СТ), товсту́шка (Ан, Жл, См, Смо — ПД,
СЛ).

Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. rossica (Kirp.) J.Holub — товсту́шка
багно́ва росı́йська.
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Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. uliginosa — товсту́шка багно́ва типо́ва.
Filago L. — жабни́к (Ру, Оп); грудна́ тра́вка (Сл, Ру, Оп), оповст (Вх2).
Filago arvensis L. [=Logﬁa arvensis (L.) J.Holub] — жабни́к польови́й (Ру, Оп);
грудна́ тра́вка звича́йна (Сл).
Filago eriocephala Guss. — жабни́к пухнастоголı́вча́стий; жабник шерстистоголовий (Оп).
Filago germanica L., non Hudson = Filago vulgaris Lam.
Filago minima (Sm.) Pers. [=Logﬁa minima (Sm.) Dumort.] — жабни́к мали́й
(Ру, Оп); грудна́ тра́вка мале́нька (Сл, опо́вст мале́нький (Мл).
Filago vulgaris Lam. (Filago germanica L., non Hudson) — жабни́к нiме́цький (Ру);
жабник звичайний (Оп), опо́вст нiме́цький (Мл), оповст шизець (Вх1, Вх2; Жл).
Filipendula Miller — гадю́чник (Ру, Оп).
Filipendula denudata (J. & C.Presl) Fritsch [=Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
subsp. denudata (J. & C.Presl) Hayek] — гадю́чник ого́лений (Ру).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — гадю́чник боло́тяний, лаба́зник (Чн, Рг1, Ан,
Пс, Жл, Ду, Mk, Мг — ПД, СЛ, ЗК); боло́тяна бузина́ (Сл; Ав, Ln, Ум, Ду, Яв, Iв, Мг — СД, СТ,
ЗК), гадю́чник в’язоли́стий (Ру), лаба́зник правди́вий (Мл), таволга болотниста (Во),
таволга болотяна (Вх1); бедринець чоловiчий (Ос — ВЛ), болотка (Сл — СТ), борошень
(Ан, Го1 — СЛ), борошни́к (Мг — ЗК), бриболотник (Ан — ВЛ), буз (Сл — СТ), вiтровник
(Км), га́диняче зı́лля (Мг — ЗК), гадю́че зı́лля (Мг — ЗК), гадю́чник (Мг — ЗК), гадячки́
(Мг — ЗК), га́дячник (Мг — ЗК), га́дячоє зı́лля (Мг — ЗК), гiрочни́к (Мг — ЗК), гiро́шник
(Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Ду, Iв, Сл, См — ПД, СЛ), дикий лист (Ан — СЛ), живоко́ст (Он —
БО), жи́молость (Мг — ЗК), змiєво́н (Нес — ГЦ), золотник (Ос — ПД), iва́нiв цвiт (Tl, Мг
— ЗК), iрошник (Км), капу́ста за́яча (Мг — ЗК), ка́шка (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл, См, Мг,
Коб — СТ, ГЦ, ЗК), ка́шка бı́ла (См, Мг — СТ, ЗК), кашка червона (См — СТ), квасик (См
— ПД), кисли́ця (Мг — ЗК), кı́йло (Ан, Жл, Вх1, Коб — БО, ГЦ), кı́ло (Гд, Пч — БО, ЗК),
конопе́льки жа́б’ячi (Ан, Ду, Iв, Сл), конюшина (См — ПД), ламетри (Км), ла́пка ку́ряча
(См, Мг — СД, ЗК), маточник (Ос — ПД, ВЛ), медiвни́ця (Мг — ЗК), медо́внiк (Коб — БО),
меду́ни́ця (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв, Сл — ПС), медунка (См — СД), медунка болотяна (Км),
моклячни́к (Коб — БО), огiрочник (Ос, См — ПД, СЛ), огiро́шник (Вл, Ан, Жл, Ум, Ян2,
Ду, Iв — СД), огурешник (Км), пари́ло (Ан, Сл, Os, Лс2 — СД, ПЛ, ПЦ), пı́вники (Коб —
БО), пiдо́рва (Вх7, Гб2 — БУ, ГЦ), плакун-трава (Ан — СЛ), починочка (Км), ребро чорне
(Рг1), рекє́та (Коб — ГЦ), рокє́та (Коб — ГЦ), смоченик (Ан — СТ), стряпни́к (Мг — ЗК),
таволга (Км), таволжник (Во), чортогриз (Км), чортогри́ш (Мг — ЗК).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J. & C.Presl) Hayek —
гадю́чник боло́тяний ого́лений.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria — гадю́чник боло́тяний
типо́вий.
Filipendula vulgaris Moench — гадю́чник звича́йний (Оп); гадю́чник (Сл; Рг1, Пс,
Жл, Mj, Ум, Ян2, Iв — СД), гадю́чник шестипелюстко́вий (Ру), лаба́зник бульви́стий
(Мл), таволга бульвочна (Вх1); балаба́н (Ан, Hl, Шс, Сл, Mk, Ос, Ук — СД, СТ, ПД, ВЛ,
ПЦ, БУ), балабо́н (Мо, Ос — ПД, ВЛ), бальзан майський (Ос — ПД), бес-дерево (Ан —
СЛ), бiлоголовник (См — ВЛ), бобони (Ос — ПД), бузина польова (Ан — СТ), буранчики
(Ос — ВЛ), вороне́ць (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ян2, Iв, Сл — СД), гiрча́к (Нв, Ук, См — ВЛ, ДС),
горiлочка бiла (Сл — ПС), горiлочки (Ос — СД), горiшок (Ос — ПС), горкун (Ан — ВЛ),
гречишник (Ан — СЛ), деревiй лiсний (Ан — СЛ), золотник (Ос — ПД), кашка (См — ДС),
кашка-квiти (Ос — СД), ключ (Ан — СЛ), краса лугiв (Ln — СТ), ли́пка (Рг1, Вл, Пс, Жл,
Mj, Ум, Шс, Шс2, Ду, Iв — СТ), медовик (Чн, Го2, Сл — СЛ), медуниця (См — ПЦ), ну́дик
(Мо — ПД), огурешник (Ан, Сл — СТ), орiшки землянi (Ln, Шс — СТ), орiшки медовi (Ан
— СТ), поритник (Пс), порушник (Ан, Ос — СД, ПД), поча́точки (Ан, Iв — СД), почи́ночки
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(Ав, Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Ос — СД), пух (Tl — СД), ранник (Ос — СТ), ржочки (Ан —
СЛ), рябинка (Ан, Шс — СТ), самир (Ан — ПД), серце земляне (Ос — СД), смутник (Ан —
ПС), стожильник (Ос — СД), судочист (Ан — СЛ), таволга (Шс — СТ), талаба́н (Чн, Рг1,
Вл, Ан, Пс, Жл, Шс, Сл, Ос — СТ, ВЛ, СЛ), тарлаба́н (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Ду), формулiвка
(Ос — ВЛ).
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Fimbristylis Vahl — пiскови́й коми́шик; фiмбри́стилiс (Ру, Оп).
Fimbristylis bisumbellata (Forskål) Bubani (Fimbristylis dichotoma auct., non
(L.) Vahl) — пiскови́й коми́шик пiвде́нний; фiмбри́стилiс вилча́стий (Ру),
фiмбри́стилiс двороздı́льний (Оп).
Fimbristylis dichotoma auct., non (L.) Vahl = Fimbristylis bisumbellata (Forskål)
Bubani.
Foeniculum Miller — фе́нхель (Ру, Оп; Ук); копрiй (Вх2).
Foeniculum vulgare Miller — фе́нхель звича́йний (Ру, Оп), воло́ський крiп (Hl
— БУ); копер волоський (Во), копрı́й (Вх3, Сл; Mk — ЛМ), копрı́й лiка́рський (Вх1, Вх2,
Вх6, Мл); га́ниш (Бк — БУ), га́нус (Мс — СТ), ґа́ниш (Бк — БУ), кама (См), копр (Tl),
копрiй волоський (Mk, Ос — БУ, ЛМ), крiп (Сл, Гб — ВЛ), крiп ди́кий (Мс — СТ), кроп
(Мс — СТ), круп (Мал — ЗК), окрı́(и́)п (Tl, Rs — ВЛ), укрi(о)п солодкий (Чн, Ср, Ян3 —
СТ, СЛ), укро́п (Сл, Мс — СТ), укроп волоський (Го1 — СЛ), фенхель (Сл).
Fontanesia Labill. — фонтане́зiя (Ру, Оп).
Fontanesia fortunei Carrière — фонтане́зiя кита́йська; фонтанезiя Форчуна (Оп).
Fontanesia philliraeoides Labill. — фонтане́зiя малоазı́йська; фонтанезiя фiлiреєподiбна (Оп).
Forsythia Vahl. — форзи́цiя (Ру, Оп), жовтодзвı́н (Чух — СЛ); форсайтiя (Соб).
Forsythia europaea Degen & Bald. — форзи́цiя європе́йська (Оп), жовтодзвı́н
європе́йський.
Forsythia × intermedia Zabel — форзи́цiя сере́дня, жовтодзвı́н сере́днiй;
форзи́цiя промı́жна (Ру).
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. — форзи́цiя пони́кла (Ру), жовтодзвı́н
пони́клий; форзицiя плакуча (Оп).
Forsythia
viridissima
Lindl. — форзи́цiя
найзеленı́ша, жовтодзвı́н
найзеленı́ший; форзицiя зелена (Оп), форзи́цiя те́мно-зеле́на (Ру).
Fragaria L. — суни́цi (Ру, Оп), полуни́цi; полуни́ця (Сл), суниця (Вх2, Вх3).
Fragaria × ananassa Duchesne — полуни́цi садо́вı́; полуниця ананасова (Вх1),
полуни́ця великоцвı́та (Сл), суни́цi анана́снi (Ру), суницi садовi (Оп), суниця великоцвiта (Вх2, Вх6); бамбе́ра (Мс — СТ), землянı́ка (Мс — СТ), капшуки́ (Гр, Ду, Мс — СТ,
ПД), капшу́н(и́) (Бк, Гб2 — БУ, ГЦ), клубнı́ка (Мс, Коб — СТ, ПЦ), полони́цi (Гб2 — СТ),
полуни́ця (Сл, Ук — ЗАГ), полуниця садкова (Сл), полюни́цi (Коб — ВЛ), тру́ска́вка(и)
(Ан, Ду, Сл, Он, Мс, Гб, Коб — СД, СТ, ПЗ, ДС, БО), трускавка ананасова (Mk).
Fragaria campestris Steven [=Fragaria viridis Duchesne subsp. campestris
(Steven) Pawl.] — суни́цi польовı́; суни́цi рiвни́ннi (Оп).
Fragaria chiloensis (L.) Duchesne [≈Fragaria × ananassa Duchesne] — полуни́цi
чилı́йськi; полуни́ця чилı́йська (Сл), суни́цi чiлı́йськi (Ру).
Fragaria moschata Duchesne — суни́цi висо́кi; пазьомка стрiмка (Вх1), полуни́ця
садова́ (Сл), суни́цi му́скуснi (Ру, Оп), суни́ця висо́ка (Mk), суниця полуниця (Вх2),
суниця стрiмка (Вх6); земляника городня (Ln — СТ), земляника шпанська (Ан — СЛ),
клубника (Hl, Сл — БУ), клубники́ (Жл), позьомки (Ос — ВЛ), половниця (Сл), полониця
(Сл), полувни́ця (Жл), полуни́ця(i) (Жл, Вх6, Ос — СД, ПД, ВЛ), полуни́чник (Жл, Ос —
ПД), суницi (Ос — ПД, ВЛ), траскавка (Mk — ВЛ), трускавка(и) (Сл, Mk — ПД, ВЛ),
червонi ягоди (Ос — ВЛ), я́года (Hl, Гб, Кч — ДС, БУ, БО).
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Fragaria vesca L. — суни́цi лiсовı́ (Ру, Оп); пазьомка з’їдома (Вх1), суни́ця (Вх1, Сл;
Чн, Вх, Рг1, Вл, Лч, Ан, Пс, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ук, Рм, Мг — ЗАГ), суни́ця
звича́йна (Мл), суниця їдома (Вх2, Вх6), суниця снiдна (Во); агудка (Mk — ПД), базiнка
(Mk — СЯ), базюмка (Mk — СЯ), базю́нки (Мл, Сб — ВЛ), байбара (Км), бамба́ра (Вх5
— ЛМ), бамбе́ра (Вх5 — ЛМ), бузю́мки́ (Сб — ВЛ, ДС), ди́кi я́годи (Гт, Мг — ЗК), є́годи
(Шх — ГЦ), земляни́ка (Чн, Рг1, Ln, Ян2, Ос, Рм — СД, ПЦ, СЛ), землянка (Во), капшуки́
(Гр — ПД), клубницi (Сл — ПС), клубнı́ка лiсова́ (Мс — СТ), красна ягода (Сл — ПС),
лiсова́ я́года (Мал — ЗК), лiсовı́ я́годи (Мг — ГЦ, ЗК), ляснi ягоди (Гб — ЛМ), материнка
(Ан — ВЛ), пазобник (Км), пазубинка (Чн — СЛ), пазюмки (Км), пазьомка (Вх — ДС),
поземка (Км), позюмка (Rs, Сл — ПД, ВЛ), позьо́мка(и) (Ан, Ян2, Сл, Ос, Мс — СД, СТ,
ВЛ), полевницi (Ан — СТ), полевчицi (Км), половишник (Ан — СЛ), половницi (Ан — СТ),
полониця(i) (Ан, Сл — СТ), полуни́ця(i) (Ан, Сл, Ос, Мс, Мг — СД, СТ, ПД, ВЛ, ПС, ЗК),
полуниця лiсна (Ос — СТ), полуниця-суниця (Mk), полуни́ч(ш)ник (Ан, Ос, См — СД,
ПД, СЛ), полуночник (Ан — СД), полявни́цi (Сб — СТ), пузiнки́ (Сб — ДС), пузю́мки (Сб
— ВЛ), синиця (Гв), сон(н)и́ця(i) (Gs, Жл, Сл — ВЛ, ДС), суника (Ан — СЛ), суниня (Км),
суни́цi (Сл, Ос, Мс, Гб, Коб — ЗАГ), суни́ч(ш)ник (Пс, Вх7, Сл, Mk, Ос — ВЛ, ПЦ, ГЦ), сунiци
(См), трускавка(и) (Сл), тру́скавка лiсна́ (Гб — ПЗ), хащовı́ я́годи (Мг — ЗК), черве́нi
я́годи (Мг — ЗК), черво́нi(а) я́годи(а) (Вх7, Rs, Ос, Он, Коб — ВЛ, БО, ГЦ, ЗК), черле́нi
я́годи (Пч, Мг — ЗК), ша́пошники (Пр — ПС), шуни́ця (Вх7, Он — ВЛ, БО), я́гiдни́к (Вл,
Пс, Ду, Сл, Гд, Mk, Ос, Сб — ПД, ВЛ, СЛ, БО, ГЦ, ЛМ), я́года (Нв, Вх, Рг1, Мн2, Mj, Сл, Mk,
Гб, Кч — ЗАГ), я́годи (Ос, Гт, Он, Гб, Кч, Мг, Коб — СД, ВЛ, БО, ГЦ, ЗК), я́годни́к (Ан, Mk,
Сб — ПД, СЛ, ГЦ), я́годове зı́ллє (Сб — ГЦ), яриця (Сл, См — ПД).
Fragaria virginiana Duchesne — полуни́цi вiрґı́нськi; суни́цi вiргı́нськi (Ру, Оп).
Fragaria viridis Duchesne — суни́цi зеле́нi (Ру, Оп); пазьомка гiрська (Вх1),
полуни́цi (Ру, Оп; Ср, Ан, Iв, Ян3, Сл — ЗАГ), полуни́ця звича́йна (Сл), суни́ця хру́павка
(Мл); ба́би (Мл — ДС), земляника (Ос — ВЛ), клубни́к (Лс2 — ПЦ), клубника (Чн, Рг1,
Ср, Ln — СД, СЛ, СТ), пiдкропивниця (Вх — ДС), позьомки (Ос — ВЛ), полениця (Ан,
Сл — ПД), поло́вни́ця (Вх, Ан, Пс, Ду), полониця(i) (Ан, Пс), полувни́ця (Гр), полуника
(Сл), полуни́ця (Чн, Вх, Рг1, Вл, Пс, Мн2, Шм2, Mj, Ум, Ду, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), полуни́чник
(Ан, Гр, Сл, Ос — ПД), польовишник (Сл), польовни́ця (Гр), посянишнi ягоди (Сл — СТ),
суницi (Ос — СД), хру́павка (Вх, Ан — БУ), хрускавки́ (Гр, Ду — ГЦ), хру́ставка (Вх7, Гб
— ДС, БО), чепеґо́ва я́года (Вх7 — ЗК), черво́нi я́годи (Он — БО), я́гi(о)дник (Вх, Ос —
ВЛ), ягоди (Ос, Гб — СД, ЛМ).
Fragaria viridis Duchesne subsp. campestris (Steven) Pawl. — суни́цi зеле́нi
польовı́.
Fragaria viridis Duchesne subsp. viridis — суни́цi зеле́нi типо́вi.
Frangula Miller — круши́на (Ру, Оп).
Frangula alnus Miller — круши́на звича́йна (Мл), круши́на ламка́ (Ру, Оп; Мс —
СТ); круши́на (Вх3, Сл; Ск, Чн, Hz, Вх, Рг1, Ln, Gs, Жл, Мн2, Hl, Шм, Mj, Ум, Rs, Гр, Ду, Яв, Iв,
Mk, Ос, Ук, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), саклак крух (Вх6), саклак крушина (Вх1, Вх2); бован (Tl),
бодлак (Tl — СД), болдан (Tl — СД), болобан (Tl — СД), во́вче де́рево (Мс — СТ), вовчi
ягiдки (Сл — СЛ), во́вчi я́годи (Лс2, Рм, Мс, Гб, Сва — СТ, ВЛ, ПЦ, ДС), гниле́ де́рево (Мс
— СТ), деревни́к (Он — БО), жостар (Км), жо́стер (Iв), жо́стiр (Кр, Ум, Дб, Ду, Iв, Сл —
СД), жо́стiр крихки́й (Яв, Сл), зостiр (Км), крох (Км), кроха (Вх7 — ВЛ), крух(а́) (Гв, Вх7
— ВЛ, ДС), крухе дерево (Км), крухий (Вх7 — СЯ), крухоє дерево (Вх7 — СЯ), кручи́на
(Ум, Iв), крушина крихка (Км), крушина ломка (Шс — СТ), крушник (Км), медвежина
(Tl), нарост (Км), нiмина (Вх7 — ЛМ), окру́ша (Он — БО), пессє дерево (Км), песяче
дерево (Км), пся́ча я́года (Пч — ЗК), саклак (Км), скору́х (Жл, Вх3, См — ДС), ск(о)ру́х
чо́рний (Жл, Вх1, Вх7, Mk — БО, ГЦ), скору́ха чо́рна (Пч, Мал — ЗК), ск(о)рушина (Вх3,
Км), собача́нка (Вх7 — ЗК), собаченька (Вх4 — ЗК), собачи́на (Вх7 — ЗК), собачi ягоди
(Км), собачник (Вх7, См — ДС, ЗК), хробост крихкий (Сл), черемша (Ос — ПД), черемша
песяча (Км), черемшина (Ос — ПД), чорноя́гiдник (Мс — СТ), ялiвець (Ос — СД).
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Frangula purschiana Coop. — круши́на америка́нська; крушина гiрська (Оп),
крушина Пурша (Оп).
Frankenia L. — франке́нiя (Ру, Оп).
Frankenia hirsuta L. (Frankenia intermedia DC.) — франке́нiя шорстка́ (Ру, Оп);
франке́нiя ше́рстка (Мл).
Frankenia intermedia DC. = Frankenia hirsuta L.
Frankenia pulverulenta L. — франке́нiя припоро́шена (Ру, Оп); франке́нiя
борошня́на (Мл).
Fraxinus L. — я́сен(ь) (Ру, Оп; Сл).
Fraxinus americana L. — я́сен(ь) америка́нський (Ру, Оп).
Fraxinus angustifolia Vahl. — я́сен(ь) вузьколи́стий (Ру, Оп; Ск — СТ); явор (Ск —
СТ).
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Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha
Alfonso — я́сен(ь) вузьколи́стий гостропло́дий.
Fraxinus coriariifolia Scheele [=Fraxinus excelsior L. subsp. coriariifolia
(Scheele) E.Murray] — я́сен(ь) сумахоли́стий (Ру, Оп).
Fraxinus excelsior L. — я́сен(ь) звича́йний (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); елем (Mk —
ГЦ), єсiнь (Гб2 — ГЦ), фрасен(ь) (Пс, Км), я́сен (Мн2, Hl, Rs, Сл, Mk, Мс, Гб — СД, СТ, ПД,
ВЛ, ПЗ, БУ), ясени́на (Чн, Ср, Ln, Ум, Rs, Ян4, Iв, Сл — СТ, ВЛ, СЛ), ясенчу́к (Мс — СТ),
я́се́нь (Гв, Во, Чн, Нв, Рг1, Пс, Mj, Ум, Шх, Гр, Iв, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), ясень однолiтнiй (Сл
— СТ), я́син(ь) (Гб — ВЛ, ДС), ясина (Сл), ясинок (Сл — СЛ), я́сiй (Он — БО), ясiн (Ан —
СТ), я́сiнь (Жл, Tl, Ян2, Iв, Гд, Mk, Ос, Гт, Он, Пч, Гб — СД, ПД, ДС, БО, ЗК, СЯ).
Fraxinus excelsior L. subsp. coriariifolia (Scheele) E.Murray — я́сен(ь)
звича́йний сумахоли́стий.
Fraxinus lanceolata Borkh. [≈Fraxinus pennsylvanica Marshall] — я́сен(ь)
ланцетоли́стий; ясен зелений (Оп), ясен ланцетний (Оп).
Fraxinus ornus L. — я́сен(ь) бiлоцвı́тий (Ру, Оп); ясень маннове́ць (Вх1; Жл);
маннове́ць (Жл), ясен (Сл).
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. [=Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Alfonso] — я́сен(ь) гостропло́дий (Ру,

au

Fraxinus pennsylvanica Marshall — я́сен(ь) пенсильва́нський; я́сен пенсiльва́нський (Ру, Оп).
Fraxinus syriaca Boiss. — я́сен(ь) сирı́йський; ясен сiрiйський (Оп).
Fritillaria L. — ря́бчик (Сл, Ру, Оп; Ук).
Fritillaria imperialis L. — ря́бчик ца́рський; вiне́ць ца́рський (Во, Вх1, Вх6, Мл),
рябчик iмператорський (Оп), рябчик садо́ви́й (Сл, Ру); короле́вий цвiт (Жл, Вх1),
королı́в цвiт (Жл), коро́на золота́ (Мс — СТ), корона царська (Ср, Мс, Кри — СТ), корона
цiсарська (Mk), коси́чки (Мс — СТ), крин (Ум, Ду, Iв), кудри царськi (Сл), лı́лiя(ї) (Мс —
СТ), лı́лiя жо́вта (Мс — СТ), лı́лiя кра́сна (Мс — СТ), лı́лiя ора́нжова (Мс — СТ), лı́лiя
ти́грова (Мс — СТ), паничi крученi (Сл), ря́бчик (Во).
Fritillaria meleagris L. — ря́бчик ша́ховий (Оп); вiне́ць ряби́й (Вх1, Вх6, Мл), ря́бчик
вели́кий (Ру), ря́бчик пантарко́вий (Сл); козубе́ць (Жл, Вх6), макiвки (Ян3 — СТ),
рябчик (Ln, Мн — СД, СТ, ПД), тюльпа́н ди́кий (Куз — ДС), шаховий цвiт (Ан).
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes ﬁl. — ря́бчик мали́й (Ру, Оп); дзвiночки
(Сл).

Fritillaria montana Hoppe [≈Fritillaria orientalis Adams] — ря́бчик гiрськи́й
(Ру).
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Fritillaria orientalis Adams — ря́бчик схı́дний.
Fritillaria ruthenica Wikström — ря́бчик ру́ський (Ру, Оп); вiне́ць ме́нший (Мл),
вiне́ць ру́ський (Мл), ря́бчик украї́нський (Сл); медок (Го1 — СЛ), миколайчики (Го1 —
СЛ), рябчик (Шс2 — СТ).
Fumana (Dunal) Spach — соняне́ць; фума́на (Ру, Оп).
Fumana arabica (L.) Spach — соняне́ць ара́бський.
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron — соняне́ць лежа́чий; фума́на
лежа́ча (Ру, Оп).
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb. — соняне́ць чебрецели́стий; фумана
чебрецелиста (Оп).
Fumana viscidula (Steven) Juz. [≈Fumana arabica (L.) Spach] — соняне́ць
липки́й; фума́на липкува́та (Ру, Оп).
Fumaria L. — ру́тка (Сл, Ру, Оп).
Fumaria kralikii Jordan — ру́тка Кра́лика (Оп).
Fumaria oﬃcinalis L. — ру́тка лiка́рська (Сл, Ру, Оп); ди́мниця звича́йна (Мл),
димнянка лiкарська (Вх1), дим’янка аптечна (Hl); аломатник (Ан — ПД), боля́шник
(Лс2 — ПЦ), горох горобиний (Мн, Мн2, Mk, См — ПД, ВЛ), грудянка (Км), дим земляний
(Чн, Ln, Шс — СТ, СЛ), димка (Км), димниця (Ln, Шс, Mk — СТ), димня́нка (Ln, Жл —
СТ), димо́к (Мс — СТ), дим-трава (Км), дим’я́нка (Шс, Мс, Соб — СТ), дитничка (Км),
жи́тничка (Ан, Iв, Мс — СТ, ПД), кокориш (Км), неродимець (Tl), печı́ночна трава́ (Ан —
ПД, ВЛ), розоцвiт (Сл — СТ), рута (Сл — СД), рута дика (Гв, Ан, См — СД, ПД, ВЛ), рута
заяча (Км), ру́та польова́ (Ан, Ln, Мн, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), ру́та пта́шача (Жл),
ру́та пташи́на (Рг1, Пс, Сл), ру́тка (Ан, Мс — СТ, ВЛ), ру́тка польова́ (Нв, Рг1, Ан, Пс, Tl,
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Fumaria parviﬂora Lam. — ру́тка дрiбноцвı́та (Сл); ди́мниця дрiбноцвı́та (Мл),
ру́тка дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп).
Fumaria rostellata Knaf — ру́тка дрiбнодзьо́ба (Сл); ди́мниця дзьобикова́та (Мл),
ру́тка гострокiнце́ва (Ру, Оп); сплавник (Шх — ГЦ).
Fumaria schleicheri Soyer-Willemet — ру́тка Шля́йхера; ди́мниця польова́ (Мл),
ру́тка польова́ (Сл; Ян2), ру́тка Шле́йхера (Ру, Оп); рута (Сл — СД).
Fumaria vaillantii Loisel. — ру́тка Вая́на; ди́мниця блiдороже́ва (Мл), рутка блiдороже́ва (Сл), ру́тка Вайя́на (Ру, Оп — СД); горох горобиний (Мн2 — ВЛ).
Fumariaceae [=Papaveraceae pro parte] — ру́тковi (Оп).

G

Gagea Salisb. — зiрочки́ (Сл, Ру, Оп); гусятник (Шм2).
Gagea amblyopetala Boiss. & Heldr. — зiрочки́ тупопелюстко́вi.
Gagea artemczukii A.Krasnova — зiрочки́ Артемчука́ (Оп).
Gagea arvensis (Pers.) Dumort. — зiрочки́ польовı́ (Сл, Ру); звı́здень полеви́й (Мл);
гусятник (Сл), чесник жовтий (Mk — ПД).
Gagea bulbifera (Pallas) Schultes & Schultes ﬁl. — зiрочки́ цибулинконо́снi
(Ру); звı́здень бульви́стий (Мл), зiрочки́ бульби́стi (Сл), зiрочки цибулиноноснi (Оп);
гусинець (Mk — СТ), гусятник (Mk — СТ).
Gagea callieri Pascher [≈Gagea szovitsii (A.F.Láng) Besser] — зiрочки́ Калльє́
(Ру, Оп).

Gagea dubia A.Terracc. — зiрочки́ сумнı́внi (Ру, Оп).
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Gagea erubescens Besser [≈Gagea lutea (L.) Ker-Gawler] — зiрочки́ червоня́стi
(Ру, Оп); звı́здень червона́вий (Мл), зiрочки́ червоня́вi (Сл).
Gagea ﬁstulosa (Ram. ex DC.) Ker-Gawler — зiрочки́ дудча́стi (Ру, Оп).
Gagea germainae Grossh. — зiрочки́ Жерме́ни (Оп).
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Gagea granatellii (Parl.) Parl. — зiрочки́ Ґранате́ллi; зiрочки́ Гранате́ллi (Ру, Оп).
Gagea heldreichii A.Terracc. [≈Gagea amblyopetala Boiss. & Heldr.] — зiрочки́
Ге́льдрайха; зiрочки́ Гельдре́йха (Ру, Оп).
Gagea hypanica Sobko — зiрочки́ пiвденнобу́зькi (Оп).
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler — зiрочки́ жо́втi (Сл, Ру, Оп); звı́здень жо́втий (Вх1,
Вх2, Вх3, Вх6, Мл); гуся́тник (Гр, См — СД, ПЦ), жовтоцвiт (См — СД), зı́рочка (Ан, Ln,
Ян2, Ук — СД, СТ), лук гадючий (Ан — СЛ), ря(а)ст подзо́рушний (Ан, Iв — СД), снiдо́к
жо́втий (Жл, Hl — БУ), цибу́лька гу́сяча (Ан, Ln, Ук — СТ), чесник жовтий (Mk — ПД),
чесник коров’ячий (Mk — ПД).
Gagea maeotica Artemczuk [≈Gagea reticulata (Pallas) Schultes & Schultes ﬁl.]
— зiрочки́ приазо́вськi; зiрочки́ азо́вськi (Ру, Оп).
Gagea minima (L.) Ker-Gawler — зiрочки́ мале́нькi (Сл, Ру); звı́здень мали́й (Мл),
зiрочки малi (Оп); снiдок (Mk — ПД).
Gagea novoascanica Klokov — зiрочки́ новоасканı́йськi (Оп).
Gagea paczoskii (Zapal.) Grossh. [≈Gagea pratensis (Pers.) Dumort.] — зiрочки́
Пачо́ського (Ру, Оп).
Gagea pineticola Klokov [≈Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schultes & Schultes
ﬁl.] — зiрочки́ боровı́ (Ру, Оп).
Gagea podolica Schultes & Schultes ﬁl. [≈Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schultes
& Schultes ﬁl.] — зiрочки́ подı́льськi (Ру, Оп).
Gagea praeciosa Klokov [≈Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schultes & Schultes
ﬁl.] — зiрочки́ кошто́внi; зiрочки́ пи́шнi (Ру, Оп).
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. — зiрочки́ лучнı́ (Сл, Ру, Оп); звı́здень лукови́й
(Мл).

au

th
or

Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schultes & Schultes ﬁl. — зiрочки́ низе́нькi (Ру,
Оп); звı́здень дрiбо́нький (Мл), зiрочки́ дрiбне́нькi (Сл); гуси́нець (Рг1, Пс, Жл, Сл),
гуся́тник (Рг1, Ln, Ум — СТ), зiрочки́ (Ан, Ln, Сл, Ук — СТ), цибуля гусяча (Сл).
Gagea reticulata (Pallas) Schultes & Schultes ﬁl. — зiрочки́ сiтча́стi (Сл).
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. — зiрочки́ покривнı́; зiрочки́ чохлува́тi (Ру, Оп).
Gagea szovitsii (A.F.Láng) Besser — зiрочки́ Со́вича; зiрочки́ Шо́виця (Ру),
зiрочки Шовiца (Оп).
Gagea taurica Steven — зiрочки́ кри́мськi (Ру, Оп); звı́здень таврı́йський (Мл).
Gagea transversalis Steven — зiрочки́ скiснı́; зiрочки́ попере́чнi (Ру, Оп).
Gagea ucrainica Klokov — зiрочки́ украї́нськi (Ру, Оп).
Gagea villosa (Bieb.) Duby [≈Gagea arvensis (Pers.) Dumort.] — зiрочки́
волоха́тi; зiрочки мохнатi (Оп).
Gagea sp. — пiдснiжники (Го1), сирiтки (Го1 — СТ).
Gaillardia Foug. — полум’я́нка; гайлардiя (Оп).
Gaillardia pulchella Foug. — полум’я́нка га́рна (Кри — СТ); гайлардiя гарна (Оп);
кокардоцвiт (Чух — СЛ).
Galanthus L. — пiдснı́жник (Сл, Ру, Оп); скорозрiст (Вх2).
Galanthus elwesii Hoocker ﬁl. — пiдснı́жник пiвде́нний; пiдснiжник Ельвеза (Оп).
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Galanthus nivalis L. — пiдснı́жник звича́йний (Сл, Ру); пiдснiжник бiлоснiжний
(Оп), пiдснiжник раннiй (Во), скорозрı́ст пiдснı́жник (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл); бiлки́
(Мг — ЗК), бiлоснı́жка (Мг — ЗК), бiмбовки́ (Мг — ЗК), брандуш (Дб), ґiйочи́й (Гб2 —
ГЦ), ґодзи́нка (Вх7 — БО), ґуґурдза ди́ка (Вх7 — БО), здра́стик (Сб — ЗК), зимо́зiль (Он
— БО), кликоце́ї (Коб — ГЦ), клокоцiй (Анд — ГЦ), клюку́цка (Мг — ЗК), козин(ь)ки́
(Мг — ЗК), козинки́ па́нськi (Мг — ЗК), козiн(ь)ки́ (Сб, Анд — ЗК), козо́дра(и) (Сл, Гб —
ПД, ДС), козо́дрис (Мг — ЗК), козодри́ск (Вх7), козо́дри́ст(ь) (Вх7, Mk, Гб, Мг, Анд, Коб —
ПД, ДС, ЗК), козодричка (Вх7 — ДС), козо́дрость (Mj — ПД), козульки́ (Мг, Анд — ЗК),
козянки́ (Мг — ЗК), козьодри́ст (Вх, Жл, Ду, Анд — ДС), коко́драс (Мг — ЗК), коко́дрист
(Мг — ЗК), колı́нцята (Мг — ЗК), коло́дриски (Коб — БО), коло́дри́ст (Вх, Жл, Мг — ДС,
ЗК), коло́здрик (Мг — ЗК), колоко́цей (Вх7 — ДС), колопе́нки (Кч — БО), коно́драс (Мг
— ЗК), конодри́ст (Вх7 — ЗК), конопе́лька (Мг — ЗК), коро́здрис (Мг — ЗК), короздри́ть
(Мг — ЗК), корослє́п (Лс2 — ПЦ), коцiлı́шки (Сб — ЗК), кукушки́ (Мг — ЗК), майки́ (Гб
— ВЛ), марте́н(ь)ка (Км, Анд — ДС), мартя́(є́)нка (Вх7, Км), могуряник (Км), могурянин
(Вх, Жл — ДС), москаселики (Анд — БУ), о́хлики (Коб — ГЦ), перво́цвı́т (Ук, См, Сб — ПД),
перелiска (См — ВЛ), пiдснı́жка (Ук, Гб, Нес — ВЛ, ДС), пiдснı́жник (Жл, Iв, Сл, Ук, Гт, Пч,
Гб, Кч, Мг — СД, ДС, БО, ГЦ, ЗК), подснı́жник (Рг1, Ан, Ln, Мн, Mk, Мг — СД, СТ, ПД, ЗК),
примбу́лька (Сб — ВЛ), прозерень (См — ВЛ), прозоренки (Анд — ПД), про́лесок (Анд —
ДС), пролiска (Пс), пролiска бiла (Сл — СД), про́лiски бı́лi (Анд — ПД), про́лiсок (Пс, Рм,
Анд — ДС, ПЦ), пролiсок бiлий (Ук), пролюстки (Сл — СТ), просеред бiлий (Mk — ПД),
про́серен(ь) (Ан, Пс, Ду, Iв, Сл, Ук — ПД), просерен бiлий (Mk — ПД), просуреники (Сл
— СТ), просурень (Км), просуринка (Км), пудснı́жник (Гт — ЗК), пур (Сб — БУ), ра́стик
(Мг — ЗК), реч (Нес — ДС), ряст (Сл — ПС), ряст бı́лий (Сл, Ук — ПС), сколо́здрик (Мг —
ГЦ, ЗК), сколо́здрист (Мг — ЗК), скородрiсть (Mk — ПД), скорозрı́ст (Вх, Жл, Ду, Мг —
ДС, ЗК), скоророст (Анд — ДС), снiгови́цi (Сб — БО), снiгу́рка (Вх7, Анд — ВЛ), снiжи́нки
(Анд, Коб — ДС), снiжи́чки (Анд — ДС), снı́жка (Гб — ВЛ), снiжноцвiт (Hl — БУ), тарас
(Mk — ВЛ), тройцвiт (Mk, См — БУ), часни́к ди́кий (Гд, Мг — БО, ЗК), часни́к полеви́й
(Гд — БО), часничо́к (Анд — БО), часно́к ди́кий (Он — БО), чiсник дикий (Вх, Вх1 — ДС),
чiчник дикий (Км), шнєжинка (Гб — ЛМ), шни́блик (Гб2 — ГЦ), ярни́к (Вх, Ду — ДС).
Galanthus plicatus Bieb. — пiдснı́жник складча́стий (Ру, Оп); пiдснı́жник
вели́кий (Сл).
Galatella Cass. [=Aster L. pro parte] — солоне́чник (Ру, Оп; Ук).
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees [=Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides (Lam.) Merxm.] — солоне́чник естраго́новий; солонечник естрагоновидний (Оп).
Galatella novopokrovskii Zeﬁrov [≈Aster sedifolius L. subsp. dracunculoides
(Lam.) Merxm.] — солоне́чник Новопокро́вського (Оп).
Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees [≈Aster sedifolius L. subsp. sedifolius]
— солоне́чник крапча́стий (Оп).
Galatella rossica Novopokr. [≈Aster sedifolius L. subsp. sedifolius] —
солоне́чник росı́йський (Ру, Оп).
Galega L. — козля́тник (Ру, Оп; Ук).
Galega oﬃcinalis L. — козля́тник лiка́рський (Ру, Оп); козля́тник (Сл; Ln, Шс2 —
СТ), козля́тник звича́йний (Мл), рута́вка лiкарська (Вх1; Жл); акацiя загранична (Ос
— СД), вика дика (Км), в’язiль (Сл), горошок (Ос — ПД), козляк (Шс2 — СТ), козьяк (Ln,
Го1 — СД, СТ), люцерна дика (Км), рутı́вка (Жл, Hl — БУ), чокабук (Км).
Galeobdolon Adanson [=Lamiastrum Heister ex Fabr. pro parte] — жо́втий
жабрı́й; зеленчу́к (Ру, Оп).
Galeobdolon luteum Hudson [=Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek] — жо́втий жабрı́й звича́йний; зеленчу́к жо́втий (Ру, Оп).
Galeopsis L. — жабрı́й (Сл, Ру, Оп; Ук).
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Galeopsis biﬁda Boenn. — жабрı́й дводı́льний; жабрı́й двонадрiзни́й (Ру, Оп),
жабрı́й дрiбноцвı́тий (Сл), жебрı́й дрiбноцвı́тий (Вх1, Вх6; Жл), зябрı́й дрiбноцвı́тий
(Мл).

Galeopsis ladanum L. — жабрı́й польови́й (Сл); жабрı́й ла́данний (Ру, Оп), жебрı́й
польовий (Вх1; Жл), зябрı́й полеви́й (Мл); васильки польовi (Мн), васильок польовий
(Вл, См — ПД), жабрей (Рг1, Пс, Мн), жабрı́й (Гр, Ук, См — СД), зозу́ля (Он — БО), зозу́лька
(Он — БО), зубри́й (Гб — ДС), зябрей красний (Го1 — СЛ), пикульник (Ln — СТ), щелкун
(Ан — СЛ).
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Galeopsis pubescens Besser — жабрı́й пухна́стий (Ру); жабрı́й пухна́тий (Сл, Оп),
жебрiй омшений (Вх1), зябрı́й волоси́стий (Мл); жабрiй (Ос — ВЛ), конопе́лька (Нв —
ВЛ), страх (Ос — ВЛ).
Galeopsis speciosa Miller — жабрı́й строка́тий; жабрiй гарний (Оп), жабрı́й
краси́вий (Ру), жабрı́й пи́шний (Сл), зябрı́й сорока́тий (Мл); богу́н (Тка — ДС),
голове́нка (Гд — БО), дзе́брiй (Он — БО), дзє́бринь (Он — БО), дзю́брей (Он — БО),
дзя́брий (Он — БО), дзя́брı́й (Пч, Коб — ГЦ, ЗК), жабрей (Чн — СЛ), жабрı́й (Ум, Iв, Ос,
Пч — ВЛ, ЗК), жебрı́й (Нв, Вх — ВЛ), зюбрı́й (Вх, Жл — ВЛ), зя́брı́(и)й (Он, Коб — БО),
кадило бабине (Ан — ПЛ), коно́плi соба́чi (Рг1, Мн, Сл), медiвка (См — СД), медовик (См
— СД), медовни́к (Рг1, Мн, Mk — ПД), шипшина (Сл — ПЦ).
Galeopsis tetrahit L. — жабрı́й звича́йний (Сл, Ру, Оп); жебрiй звичайний (Вх6),
зябрı́й звича́йний (Мл); богу́н (Тка — ДС), дзя́брı́й (Коб — БО, ГЦ), жабре́й (Жл), жабре́й
лiсови́й (Рг1, Мн, Ум, Iв, См — СД), жа́бри́к (Чн, Рг1, Пс, Жл, Ум, Шс2, Iв — СТ, СЛ), жабрı́й
лiсови́й (Пс, Гр), жубрı́й (Мл — ВЛ), зєбри́й (Мл — ВЛ), зубрiй (См — ПД), зюбрiй (Мл, Mk
— ПД, ВЛ), зя́брı́(и)й (Гв, Жл, Кч, Дми — ВЛ, ДС, БО), конопляник (Шс2 — СТ), курятник
(Ln — СТ), медiвка (См — СД), полiвник (Ан — ПД, ВЛ), серпишник (Ан — СД).
Galeopsis sp. — бадили́ння (Mj — ПД), бадило (Mj — ПД), бадиль (Mj — ПД), зубрiй (Гв),
морда (Ан — ПД).
Galinsoga Ruiz & Pavón — незбу́тниця (Ру, Оп); галiнсо́га (Ру, Оп).
Galinsoga ciliata (Raﬁn.) S.F.Blake — незбу́тниця волоха́та; галiнсога вiйчаста
(Оп), галiнсо́га опу́шена (Ру).
Galinsoga parviﬂora Cav. — незбу́тниця дрiбноцвı́та; галiнсо́га дрiбноквiтко́ва
(Ру), ґалiнсо́ґа дрiбноцвı́та (Мл), галiнсога дрiбноцвiта (Оп), незбу́тниця (Сл — ДС);
америка́нець (Сал — СД), америка́нський бур’я́н (Сал — СД), вазо́нчики (Сал — СД),
васи́льки (Сал — СД), гри́цики (Сал — СД), дурни́й бур’я́н (Сал — СД), жидiвка (Mk —
ДС), заграничник (Сл), катери́нка (Сал — СД), катю́ша (Сал — СД), ко́шики (Сал — СД),
мадя́рка (Сал — СД), мару́нка (Дми — ДС), мокре́ць (Рм, Сал — ПЦ, СЛ), невивı́дниця
(Сал — СД), незбудниця (Mk — ДС), незбу́тка (Сал — СД), нiме́цький бур’я́н (Сал —
СД), нудниця (См), паня́нка (Коб — ДС), ра́йка (Сал — СД), ра́йчин бур’я́н (Сал — СД),
са́львiя (Сал — СД), сльо́зи вдо́винi (Сал — СД), сра́чка (Сал — СД), украї́нка (Вас —
ПЦ), фестива́ль (Сал — СД), фронтови́к (Сал — СД), хопта польська (Mk), череве́ць (Он
— БО), чере́вцi (Он — БО), чорнобри́вцi (Сал — СД).
Galium L. — пiдмаре́нник (Сл, Ру, Оп; Ук); дiву́нка (Вх1, Вх2, Вх3; Жл, Iв).
Galium aﬀrenum (Klokov) Ostapko — пiдмаре́нник надзвича́йний.
Galium album Miller — пiдмаре́нник бı́лий (Оп).
Galium album Miller subsp. album — пiдмаре́нник бı́лий типо́вий.
Galium album Miller subsp. prusense (C.Koch) Ehrend. & Krendl —
пiдмаре́нник бı́лий жовтува́тий.
Galium album Miller subsp. pycnotrichum (H.Braun) Krendl — пiдмаре́нник
бı́лий густоволоси́стий.
Galium album Miller subsp. suberectum (Klokov) E.Michalková — пiдмаре́нник
бı́лий пiдве́дений.
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Galium anisophyllon Vill. — пiдмаре́нник рiзноли́стий (Ру).
Galium aparine L. — пiдмаре́нник чiпки́й (Ру, Оп), липчи́ця (Вх1, Сл; Ан, Ln, Го1,
Mk, Ук, См, Гб, Сал, Яна — ЗАГ); дiву́нка липчи́ця (Вх6, Мл), мар’я́нка чiпка (Мл); в’язiль
(См — ПД), геморойна трава (Ан — СЛ), дереза́ (Ан, Iв, Mk, См, Яна — СД, СТ, ПД, СЛ),
деря́бка (Рг1, Пс, Жл, Ум, Гр, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), колото́вця (Вх4, Ду — ЛМ), ле(и)по́к
(Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Iв), лептиця (Гв, См — СД, ВЛ, СЛ), лепчик (Км), лепчи́ця (Чн, Нв,
Вх, Рг1, Ан, Мн2, Шм, Ум, Rs, Ду, Iв, Коб — ЗАГ), ли(е)пе́ць (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Ян2, Ду,
Iв, Сл — СД), липни́к (Вх, Жл, Вх7, Ду, Сл, Mk, Бк, Он, Пч — ДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ),
ли(i)пниця (Mk, Он — ПД, БО), липня́к (Ду), липти́ця (Он — БО), липучка (Км), липчак
(Км), липчик (Вх1), липчина́ (Гб — ВЛ), мокре́ць (Рг1, Вл, Пс, Жл, Hl, Ум, Ду, Iв, См, Яна —
СД, СТ, БУ), повити́ця (Вх7 — БО), повитиця друча (Км), при́ли́п (Вх, Жл, Вх1, Вх6, Ду —
ДС), пряжка (Ан — СЛ), рiзачка (Км), сируха (Мн2 — СД), устелиземлю (Ан), цап-царап
(Ln, Шс2, Яна — СТ), цепляка (Tl), цiплянка (Ln, Шс2 — СТ), чепляк (Км).
Galium articulatum Lam. — пiдмаре́нник члени́стий (Оп); пiдмаре́нник
колı́нчастий (Ру).
Galium bellatulum Klokov [≈Galium anisophyllon Vill.] — пiдмаре́нник
чепурне́нький (Оп).
Galium biebersteinii Ehrend. — пiдмаре́нник Бiбершта́йна; пiдмаренник
Бiберштейна (Оп); тмı́нник (Жл).
Galium boreale L. — пiдмаре́нник пiвнı́чний (Сл, Ру, Оп); дiву́нка пiвнiчна (Мл);
веснушки (Ос — ВЛ), горiлочка бiла (Сл — ПС), золототисячник (Ос — СД), лепчиця (Ан
— ВЛ), маревник (Ан — СЛ), одкашльник (Rs — ВЛ), откальшник (Mk — ПД), хвостики
овечi (Ан — ПС).
Galium borysthenicum Klokov [≈Galium verum L.] — пiдмаре́нник днiпро́вський (Оп).
Galium calcareum (Albov) Pobed. [≈Galium album Miller subsp. prusense
(C.Koch) Ehrend. & Krendl] — пiдмаре́нник вапняко́вий (Оп).
Galium campanulatum Vill. [≈Galium glaucum L.] — пiдмаре́нник дзво́никовий; пiдмаренник дзвониковидний (Оп).
Galium carpaticum Klokov [=Galium polonicum Blocki] — пiдмаре́нник карпа́тський (Оп).
Galium donetzkiensis Ostapko — пiдмаре́нник доне́цький.
Galium elongatum C.Presl — пiдмаре́нник ви́довжений (Ру); пiдмаренник
вiдтягнутий (Оп).
Galium exoletum Klokov — пiдмаре́нник забу́тий (Оп).
Galium glabricarpum Ostapko — пiдмаре́нник голопло́дий.
Galium glaucum L. — пiдмаре́нник си́зий; маре́нка си́за (Сл), мар’я́нка голу́ба (Мл);
вiдка́сник (Гр), одка́сник (Рг1, Пс, Жл, Mk), откасняк (Mk — ПД), подмаренник (Mk —
СТ), тми́нник (Ан — СТ), ясьменник (Mk — СТ).
Galium hercynicum Weigel [≈Galium saxatile L.] — пiдмаре́нник герци́нський
(Оп).

Galium humifusum Bieb. — пiдмаре́нник сланки́й (Оп); маре́нка сланка́ (Ру),
маре́нка стелю́шка (Сл), мар’я́нка стелю́шка (Мл); белмець (Ан — СТ), липка бiла
(Ан, Сл — СТ), худимин (Ан — СТ).
Galium hypanicum Klokov [≈Galium album Miller subsp. pycnotrichum
(H.Braun) Krendl] — пiдмаре́нник пiвденнобу́зький (Оп).
Galium intermedium Schultes [≈Galium schultesii Vest.] — пiдмаре́нник
сере́днiй; пiдмаренник посереднiй (Оп).
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Galium juzepczukii Pobed. [≈Galium album Miller subsp. prusense (C.Koch)
Ehrend. & Krendl] — пiдмаре́нник Юзепчука́ (Оп).
Galium mollugo L. — пiдмаре́нник м’яки́й (Сл, Ру, Оп); дiвунка бiла (Вх1), дiву́нка
звича́йна (Вх6); брiч (Гв — ВЛ), брончик (Нв — ВЛ), косма (Mk — ПД), космата трава (Пс),
косма-трава (Рг1, Жл, Hl, Шс2 — СТ, БУ), липник (Ос — ПД), липчак (Mj — ПД), липчиця
(Ос — ПД), метлюк чорний (Ан — СЛ), повелика польова (Ан — СД), повеличник (Ан),
повилиця (Ан — СД), потайник (Ан — СД, СТ), простудник (Ос — ВЛ), сердечна трава
(См — ВЛ), сми́рна (Вл, Пс, Ду), цьмин ди́кий (Он — БО), чисте́ць (Рг1, Ду, См — ВЛ),
чорна трава (Ан — СЛ).
Galium octonarium (Klokov) Pobed. — пiдмаре́нник восьмилистко́вий (Оп).
Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) — пiдмаре́нник запашни́й
(Оп); лiпок (Вх1), маре́нка запашна́ (Ру), маре́нка паху́ча (Сл; Рг1, Ум, Ян2, Ду, Iв —
СД), мар’янка вонюча (Во; Mk), мар’я́нка паху́ча (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл; Жл, Гр, Ду);
вальдмейстер (Ln — СТ), дробина (Сн — ГЦ), жасминник (Кр — СД), лiпок (Км), любзiлля (Ос — ВЛ), марена пахуча (Ln — СТ), маренка (Пс), маринка лiсова (Mk — ПД),
мару́на (Коб — БО), мару́нка (Коб — БО), мар’янка (Км), маслянина (См), моронька (Гб
— ЛМ), морсянка (Hl — БУ), остудник (Ан, Mj, Сл, Ос, См — ПД, ВЛ, БУ), паху́чка (Ан,
Ln, Ду, Iв — СТ), приворотне зiлля (Ос — ВЛ), скорода (Gs — ДС), смiлка пахуча (Сл),
сухiтник (Ос — ВЛ), шершавка (Сл).
Galium palustre L. — пiдмаре́нник боло́тяний (Сл); дiву́нка баго́нна (Мл), дiвунка
болотяна (Вх1), пiдмаре́нник боло́тний (Ру, Оп); зiлля вiд простуди (Ос — ВЛ),
коклюшник (Ос — СД).
Galium physocarpum Ledeb. [=Galium rubioides L.] — пiдмаре́нник
набряклопло́дий; пiдмаренник здутоплодий (Оп).
Galium polonicum Blocki — пiдмаре́нник по́льський (Ру).
Galium pseudaristatum Schur — пiдмаре́нник несправжньоости́стий;
пiдмаренник несправжньоостюковий (Оп).
Galium pumilum Murray — пiдмаре́нник низе́нький (Оп).
Galium rivale (Sibth. & Sm.) Griseb. — пiдмаре́нник прибере́жний (Оп);
маре́нка липка́ (Сл); повиха (Сл — ПС).
Galium rotundifolium L. — пiдмаре́нник круглоли́стий (Оп).
Galium rubioides L. — пiдмаре́нник маре́новий (Сл); дiву́нка брочева́та (Мл),
пiдмаре́нник маренови́дний (Ру, Оп); ладошник (Ан — СТ), любовець (Ан — СТ), марена
дика (Чн — СЛ), марина (Мл — СЛ), пiдмаре́нник (Гр), подмаренник (Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс
— СТ, СЛ), полумарена (Ан), слабина (Ан — СТ), смольданник (Ан — СТ), чорна трава
Galium ruprechtii Pobed. = Galium triﬁdum L.
Galium ruthenicum Willd. — пiдмаре́нник ру́ський (Ру, Оп); дiву́нка ру́ська (Мл);
медiвник (Ян2 — СД).
Galium saxatile L. — пiдмаре́нник ске́льний (Сл); бобрик (Сл).
Galium schultesii Vest. — пiдмаре́нник Шу́льтеса (Ру); кашка бiла (Сл — СД),
липняк (Ос — ПД).
Galium semiamiсtum Klokov [≈Galium album Miller subsp. pycnotrichum
(H.Braun) Krendl] — пiдмаре́нник напiводя́гнений (Оп).
Galium spurium L. — пiдмаре́нник неспра́вжнiй (Ру, Оп); леп (Гб — ДС), ле(и)пець
(Сл), лепчиця (Сл — СД, ПД), липни́к (Гб — ДС), липучка (Сл), липчи́ця (Ос, Гб — ПД,
ВЛ, ДС), мокре́ць (Ук), рiзачка (Сл — СД).
Galium suberectum Klokov [=Galium album Miller subsp. suberectum
(Klokov) E.Michalková] — пiдмаре́нник пiдве́дений (Оп).
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Galium tenderiense Klokov — пiдмаре́нник те́ндерiвський; пiдмаренник
тендерський (Оп).
Galium tenuissimum Bieb. — пiдмаре́нник найто́нший (Ру); пiдмаренник
тонесенький (Оп).
Galium tinctorium (L.) Scop. [=Asperula tinctoria L.] — пiдмаре́нник
фарбува́льний; пiдмаренник красильний (Оп).
Galium transcarpaticum Stojko & Tasenkevich — пiдмаре́нник закарпа́тський.
Galium tricornutum Dandy — пiдмаре́нник триро́гий (Сл, Ру, Оп); дiву́нка
триро́жна (Мл); липка (Ян1, Ян4 — СТ), липчиця (Ян1, Ян4 — СТ), перець (Ян4 — СТ),
перстене́ць ди́кий (Гб2 — ГЦ), перчак (Ян4 — СТ).
Galium triﬁdum L. (Galium ruprechtii Pobed.) — пiдмаре́нник трiйча́стий; дiву́нка
триплато́чна (Мл), пiдмаренник Рупрехта (Оп).
Galium tyraicum Klokov [≈Galium album Miller subsp. pycnotrichum
(H.Braun) Krendl] — пiдмаре́нник днiстро́вський (Оп).
Galium uliginosum L. — пiдмаре́нник багно́вий (Сл, Ру, Оп); дiву́нка млакова́ (Мл
— Мл); липчиця (Сл).
Galium vernum Scop. = Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Galium verticillatum Danth. — пiдмаре́нник кiльча́стий (Ру, Оп).
Galium verum L. — пiдмаре́нник спра́вжнiй (Ру, Оп), медiвни́к (Сл, Ру; Вх, Жл,
Вх2, Ду, Iв, Mk — ДС); дiву́нка жо́вта (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), сиворотка iста (Во); апис
(Ос — СД), багно (Сл — ПЦ), батiжки́ (Ан, Iв — СД), бобачик (Нв, Вх1 — ВЛ), буркун
(Ан — СТ), бурку́н-зiлля(є) (Ан, Iв, Сл — СД), вiтренник (Ос — ВЛ), гiрчак (См — СД),
горiлочка (Сл — ПС), громове зiллє (Нв, Вх1 — ВЛ), грудник (Ан), гусятник (Ан — СЛ),
дереза́ (Ан, Iв, Сл — ПС), дiву́нка (Нв, Ду — ДС), дри́сля (Гр), дрiбненьке зiлля (Ос —
ВЛ), дрiбноцвı́т (Ан, Iв, Mk — ВЛ), жей-зiлля (Км), жовтий цвiт (Ан — СТ), жовтяницi
(Ос — ПЦ), жовтянка (Пс), жолдь (Ан — СЛ), за́тай (Вх7 — ВЛ), зата́й-зı́ллє (Вх, Жл, Вх6
— ВЛ), зибовник (Ан — СЛ), зiлля вiд паморокiв (Ос — ВЛ), золотничек (Ос — СД), iван
(купала) (Сл — ПС), iва́нчик золоти́й (Шх, Ду — ГЦ), iнща (Ан — СТ), ка́шка (Сл, Ос,
Сал — СД, ПД, ПС), ка́шка жо́вта (Ан, Ln, Шс2, Iв, Сл — СД, СТ), ка́шка жовте́нька (Ав,
Рг1, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл — СД), крiп дикий (Ос — ПД), лижовник (Км), лотай (Ан — ВЛ),
лушкобо́їна (Гб2 — ГЦ), марена медова (Ан — СЛ), медавник (Mj — ВЛ), медо́ва трава́
(Ан, Iв, Сл — СТ, ПД), медовик (См — СД), медови́ця (Пч — ЗК), медовни́к (Rs, Mk — ПД,
ВЛ), медунка (См — СТ), медявни́к (Вл, Ум, Ду, Сл), медяни́к (Рг1, Жл, Mj, Ум, Ду, Iв, См
— ПД), межовик (Ан — СД), парасочки (Сл — ПД), парiвник (Км), петрiв цвiт (Ос — ПД),
пiдсосенник (Ан — СЛ), подмаренник (Ln — СТ), простудник (Ос — ВЛ), пше́нка (Рг1,
Жл), пшiнка (См — ДС), рай-зiллє (Ан — СЛ), рамон (Ан — СЛ), рiзик-дризляк (Ан —
СТ), ройник (Gs — ДС), самора (Км), си́воротень (Ан, Iв), сичужник (Го1 — СЛ), смолина
(Ан — СЛ), сосенка (См — СЛ), тай-зiлля(є) (Сл, Mk — СД, ВЛ), тайник (Mk — ВЛ), ту́я
(Гб — ДС), цiнто(у)рiя (Сл — БУ), червенець (Ан — СЛ), чер(е)вишник (Ан, Ос — ВЛ,
СЛ), черемиця (Ан — СТ), чистотiл (Ос — ПД), яд пчелиний (Ос — СД).
Galium verum L. subsp. verum — пiдмаре́нник спра́вжнiй типо́вий.
Galium verum L. subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny — пiдмаре́нник
спра́вжнiй Вı́ртґена.
Galium volhynicum Pobed. — пiдмаре́нник воли́нський (Оп).
Galium wirtgenii F.W.Schultz [=Galium verum L. subsp. wirtgenii
(F.W.Schultz) Oborny] — пiдмаре́нник Вı́ртґена; пiдмаренник Вiргена (Оп).
Galium xeroticum (Klokov) Pobed. — пiдмаре́нник сухолю́бний; пiдмаренник
ксерофiтний (Оп).
Galium sp. — брiч (Mk), гiрча́к (Ан, Iв, Mk), дрiма́йло (Коб — ГЦ), косм-трава́ (Hl — БУ),
маренник (Mk).
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Garidella L. — чорну́шник; гаридела (Оп).
Garidella nigellastrum L. — чорну́шник звича́йний; гаридела чорнушкоподiбна
(Оп).

Gaudinia Beauv. — ламкотра́в; годенiя (Оп).
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. — ламкотра́в крихки́й; годенiя ламка (Оп).
Gaudiniopsis Eig. [=Ventenata Koeler pro parte] — вiвсю́жник; годинопсис (Оп).
Gaudiniopsis macra (Bieb.) Eig. [=Ventenata macra (Bieb.) Boiss.] —
вiвсю́жник худи́й; годинопсис тощий (Оп).
Genista L. — дрiк (Сл, Ру, Оп).
Genista albida Willd. — дрiк бiлува́тий (Ру, Оп).
Genista borysthenica Kotov [≈Genista tinctoria L.] — дрiк днiпро́вський (Ру,
Оп).
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Genista depressa Bieb. [≈Genista tinctoria L.] — дрiк прити́снутий (Ру, Оп).
Genista elata Wenderoth [≈Genista tinctoria L.] — дрiк висо́кий (Ру, Оп).
Genista germanica L. — дрiк колю́чий (Мл, Сл; Пс, Жл, Ос — ПД, ВЛ); дрiк
германський (Оп), дрiк нiме́цький (Ру), дрок тернистий (Вх1); дрiк (Ос — ВЛ), дрок
колючий (Рг1), кущiвник (Ос — ВЛ).
Genista godetii Spach [≈Genista albida Willd.] — дрı́к Ґоде́; дрiк Годета (Оп).
Genista millii Heldr. ex Boiss. — дрiк Мı́лля; дрiк Мiля (Оп).
Genista oligosperma Simonkai [≈Genista tinctoria L.] — дрiк малонасı́нний (Оп).
Genista pilosa L. — дрiк волоси́стий (Сл, Оп); дрок волохатий (Вх1).
Genista scythica Pacz. [≈Genista albida Willd.] — дрiк скı́фський (Ру, Оп).
Genista tanaitica Smirnov [≈Genista tinctoria L.] — дрiк донськи́й (Ру, Оп).
Genista tetragona Besser [≈Genista albida Willd.] — дрiк чотиригра́нний (Ру,
Оп).
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Genista tinctoria L. — дрiк фарбува́льний; дрiк барве́нь (Мл), дрiк жо́втий (Сл; Ос
— ВЛ), дрiк краси́льний (Ру, Оп; Сл), дрок барвень (Вх6), дрок брiч (Вх1); брiч (Вх, См
— ПД, ВЛ), громобой (Сл — ПС), дрик (Жл, Rs — ВЛ), дрика (Км), дрiд (Коб — БО), дрiк
(Ав, Чн, Нв, Рг1, Вл, Ln, Пс, Жл, Мн2, Tl, Mj, Ум, Ян1, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук — ЗАГ), дрiка
(Ан), дрiкови́ця (Жл), дрок (Чн, Вх, Рг1, Ср, Пс, Жл, Кр, Шм, Ян4, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), дрок
жовтий (Км), дрокови́ця (Жл), дрочиця (Ос, См — ПД), дрочник (Км), жовти́ло (Гв, Вх1,
Вх6, Сл, Mk, Бк — ВЛ, ПЦ, БУ), за́навiть (Коб — ГЦ), зановать (Ан, См — ПС), зановець
(Ан), зановиця (Ан), за́новiть (Ан, Коб — ГЦ), здрiк (Км), зiно́вать (Ан, Mj, Iв, Сл, Mk, Ос
— ПД, ВЛ, СЛ), крутильце (Hl — БУ), лєльок (Км), лускало (См), молочай (Ан — СД),
тереза (Ан — СЛ), чистик (Ан — СД), яновець (Км).
Genistella Ortega [=Chamaespartium Adanson] — дро́чок (Чк).
Genistella sagittalis (L.) Gams [=Chamaespartium sagittale (L.) P.Gibbs] —
дро́чок крила́тий (Чк).
Gentiana L. — тирли́ч (Сл, Ру, Оп; Ук).
Gentiana acaulis L. — тирли́ч безсте́блий; горечавка великоцвiта (Во), тирли́ч
безби́льний (Сл), тирлич безстебловий (Оп); дзвiно́чки голубı́ (Кар — ГЦ), тоя (Сл —
ГЦ).

Gentiana asclepiadea L. — тирли́ч-свiчурни́к; свiчурни́к шовчинова́тий (Мл),
тирли́ч ваточникови́дний (Ру), тирлич ваточниковий (Оп), тирли́ч ластовнюва́тий
(Сл); болiчник (Mk — ГЦ), бра́тчики (Кар — ЗК), джı́нджура дома́шня (Коб — ГЦ),
па́пороть лiсова́ (Коб — ГЦ), свiчiвни́к (Ощ, Сн, Кар, Коб — ГЦ), свiчка (См — ГЦ), свiчки́
(Гб2, Коб — БО, ГЦ), свiчки́ польовı́ (Коб — ГЦ), свiчник (Нв — ЛМ), свiчу́рни́к (Нв, Жл,
Шх, Коб — ВЛ, БО, ГЦ), старець (См — ГЦ), ти(е)рлич (Сл, См), товстуха (Сл, См — ДС),
чiчни́к (Кч — БО), шiчiвни́к (Мiл — ГЦ).
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Gentiana cruciata L. — тирли́ч хреща́тий (Оп), лихома́нник (Ру, Сл; Рг1, Ан, Ln,
Пс, Жл, Ду, Iв, См — СТ, ДС), свiчурни́к лихома́нник (Мл), свiчурник терлич (Вх1),
тирли́ч хрестови́дний (Ру); горечавка (Ln — СТ), джı́нджора (Гб2 — ГЦ), дзiндзю́ра
(Гб2 — ГЦ), дiд (Mk, См — ЛМ), живучка (Ан — СЛ), лиходiй (Ln — СТ), матерянка (Ан
— СД), маточник (Mk — ПД), молочник (Мн2, См — ГЦ), перелi(е)т соколiй (Чн, Ln —
СТ, СЛ), пi(е)тушки синi (Ав, Ан — СД, СТ), подвзорник (Ан — СД), порiзник (Ан — СЛ),
п’ятипалошник (Ан — СЛ), ранник (Ан — СЛ), сем’янник (Ан — СЛ), сон (Сл — ПС),
тарали́шник (Ан, Жл, Ду — СЛ), те́рли́ч (Нв, Ан, Ln, Жл, Гр, Ду, Сл, Mk — СТ, ПД, ВЛ),
тирилич (Ан — СЛ), тирилишник (См), ти́рли́ч (Чн, Ан, Mj, Ду, Iв, Сл, Ос — СД, ВЛ, СЛ),
товстуля (См — ГЦ), товстун (См — ПД), товсту́ха (Рг1, Пс, Mj, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk —
СД), товсту́шка (Ан, Жл, Гр, Ду, Mk, См — СД, ПД).
Gentiana laciniata Kit. [=Gentiana pyrenaica L.] — тирли́ч кiнча́стий; тирли́ч
роздı́льний (Ру).
Gentiana lutea L. — тирли́ч жо́втий (Ру, Оп); болячковий корiнь (Км), ґензура (Км),
ґиндзул (Км), ґиндзур(а) (Км), ґинзура (Км), ґинцул (Км), ґинцур (Км), ґiнзора (Км),
ґı́нзур (Коб — ГЦ), ґı́н(д)зура (Км, Коб — ГЦ), ґı́нзюра (Кар — ГЦ), ґiнцюра (Км), ґiнцьора
(Км), джинджора (Км), джи́нджур (Мал — ЗК), джи́нджура (Нес — ГЦ), джı́нджура (Коб
— ГЦ), дзвiндзура (Км), дiд (См — ЗК), кiнзура (Км), корiнячник жолудковий (Км),
свiчка (См — ГЦ), свiчки жовтi (См — ГЦ), старець (Км), тирлиган (Км), товстуля (См
— ЗК), товстуха (См — ЗК), тучне корiння (Км).
Gentiana nivalis L. — тирли́ч снiгови́й (Ру).
Gentiana pneumonanthe L. — тирли́ч вузьколи́стий (Сл); свiчурни́к (в)узколи́стий (Вх1, Мл), тирли́ч звича́йний (Ру, Оп); гiркий корiнь (Tl, См — ПЛ), горечавка
(Шх, См — ПС, ГЦ), горичка (Tl), горчавка (Tl, См — ПЗ), дзвоники лiсовi (Ос — ВЛ),
дзвонки (Ан, Ян2 — СД, ПС), дiвоцьке зiлля (Ос — ПД), звонки (См — ПС), лазурки (Ан),
перелет соколiй (Ан), сазани (Ан), слiпота́ ку́ряча (Ан, Rs, См — ВЛ, ДС), тирлич (Ос —
ПД, ПЦ), тоя (Ос — ПД, ВЛ), фiялки голубi (Ан — СД), шипухи поноснi (Ан — СД).
Gentiana punctata L. — тирли́ч крапча́стий (Ру, Оп); свiчурник точкований (Вх1);
ґı́нзура (Сн, Коб — ГЦ), дже́нджура (Коб — ГЦ), джинджор (Нв — ГЦ), джинджора (Нв
— ГЦ), джı́нджура (Коб — ГЦ), дзı́ндзура (Коб — ГЦ).
Gentiana pyrenaica L. — тирли́ч пiрене́йський.
Gentiana utriculosa L. — тирли́ч мiхурча́стий; тирли́ч мiшкови́й (Ру).
Gentiana verna L. — тирли́ч весня́ни́й (Сл, Ру, Оп); свiчурни́к весняни́й (Вх1, Вх6,
Мл); олесник (Hl — БУ).
Gentiana sp. — ґензу́ра (Жл, Вх7 — ГЦ), ґiнзу́ра (Жл), гiрчанка (Mk), горець (Mk),
джiнджу́ра (Жл, Вх7 — ГЦ), дзiндзо́ра (Гр), дзiндзу́ра (Жл, Вх7 — ГЦ), свiтич (Вх5 —
ЛМ), терли́ч (Сл, Mk, Ук).
Gentianaceae — тирличе́вi (Ру, Оп).
Gentianella Moench — тирли́чник; тирличничок (Оп).
Gentianella amarella (L.) Börner — тирли́чник гiркува́тий; свiчурни́к гiрка́вий
(Мл), тирли́ч гiркува́тий (Сл), тирличничок осiннiй (Оп); гiрке зiллє (Hl — БУ), козу́ля
(Яв — СТ), козу́лька (Нв — БО), терли́ч (Гр, Ду, Сл), ти́рли́ч (Рг1, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ум, Iв,
Сл, Mk — СД), тирлич-трава (Рг1).
Gentianella carpatica Börner [=Gentianella lutescens (Velen.) J.Holub subsp.
carpatica (Hayek) J.Holub] — тирли́чник карпа́тський; свiчурни́к карпа́тський
(Мл), тирличничок карпатський (Оп).
Gentianella ciliata (L.) Borkh. — тирли́чник вiйча́стий; свiчурни́к рiси́стий (Вх1,
Мл), тирли́ч вiйча́стий (Сл, Ру).
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard [≈Gentianella amarella (L.) Börner]
— тирли́чник язичко́вий; тирли́ч язичко́вий (Ру), тирличничок язичковий (Оп).
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Gentianella lutescens (Velen.) J.Holub — тирли́чник жовтува́тий; тирличничок
жовтуватий (Оп); чорно́бiль (Шх — ГЦ).
Gentianella lutescens (Velen.) J.Holub subsp. carpatica (Hayek) J.Holub —
тирли́чник жовтува́тий карпа́тський; тирли́ч карпа́тський (Сл, Ру).
Gentianella lutescens (Velen.) J.Holub subsp. lutescens — тирли́чник
жовтува́тий типо́вий; тирли́ч ра́ннiй (Ру).
Gentianopsis Ma [=Gentianella Moench pro parte] — тирли́чка; тирличник (Оп).
Gentianopsis ciliata (L.) Ma [=Gentianella ciliata (L.) Borkh.] — тирли́чка
вiйча́ста; тирличник вiйчастий (Оп).
Geraniaceae — журавце́вi; гера́нiєвi (Ру, Оп).
Geranium L. — жураве́ць (Вх2, Вх3, Сл, Оп); гера́нь (Ру; Сл, Ук).
Geranium alpestre Schur [=Geranium sylvaticum L. subsp. alpestre (Schur)
Domin & Podp.] — жураве́ць альпı́йський; гера́нь альпı́йська (Ру, Оп).
Geranium asphodeloides Burm. ﬁl. (Geranium tauricum Rupr.) — жураве́ць
кри́мський; гера́нь кри́мська (Ру, Оп).
Geranium bohemicum L. — жураве́ць че́ський (Мл, Сл); гера́нь че́ська (Ру, Оп).
Geranium collinum Stephan ex Willd. — жураве́ць па́горбовий; гера́нь
па́горбкова (Ру, Оп), жураве́ць горбко́ви́й (Мл, Сл); вовцюг (Ос — СД), герань (Ос —
ПД), декохт (Ос — ПД), п’ять пальцiв (Ос — ПД).
Geranium columbinum L. — жураве́ць голуби́ний; гера́нь голуби́на (Ру, Оп),
жураве́ць голуб’я́чий (Мл, Сл); ла́стiвчики (Вх, Жл — ДС).
Geranium dissectum L. — жураве́ць розсı́чений (Сл); гера́нь розсı́чена (Ру, Оп),
жураве́ць розрı́зистий (Мл); змиї́вка (Вх7 — БО).
Geranium divaricatum Ehrh. — жураве́ць розло́гий; гера́нь розчепı́рена (Ру, Оп),
жураве́ць патла́ч (Мл); жураве́льник (Яв — СТ), троєцвiтник (Ан, Кр, Шс2 — СД).
Geranium linearilobum DC. — жураве́ць лiнiйнолопате́вий; гера́нь лiнiйнолопате́ва (Ру, Оп).
Geranium lucidum L. — жураве́ць блиску́чий; гера́нь блиску́ча (Ру, Оп).
Geranium macrorhizum L. — жураве́ць великокореневи́щний; гера́нь великокореневи́щна (Ру, Оп); гера́нь (Мс — СТ), кала́чик(и) (Мс — СТ), мушка́тель (Мс — СТ).
Geranium molle L. — жураве́ць м’яки́й (Сл); гера́нь м’яка́ (Ру, Оп), жураве́ць
мяго́нький (Мл); кучеря́ве зı́ллє (Шх — ГЦ).
Geranium nepalense Sweet — жураве́ць непа́льський; герань непальська (Оп).
Geranium palustre L. — жураве́ць боло́тяний (Сл); гера́нь боло́тна (Ру, Оп),
жураве́ць баго́нний (Мл); авдотник (Ан — СД), вовчу́га (Рг1, Пс), волосник (Ос — ВЛ),
враз жiночий (Ос — ВЛ), грабельник (Ос — ВЛ), грабки польовi (Ос — ПД), гребениця
(См — СД), гребениця лугова (Ан — СД), декохт (Ос — ВЛ), журавельник (Ос — ВЛ),
журавельник болотяний (Сл), косарики (Ос — ВЛ), косарцi (Ос — ВЛ), лишайник (Сл
— СД), маточник (Ос — ВЛ), пiдгрудник (Ос — ПД), прибı́й (Нв — ГЦ), синецвiт (Ос —
ПД), стоколiнець (Ан — СТ), ступа вовча (Ос — ПД), тремента́ль (Ан, Жл — ВЛ).
Geranium phaeum L. — жураве́ць те́мний; гера́нь те́мна (Ру, Оп), жураве́ць
темня́к (Вх2, Мл, Сл); вовчу́га (Жл), волосник (Hl — БУ), жє́ла га́дєчi (Вх7 — ГЦ),
жураве́льник (Жл), кро́вник (Вх, Жл — ДС), лазанє́ц (Коб — ГЦ), стопа вовча (Tl — СД).
Geranium pratense L. — жураве́ць лучни́й (Сл); гера́нь лучна́ (Ру, Оп), жураве́ць
лугови́й (Вх1, Вх6, Мл), носок лужний (Во); бузьочник (Во), васильки лiсовi (Ан — ПС),
вереск болотний (Ан — СЛ), вовчу́г(а) (Рг1, Ум, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, СТ), вовчу́ра (Ан,
Iв), враз жiночий (Ос — ВЛ), грабельки́ (Вс — ВЛ), грабки (Ос — ПЦ), дворянин (Ан —
ВЛ), дзiндзiвер (Ос — СД), желудочна трава (Ln — СТ), журавельник (Рг1, Пс, См — СД),
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журавлинник (Ср — СТ), кленовий лист (Ос — ПД), кудрявчик (Ан — СЛ), лапа вовча
(Ос — ПД), лапка орлина (Ан — СЛ), ла́пки́ во́вчi (Рг1, Пс, Жл, Кр, Ум, Iв, Mk — СД, ПД),
лапошник (Ан — СЛ), лико вовче (Ос — ПД), маточник (Ан — ПД), маточниця (Ос —
ВЛ), пi(о)дорiшник (Ан, См — СД, СЛ), плiснявка (Ос — ВЛ), ранник (Ос — ВЛ), ружа
польова (Ан — ПД), стопа вовча (Ос — ПД), сту́па во́вча (Ан, Iв, См — СД, ПД), сузик (Ан
— СЛ), тоя берегова (Ос — СД), тоя лiсова (Mk — ДС), троїця (Ан — ПС), францовник
(Ан — ВЛ), червишник (Ан — СЛ), черевички зозулинi (Сл — ПС).
Geranium purpureum Vill. — жураве́ць пурпуро́вий; гера́нь пурпу́рна (Ру), герань
пурпурова (Оп).
Geranium pusillum L. — жураве́ць дрiбни́й (Вх1, Сл); гера́нь мале́нька (Ру, Оп),
жураве́ць дрiбо́нький (Мл); васильок собачий (Ан, Шс — СТ, СЛ), гризник-зiлля (Ос —
ВЛ), гуслi (Ан — ВЛ), зiлля од лихорадки (Ос — СД), косарики (Ос — ВЛ, ПЦ), сiре зiлля
(Ос — ВЛ).
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Geranium pyrenaicum Burm. ﬁl. — жураве́ць пiрене́йський (Мл, Сл); гера́нь
пiрене́йська (Ру, Оп), журавець нирковатий (Вх1); деревлянка (Mk — ПЗ).
Geranium robertianum L. — жураве́ць смердю́чий (Сл); гера́нь Ро́берта (Ру),
герань Робертова (Оп), жураве́ць воню́чий (Вх1, Вх6; Сл); вонюх (См), воня́к (Мал
— ЗК), воня́чка (См, Мал — ЗК), герань вонючий (Сл), журавельник (Рг1, Mk — ПД),
журавельник смердючий (Км), жура́влики (Коб — БО), зiлля вiд серця (Ос — СД),
носики журавлевi (Км), смердю́чка (Дми — ДС).
Geranium rotundifolium L. — жураве́ць круглоли́стий (Мл, Сл); гера́нь
круглоли́ста (Ру, Оп); волоконник (Нв — ВЛ), волосник (Ан).
Geranium sanguineum L. — жураве́ць крива́вий (Сл); гера́нь крива́во-черво́на
(Ру, Оп), жураве́ць кро́вник (Вх1, Вх2, Мл); бобовишник (Ан — СТ), вовчиця (Ан —
СЛ), волоко́нник (Жл), волосни́к (Рг1, Пс, Жл, Ян2 — СД), ворı́шина (Вх — ДС), герань
пурпуровий (Сл), гiстiвни́к (Гд — БО), гостинник (Ан, Mk — ПД), гостiвни́к (Рг1, Пс,
Жл, Ян2, Сл — СД), грабельки (Ан — СЛ), грабельник (Ан — СЛ), громник (Ан — СД),
дебринець (Нв — ВЛ), декохт (Ос — ПД, ВЛ), декохт тайний (Ос — ВЛ), дзiндзiвер (Ос
— СД), дiд (Ан — СЛ), добрувка (Ан — ПЦ), дубрi(о)вка (Ан, См — СД, ПЦ), живуща (Ан
— СЛ), зензiум (Ос — СД), золотни́к (Шх, См — ДС, ГЦ), коситин (Ан — ВЛ), кров (Ан
— СЛ), кровник (См — ДС), лапа вовча (Ln — СТ), ломотна трава (Ан — СЛ), любисток
польовий (Ан — ПД), маточник (Ос — ПД), мир-зı́лля(є) (Рг1, Пс, Жл, Сл, См — БУ),
орiшина (Нв — ВЛ), пiддубник (Ан, Ln — СТ, ПС, СЛ), подплешник (Ан — СТ), радка (Ос
— ВЛ), радочка (Ос — ВЛ), рожа борова (Ан — ПС), ружове зiллє (Rs — ВЛ), сильник
(Ос — ВЛ), стоколiнник (Ан — СД), стопа́ во́вча (Рг1, Пс, Жл, Сл), то́я польова́ (Ан, Ду,
Сл — ПД), уразник (Ос — ВЛ), уступа вовча (Ан — ПД).
Geranium sibiricum L. — жураве́ць сибı́рський (Мл, Сл); гера́нь сибı́рська (Ру,
Оп).

Geranium sylvaticum L. — жураве́ць лiсови́й (Мл, Сл); гера́нь лiсова́ (Ру, Оп);
грабки (Км), грабки́ св. Iва́на (Вх, Жл — ДС), лазанє́ц (Коб — ГЦ), па́льчики (Вх — ДС),
пупавник (Ан — СЛ), собача травка (Ан — СЛ), стоколı́нник (Ан, Iв — СД).
Geranium sylvaticum L. subsp. alpestre (Schur) Domin & Podpera — жураве́ць
лiсови́й альпı́йський.
Geranium sylvaticum L. subsp. sylvaticum — жураве́ць лiсови́й типо́вий.
Geranium tauricum Rupr. = Geranium asphodeloides Burm. ﬁl.
Geranium tuberosum L. — жураве́ць бульби́стий; гера́нь бульби́ста (Ру, Оп).
Geranium sp. — дзюб бусячий (Mk), жураве́льник (Ан, Шм2, Ду, Iв, Сл), жура́вчик (Дми
— ДС), кала́чики (Ян4, Ук — СТ), кобı́та (Он — БО), матошник широкий (Сл — Сл), прутiк
(Hl — БУ), стародуб (Ос — СД).
Geum L. — гребı́нник (Сл; Кри — СТ); гравiла́т (Ру, Оп; Ук).
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Geum aleppicum Jacq. — гребı́нник прями́й (Мл, Сл); гравiла́т але́пський (Ру, Оп);
гвоздянка (См), гребiнник (Ос, См — ВЛ), зiлля вiд порухи (Ос — СТ), порушник (Ан —
СЛ), пушок польовий (Ан — СЛ), репей дикий (Ан — СЛ).
Geum montanum L. (Sieversia montana (L.) Sprengel) — гребı́нник гiрськи́й (Мл,
Сл), пiдо́йма (Нв, Gs, Жл, Шх, Сн, См, Коб — ГЦ); гроздянка гiрська (Вх1), пiдiйма (Вх1;
Км — ГЦ), сиве́рсiя гiрська́ (Ру, Оп); пiдойна (Mk — ГЦ), пiдо́рва (Км, Сн, Коб — ГЦ).
Geum rivale L. — гребı́нник прибере́жний (Мл, Сл); гравiлат рiчковий (Оп),
гравiла́т струмко́вий (Ру), гроздянка побережна (Вх1); бабочник (Ан — ПД), балабан
(Ос — ВЛ), бурачки́ (Коб — БО), звонки (Гб — ЛМ), моруг (Ос — ВЛ), пiдгрудник (Ос —
ВЛ), пiди́йма (Ан, Ду — ПД), пiдойма (См — ПД), пони́книця (Ан, Ду, Iв — СД), пресовична
(Ан — СЛ), растрьопа (Го1 — СЛ), ружа (Ос — ПД), рябинник болотний (Ан — СЛ), урван
(Ос — ПЦ).
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Geum urbanum L. — гребı́нник звича́йний (Мл, Сл); гравiла́т мiськи́й (Ру, Оп),
гроздянка городна (Вх1); артишок (Ос — СД), борода́ дı́дова (Сб — ДС), ви́вi(и)шник (Рг1,
Ан, Пс, Жл, Tl, Ду, Яв, Iв, Сл — СЛ), вовчуг (Ос — ВЛ), гвоздички (Сл — СД), гвозди́чний
ко́рi(е)нь (Ав, Чн, Го1, Сб — СД, СЛ), гвоздя́нка (Жл, Яв), гвоздя́нка горо́дня (Сб — ПД),
гвоздя́чка (Сл, Сб — ДС), гравила́т (Чн, Рг1, Ln, Пс, Шс, Сл, Ос — СД, СТ, СЛ), гравiла́т
(Сб — СД), гравiла́т рiчни́й (Сб — СД), гребенець (Hl, Mk — ПД, БУ), гребенни́к (Ан, Ум
— СД), гребı́нник (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Сл, Сб — СД, ЗК), гребiнь (Ln — СТ), гребник
(Ан, Tl, Шс — СТ), гре́чка ку́ряча (Сб — СД), денник (Ос — ВЛ), живуща трава (Ан —
СЛ), зiлля вiд пiдвiю (Ос — СД), золотник (Ос — СД), кропи́вка (Сб — ДС), кротовина
польова (Ос — ВЛ), ку́рячка (Сб — ЗК), ла́пки гу́сячi (Сб — СТ), ло́тань (Сб — ДС),
люби́льник (Сб — ДС, ГЦ), ма́точник (Ос, Сб — СД, ПЦ), миколайчики (Ос — СД), о́ко
воло́ве (Нв, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, ПЗ, ЗК), очка воловi (Ос — ПД), пiдлı́сник (Ан, Ук, Сб
— СТ, ВЛ), при́воротень (Сб — СД), прострiл (Ос — ПД), просуре́нка (Сб — СТ), репехи́
(Сб — ДС), репешки (Ан — СТ), репе́шник (Сб — ПД, ПЗ, ДС), репiй дикий (Ан — СЛ),
репляшки́ (Сб — ДС), реп’я́шник (Сб — СТ), роматiзник (Сл — СД), середа права (Ос —
ВЛ), слiпота́ ку́ряча (Сб — ПД), стожи́льник (Сл, Ос, Сб — СД, ВЛ, СЛ), схо́ванка гадю́ча
(Сб — ПД), товстушка хлопчача (Сл — СЛ), товстушки мужеськi (Сл — СЛ), хреща́тник
(Ан — СЛ, ГЦ), череда (Ос — ПД), чистець (Rs, Ос, См — ПД, ВЛ, ДС), чистотı́л (Сб — СД,
СТ, ГЦ).
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Geum sp. — головки св. Николая (Гв — ДС), калиферат (Сл), хмiль глухий (Сл — СД).
Ginkgo L. — ґı́нко (Вх2, Вх3); гı́нкго (Ру, Оп).
Ginkgo biloba L. — ґı́нко дволопате́ве; гı́нкго дволопате́ве (Ру, Оп), ґı́нко (Сл),
ґiнко дволататолистий (Вх2, Вх6); абрикос срiбний (Кри — СТ).
Ginkgoaceae — ґı́нковi; гı́нкговi (Ру, Оп).
Gladiolus L. — коса́рики (Сл, Ру, Оп); гладiо́лус (Ру, Оп).
Gladiolus × hybridus hort. — коса́рики садо́вı́; косарики гiбриднi (Оп); гладiво́лоси
(Мс — СТ), гладiо́лоси (Мс — СТ), гладiо́лус (Ук, Мс — СТ), ґлядiйо́ля (Гб, Коб — ДС, ЛМ),
ко́сатень (Коб — ГЦ), ко́си (Бк — БУ), ко́сики (Бк — БУ), ко́стюл (Бк — БУ), цiбу́лька
(Бк — БУ).

Gladiolus imbricatus L. — коса́рики дахı́вковi, коса́рики лучнı́; коса́рики ме́ншi
(Сл), коса́рики черепи́частi (Ру, Оп), ме́чик пiво́ник (Мл), ме́чик о́кришок (Вх1; Жл);
вода синя (Ан — ВЛ), гладiо́лус ди́кий (Коб — БО), дзвонок (Ан — ВЛ), дробинка (Ан —
ВЛ), зрадник (См — ВЛ), зря́дник (Рг1, Пс, Жл, Мн, Вх1, Ум, Ду), зубровник (Ос — ПД),
когутик (Mk — БУ), косирки (Сл, См — СД, ПД), кочетки́ (Ln, Мн, Го1 — СТ), пiвники (Ос
— ВЛ, СЛ), пiво́ник (Ан, Iв), пiтушки́ кра́снi (Рг1, Ln, Пс, Мн, Ум — СТ), рiзець (Ан, Ос —
ПД, ВЛ), сипiлка (Ан — СТ), чеснок дикий (Ан — ВЛ), шпажник (Ln — СТ).
Gladiolus italicus Miller — коса́рики iталı́йськi (Оп).
Gladiolus palustris Gaudin — коса́рики боло́тянi; коса́рики боло́тнi (Ру, Оп).
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Gladiolus tenuis Bieb. — коса́рики тонкı́ (Оп).
Gladiolus sp. — коса́рик (Ук), ладиволос (Сл — СД).
Glaucium Miller — мачо́к (Ру, Оп).
Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph — мачо́к рога́тий (Ру, Оп); макови́нець
рога́тий (Мл), мачо́к ди́кий (Сл), ростопасть рогатий (Вх1); бiльмак (Hl, Mk — ПД,
БУ), мак дикий (Го1 — СЛ), мак по́вний (Мс — СТ), мак степовий (Ян4 — СТ), мачо́к
(Ср, Ан, Ln, Ян4, Ос — СТ, ПД), рогомак (Шс2 — СТ).
Glaucium ﬂavum Crantz — мачо́к жо́втий (Сл, Ру, Оп).
Glaux L. — моло́чка (Ру, Оп); молозка (Вх2).
Glaux maritima L. — моло́чка примо́рська (Ру, Оп); молозка приморська (Вх2),
моло́чна трава́ (Сл; Ln — СТ); млези́ця (Жл).
Glechoma L. — розхı́дник (Ру, Оп; Ук).
Glechoma hederacea L. — розхı́дник звича́йний (Сл, Ру, Оп); котя́чка розхı́дниця
(Вх1, Вх6, Мл), розхı́дник плющови́дний (Ру); бара́нчик польови́й (Сб — ЗК), бишишник
(Ос — ПД, ВЛ), блющ (Го2 — СЛ), блющик (Км), блющок земний (Mk), бу́дра (Чн, Рг1,
Пс, Жл, Ду, См, Мг — СТ, СЛ, ЗК), булки́ котя́чi (Гв, Во, Вх7 — СЯ), воню́чка (Сб — ПС),
колючки́ (Сб — СТ), копитня́к си́нiй (Пч — ЗК), копiєшник (Ан — СЛ), копı́йчана трава
(Коб — ПД), костянка (См), ко́тик(и) (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ду, Iв, Сл, Ос, См — СД, ПД, ВЛ, ПС,
СЛ), котки (Rs — ВЛ), котовник (Ан, Hl, Кр — СД, СЛ, БУ), котя́чка (Вх, Mk, Мг — ПД, ДС,
ЗК), котячник (См), коцимунда (Гв), ко́цурни́к (Вх7 — ЛМ), кошачки́ (Рг1, Пс, Жл, См
— СД), кошачник (Пс), коше́чник (Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум), крапива лiсна (Ан — СЛ), крото́(i)вник (Во, Жл, Км, Мг — ЗК), кудерман (Км), кудра (Ан — ПД), кундерма́н (Вх, Жл,
Вх6 — ДС), малинова травка (Ан — СЛ), метлиця дика (Го2 — СЛ), мнє́тка мура́щина
(Сб — ГЦ), мня́та кı́(у́)нська (Мг — ЗК), мня́та котя́ча (Мг — ЗК), мня́та лiсова́ (Мг
— ЗК), му́дики (Вх, Вл, Жл, Вх1, Rs, Mk — ВЛ), мудики вторичнi (Ос — СД), м’ята́ (Мг
— ЗК), м’я́та ди́ка (Ан, Коб — СЛ, БО), м’ят(к)а кiнська (Вх, Вх1, Мг — ДС, ЗК), м’ята
кошача (Рг1, Пс), м’я́та́ ку́нська (Мг — ЗК), м’я́та лiсова́ (Ан, Iв, Сл), м’я́та соба́ча (Мс
— СТ), м’яточник (Ан — СЛ), окладник (Ос — СД), опухова трава (Км), орлики (Ан —
ПС), па́сочки (Сб — СТ), плющ (Ав, Ан, Жл, Вх1, Вх7, Мг — СД, ЗК, СЯ), плющик (Сл),
повзуно́к (Сб — СД), пристрiсни́к (Мг — ЗК), розхı́(о́)дни́к (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл,
Вх1, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ос, Мг — ЗАГ), розхудни́к (Мг — ЗК), ряс (Ан, Tl — СТ, СЛ),
ря́ска (Сб — СТ), складник (Ос — СД), соба́чки (Сб — СТ), тяглик (Ос — ВЛ), ча́брик
польови́й (Мг — ЗК), чистар (Ос — ПД), чистотiл (Ос — ПД), ша́ндра (Ан, Ду, Iв, Mk, Ос
— СТ, ПД), яблунове зiллє (Ан — СТ), яйка коцурi (Гб — ЛМ), я́йця котя́чi (Вх, Вх1, Ду,
Мг — ВЛ, ЗК), я́йця коцу́рови (Мг — ЗК), я́йця коцу́рячi (Мг — ЗК), я́йця ма́чачi (Мг —
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. — розхı́дник шорстки́й (Оп); котя́чка
шерстковоло́са (Мл), розхı́дник волоси́стий (Ру), розхı́дник шерстки́й (Сл); будра
(Шс2, Ос — СД, СТ), копитень (Сл), простудник (Ос — ПД), расход (Ос — СЛ),
розхi(о)дник (Шс2, Сл, Ос — СД, СТ, СЛ), чай грудний (Ос — ПД).
Gleditsia L. — гледи́чiя (Сл, Ру, Оп; Ук), Христо́вий те́рен; терновiтник (Вх3).
Gleditsia caspia Desf. — гледи́чiя каспı́йська (Ру, Оп), Христо́вий те́рен
каспı́йський.
Gleditsia triacanthos L. — гледи́чiя терни́ста (Сл), Христо́вий те́рен звича́йний;
гледи́чiя колю́ча (Ру, Оп), ґлєдı́чiя терни́ста (Мл); ака́цiя во́вча (Мс — СТ), ака́цiя
глядю́ча (Мс — СТ), ака́цiя жо́вта (Мс — СТ), ака́цiя заграни́чна (Мс — СТ), ака́цiя
колоха́та (Мс — СТ), ака́цiя колю́ча (Мс — СТ), вака́цiя жо́вта (Мс — СТ), во́вче де́рево
(Мс — СТ), гильди́ч (Мс — СТ), гiльдı́цiя (Мс — СТ), гледи́цiя (Мс — СТ), гледи́чiя (Мс
— СТ), гледичiя американська (Шс — СТ), гледю́чка (Мс — СТ), гляди́цiя (Мс — СТ),
гляди́ч(а) (Вс, Мс — СТ), гляди́чiя (Мс — СТ), глядюча́ (Вс), гльоди́ця (Мс — СТ), iльдı́цiя
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(Мс — СТ), ока́цiя ди́ка (Мс — СТ), рожки́ (Гав — СТ), терен Хрестiв (Ср, Ln, Шс, Ян4 —
СТ), терен Христовий (Сл), тернисте дерево (Mk), терня Христовi (Mk).
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Glinus L. — м’яковоло́сець; глiнус (Оп).
Glinus lotoides L. — м’яковоло́сець лядвенце́вий; глiнус лядвенцеподiбний (Оп).
Globularia L. — кулiвни́ця (Ру, Оп).
Globularia trichosantha Fischer & C.A.Meyer — кулiвни́ця волосистоцвı́та;
кулiвни́ця вузькопелюстко́ва (Ру, Оп).
Globulariaceae — кулiвни́цевi (Ру, Оп).
Glyceria R.Br. — лепешня́к (Ру, Оп); лепiх (Вх2).
Glyceria arundinacea Kunth — лепешня́к очере́тяний (Сл); лепешня́к
трости́нний (Ру), лепешняк тростиновий (Оп); комиш (Ос — ПД), пищики (Чн —
СЛ), трости́нка (Жл).
Glyceria ﬂuitans (L.) R.Br. — лепешня́к плаву́чий (Ру), ма́нна трава́ (Сл; Рг1,
Пс, Ум, Iв — ПД); лепешняк плаваючий (Оп), лепiх манновий (Вх2, Вх3, Вх6), лепı́х
попла́вний (Вх6, Мл), манна з’їдома (Вх1); бережина (Сл — СД), майна (Os — ПЛ),
ма́нна (Гв, Рг1, Жл, Мн2, Mk — ПД), манник (Чн, Ln, Го1 — СТ, СЛ), маннова трава (Мн2,
Mk — ПД), мання (Пс), мокошна трава (Hl — БУ).
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg — лепешня́к вели́кий; (Оп), лепешня́к
водяни́й (Ру), лепешня́к звича́йний (Сл), лепiх великий (Вх6), лепı́х ве́личний (Мл),
лепiх водяний (Вх1); висипка (Вх — ВЛ), ле́пе́х (Жл, Вх7 — ВЛ), лепе́ха́ (Вх7, Сл, Mk —
ПД, ВЛ), лепе́ха́ жидı́вська (Жл), лепе́ш (Вх7), лепешня́к (Вх7), лепiх (Вх, Сл — ВЛ),
осока (Ос — СД, ПД), пищик(и) (Ln, Шс2, Сл — СТ), плюха лугова (Ан — СЛ), плюшник
(Ан — СЛ), шiваре́ць бı́лий (Вх7 — ВЛ).
Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. & Koernicke — лепешня́к гайови́й;
лепешня́к дiбро́вний (Ру, Оп).
Glyceria plicata (Fries) Fries — лепешня́к складча́стий (Сл, Ру, Оп); лепı́х
помо́рщений (Мл).
Glyceria striata (Lam.) A.S.Hitchc. — лепешня́к смуга́стий (Оп).
Glyceria sp. — лепешни́к (Ук), лике́рiя (Жл).
Glycine Willd. — со́я (Ру, Оп).
Glycine sinensis Sims = Wisteria sinensis (Sims) Sweet.
Glycine max (L.) Merr. — со́я звича́йна; со́я (Сл; Mk, Ук), соя культурна (Оп); горох
олiйний (Сл), фасоля китайська (Mk), фасоля-соя (Mk).
Glycyrrhiza L. — соло́дкий ко́рiнь; солоде́ць (Сл, Ру; Ук), соло́дка (Ру, Оп; Ук).
Glycyrrhiza echinata L. — соло́дкий ко́рiнь колю́чий; солоде́ць колю́чий (Сл),
солоди́ця колю́ча (Мл), соло́дка щети́ниста (Ру, Оп); вербе́ць соло́дкий (Ан, Iв),
вихрi (Ан — СТ), дубець солодкий (Ан), лакориця (Mj), лакриця (Tl), лакричник (Tl),
ля́кориця (Ан, Iв), солоде́ць (Ан, Ду, Iв, Сл — СТ), солоди́ка (Ан, Tl, Iв — СТ, ПС), солодич
(Сл), соло́дкий ко́рiнь (Ср, Ан, Ln, Шс, Ян4, Iв, Сл — СТ).
Glycyrrhiza glabra L. — соло́дкий ко́рiнь го́лий; люкре́цiя гладка (Вх1, Вх6),
солоде́ць го́лий (Сл), солоди́ця гладка́ (Мл), соло́дка го́ла (Ру, Оп); ака́цiя (Мс — СТ),
лакриця (Ln, Шс — СТ), лакричник (Чн — СЛ), локри́ця (Ср, Ум, Ян4, Iв, Ук — СТ),
люкре́цiя (Жл, Мл — ГЛ), солоде́ць (Ду), солоди́на (Ду), солодка (Ln, Шс, Сл — СТ),
соло́дкий ко́рiнь (Чн, Ср, Iв, Ос — СТ, СЛ), солодник (Чн — СЛ).
Glycyrrhiza macedonica Boiss. & Orph. [≈Glycyrrhiza echinata L.] — соло́дкий
ко́рiнь македо́нський; солодка македонська (Оп).
Glycyrrhiza sp. — афiон (Ос — ПД).
Gnaphalium L. — сухоцвı́т (Сл, Ру, Оп); нечуйвiтер (Вх1, Вх2).
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Gnaphalium luteo-album L. — сухоцвı́т жовтува́то-бı́лий (Ру); сухоцвiт бiлий
(Оп), сухоцвı́т жовтавобı́лий (Мл, Сл).
Gnaphalium norvegicum Gunn. [=Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip.
& F.W.Schultz] — сухоцвı́т норве́зький (Ру, Оп).
Gnaphalium rossicum Kirp. [=Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. rossica
(Kirp.) J.Holub] — сухоцвı́т росı́йський; сухоцвiт руський (Оп).
Gnaphalium supinum L. [=Omalotheca supina (L.) DC.] — сухоцвı́т низьки́й;
сухоцвı́т лежа́чий (Ру, Оп).
Gnaphalium sylvaticum L. [=Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. &
F.W.Schultz] — сухоцвı́т лiсови́й (Мл, Сл, Ру, Оп).
Gnaphalium uliginosum L. [=Filaginella uliginosa (L.) Opiz] — сухоцвı́т
багно́вий (Оп); сухоцвı́т драгови́нний (Ру), сухоцвı́т моклякови́й (Мл).
Gnaphalium sp. — сухарики (Сл — ПС), сушениця (Шм2 — СТ).
Gomphrena L. — голı́вниця; гомфре́на (Ру, Оп).
Gomphrena globosa L. — голı́вниця куля́ста; гомфре́на головча́ста (Ру, Оп).
Goniolimon Boiss. — керме́чник; гонiолı́мон (Ру, Оп).
Goniolimon besseranum (Schultes ex Reichenb.) Kusn. — керме́чник Бе́ссера;
гонiолı́мон Бе́ссера (Ру, Оп), керме́к Бе́серiв (Сл); кермек (Ос — СТ).
Goniolimon desertorum (Trautv.) Klokov [≈Goniolimon graminifolium (Aiton)
Boiss.] — керме́чник пусте́льний; гонiолı́мон пусте́льний (Ру, Оп).
Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss. — керме́чник злаколи́стий; гонiолı́мон
злаколи́стий (Ру, Оп), керме́к траволи́стий (Сл), кiрома́н траволи́стий (Мл); кермик
(См), кiроман (См — СТ), кормек (См).
Goniolimon rubellum (S.G.Gmelin) Klokov & Grossh. — керме́чник
червонува́тий.
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. — керме́чник тата́рський; гонiолı́мон
тата́рський (Ру, Оп), керме́к тата́рський (Сл), кiрома́н тата́рський (Мл); жовти́ло
(Рг1, Ан, Ln, Жл, Шс2, Iв — СТ), ке́рме́к (Рг1, Ан, Ln, Жл, Шс2, Ду, Iв, Ос — ЗАГ), кирмак
(Ан, Мн, Мн2 — СД), кирмяк (Ан), кiрма́к (Ум, Iв), куряк (Ln, Шс2 — СТ), невмирущий
цвiт (Ан, Шс2 — СТ), тула́н (Жл).
Goniolimon tauricum Klokov — керме́чник кри́мський; гонiолı́мон кри́мський
(Ру, Оп); кермек (Ос — СТ).
Goodyera R.Br. — однобı́чник; гуда́йєра (Ру, Оп).
Goodyera repens (L.) R.Br. — однобı́чник повзу́чий; ве́ртлик повзу́чий (Мл),
гуда́йєра повзу́ча (Ру, Оп), ґудiєра болотяна (Вх1), гудiєра повзуча (Сл); ручка (Mk).
Gossypium L. — баво́вник (Ру, Оп); заполочник (Вх2, Вх3; Mk).
Gossypium herbaceum L. — баво́вник iндı́йський; баво́вник трави́стий (Ру),
заполочник зелистий (Во, Вх1, Вх2).
Gossypium hirsutum L. — баво́вник звича́йний; баво́вна (Вх6; Ан, Ум, Сл, Mk),
баво́вник шорстки́й (Ру, Оп), заполоч (Вх6), упланд звичайний (Оп); ба́велна (Пс, Ум),
бавельна (Mk — ПД), бавна (Сл), ба́вник (Ду), ба́во́вник (Ан, Гр, Ду, Iв, Сл, Ук), бавов’яник
(Дб), баволь (Ан), бавольна (Сл), бавон (Ан), ба́вонь (Ум), баву́на (Ан), бомба́к (Гб — СТ).
Gramineae [=Poaceae] — зла́ковi (Ру, Оп).
Gratiola L. — авра́н (Ру, Оп).
Gratiola oﬃcinalis L. — авра́н лiка́рський (Ру, Оп); авра́н (Сл; Чн, Ср, Ln, Го1, Шм,
Шс2, Ян2, Ян4, Мс — СД, СТ, СЛ), благода́тка лiкарська (Вх1; Жл); авран дикий (Сл),
бiждерево (Hl — БУ), благодать Божа (Рг1, Ан, Пс, Мн — ПД), болототисячник (Мн),
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гiрчак (Ос — СТ), грацiоля (Сл), драйслея (См), драцiлея (Км), драцiолея (Ав, Вх1 — СД),
драцiоля (Км), дрисли́вець (Ан, Ян2, Ду, Iв — СД), зажмурник (Ан — ПС), золототи́сячник
(Ан, Ду, Iв, Сл, Mk — СД), лихорадочна трава (Ln — СТ), ми́лость Бо́жа (Ум, Iв), сон (Сл
— ПЦ), хинник (Ос — СД).
Grindelia Willd. — ґринде́лiя; гринде́лiя (Ру, Оп).
Grindella squarrosa (Pursh) Dunal — ґринде́лiя розчепı́рена; гринде́лiя
розчепı́рена (Ру, Оп).
Grossularia Miller [=Ribes L. pro parte] — а́ґрус, а́грус (Ру, Оп).
Grossularia reclinata (L.) Miller = Ribes uva-crispa L.
Grossularia uva-crispa (L.) Miller [=Ribes uva-crispa L.] — а́ґрус звича́йний,
а́грус звича́йний (Ру); агрус вiдхилений (Оп).
Grossulariaceae — а́ґрусовi, а́грусовi (Оп).
Guttiferae [=Clusiaceae] (Hypericaceae) — звiробо́євi; звiробı́йнi (Ру, Оп).
Gymnadenia R.Br. — били́нець (Сл, Ру).
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. — били́нець звича́йний; билинець довгорогий
(Оп), били́нець комари́ний (Ру), билинець комарниковий (Оп), били́нець острога́стий
(Вх1, Вх6, Мл, Сл); зазули́нець (Коб — ГЦ), зазу́линець мали́й (Коб — БО), зозу́лi (Коб
— БО), зозу́ля (См, Кч — БО), зозуля сiренька (Ан — ПС), зозу́льки (Ан, См, Кч — ПД,
БО), зузульки (Ln — СТ), кукушник (Ln — СТ), прошибень (Гу — ГЦ), ру́чка Бо́жа (Коб
— БО), ру́чка Пресвято́ї Дı́ви (Нв — ВЛ), ручки Христовi (Вх1) сльозки зозулинi (Ан,
Сл), сторчи́ки (Коб — БО), то́рчики роже́вi (Тка — ДС), череви́чки зозу́линi (Коб — ГЦ),
шу́льки зазу́линi (Коб — ГЦ).
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard — били́нець найзапашнı́ший
(Оп); били́нець запашни́й (Ру), били́нець паху́чий (Мл, Сл); похвостень (Ан — СЛ),
прошибень (Ан — СЛ), свı́чечки польовı́ (Шх — ГЦ), свı́чка Бо́жа (Шх, Гу — ГЦ).
Gymnocarpium Newman — голоку́пник; голокучник (Оп).
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman — голоку́пник дубо́вий; голокучник
дубовий (Оп); папороть (Мн2, Hl — ПС, БУ).
Gymnocarpium robertianum (Hoﬀm.) Newman — голоку́пник Ро́берта;
голокучник Робертiв (Оп).
Gymnocladus L. — бунду́к (Ру, Оп).
Gymnocladus dioica (L.) C.Koch — бунду́к кана́дський; бунду́к дводо́мний (Ру,

au

Gymnospermium Spach — оста́вник; гiмноспермiум (Оп), лео́нтиця (Ру).
Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach — оста́вник степови́й; лео́нтиця
алта́йська (Мл); оставник (Ln, Шс — СТ).
Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. [≈Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach] — оста́вник оде́ський; гiмноспермiум одеський (Оп), голонасı́нник
оде́ський (Чк), лео́нтиця оде́ська (Ру).
Gypsophila L. — лищи́ця (Сл); лещи́ця (Оп; Ук, Кри — СТ), лiщи́ця (Ру).
Gypsophila acutifolia Steven ex Sprengel — лищи́ця гостроли́ста (Мл, Сл);
лещиця гостролиста (Оп), лiщи́ця гостроли́ста (Ру).
Gypsophila altissima L. — лищи́ця найви́ща; лищи́ця висо́ка (Сл), лiщи́ця висо́ка
(Ру); кучерявка (См), лищиця (См), смогдовиця (Ан — СТ).
Gypsophila collina Steven ex Ser. — лищи́ця па́горбова; лещиця горбкова (Оп),
лищи́ця горбова́ (Мл, Сл); мильний корiнь iспанський (Шс — СТ).
Gypsophila elegans Bieb. — лищи́ця струнка́; лещиця струнка (Оп), лiщи́ця
чепурна́ (Ру).
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Gypsophila fastigiata L. — лищи́ця пучкува́та; лещиця пучкувата (Оп), лищи́ця
пучкова́ (Мл, Сл), лiщи́ця пучкува́та (Ру).
Gypsophila glomerata Pallas ex Adams — лищи́ця купча́ста (Мл, Сл); лещиця
скупчена (Оп), лiщи́ця ску́пчена (Ру).
Gypsophila muralis L. — лищи́ця польова́; ґiпсо́виця звичайна (Вх1; Жл), лищи́ця
звича́йна (Сл), лищи́ця полева́ (Мл), лiщи́ця му́рова (Ру); земляна трава (Ос — СТ),
котичник (Ан, Ln — СТ), лиси́ця (Рг1, Пс, Жл, Ум, Шс2, Ян2, Iв, Сл — СД), лищи́ця (Рг1,
Пс, Жл, Кр, Ум, Ян2, Iв, Сл — СД), мило собаче (Ян1, Ян2, Ян4, Сл — СД, СТ), мишиця (Шс2
— СТ), очi миши́нi (Ср, Ln, Ян4 — СТ), перекотиполе (См — ПД), пти́че зı́лля(є) (Ан, Iв,
Сл — СЛ).
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Gypsophila muralis L. var. stepposa (Klokov) Schischkin — лищи́ця польова́
степова́.
Gypsophila oligosperma A.Krasnova — лищи́ця малонасı́нна; лещиця
малонасiнна (Оп).
Gypsophila pallasii Ikonn. — лищи́ця Па́лляса; лещиця Палла́са (Оп).
Gypsophila paniculata L. — лищи́ця волоти́ста (Мл); лещиця волотиста (Оп),
лiщи́ця волоти́ста (Ру), перекоти́по́ле (Сл, Ру; Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Шс2, Iв,
Ук, Мс — СД, СТ); громовик (Ан — СТ), катичник (Шс2 — СТ), кату́н (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум,
Шс2, Iв — СТ), качим (Яв — СТ), коти́поле (Лч, Ум, Iв), котун (Мн), курай (Лч), кучерявка
(Ан — СЛ), лишець (Hl — БУ), перекатичник (Ан — СЛ), перекотитель (Ан — СД, СТ),
покоти́ло (Сл, Мч, Мс — СТ, ПД), покоти́по́ле (Ан, Пс, Жл, Сл, Ук, См — СЛ), розмай (Mk,
См — СД, ГЦ), стоголовник (Ан — СЛ), ум бабiй (Шс2 — СТ).
Gypsophila perfoliata L. — лищи́ця пронизаноли́ста; лещиця пронизанолиста
(Оп), лищи́ця кровночерво́на (Мл), лiщи́ця трироздı́льна (Ру); перекотиполе (Шс2 —
СТ).

's

Gypsophila scorzonerifolia Ser. — лищи́ця змiячколи́ста; лещиця скорзонеролиста (Оп).
Gypsophila thyraica A.Krasnova — лищи́ця днiстро́вська; лещиця днiстровська
(Оп).
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Gypsophila sp. — букет весiльний (Кри — СТ), завiрюха (Кри — СТ), перекотиполе бiле
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Hackelia Opiz [=Lappula Gilib. pro parte] — липу́чник; гакелiя (Оп).
Hackelia deﬂexa (Wahlenb.) Opiz [=Lappula deﬂexa (Wahlenb.) Garcke] —
липу́чник похи́лений; гакелiя пониклоплода (Оп).
Hainardia W.Greuter — одно́луска.
Hainardia cylindrica (Willd.) W.Greuter — одно́луска цилiндри́чна.
Halimione Aellen — солоня́нка (Соб); галiмiо́на (Ру, Оп).
Halimione pedunculata (L.) Aellen — солоня́нка черешкува́та; галiмiо́на
нı́жкова (Ру), галiмiона черешкувата (Оп), лути́га нiжка́та (Сл), лути́га черешко́ва
(Мл); капустка (Го1 — СЛ).
Halimione verrucifera (Bieb.) Aellen — солоня́нка борода́вча́ста; галiмiо́на
борода́вчаста (Ру, Оп), лути́га бородавкова́та (Мл), лути́га борода́вчаста (Сл);
солонець (Ср — СТ).
Halimodendron Fischer ex DC. — солеку́щ; чингı́ль (Ру, Оп); древосольник (Соб).
Halimodendron argenteum DC. = Halimodendron halodendron (Pallas) Voss.
Halimodendron halodendron (Pallas) Voss (Halimodendron argenteum DC.) —
солеку́щ срiбля́стий; чингı́ль срiбля́стий (Ру, Оп).
Halocnemum Bieb. — соля́нка; сарсаза́н (Ру, Оп; Ук).
Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. — соля́нка шишкува́та; сарсаза́н
шишкува́тий (Мл, Ру, Оп), солоне́ць шишкува́тий (Сл); солянка (Шс2 — СТ).
Haloragaceae — водопе́рицевi; столисниковi (Оп).
Hamamelidaceae — чарiвногорı́ховi; гамамелı́довi (Ру, Оп).
Hamamelis L. — чарiвни́й горı́х (Бр); гамаме́лiс (Ру, Оп).
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. — чарiвни́й горı́х япо́нський; гамамелiс
японський (Оп).
Hamamelis virginiana L. — чарiвни́й горı́х вiрґı́нський; гамаме́лiс вiргı́нський
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Hammarbya O.Kuntze — м’яку́х; хамарбiя (Оп).
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze — м’яку́х боло́тяний; глевча́к багняний (Мл),
хамарбiя болотна (Оп).
Haplophyllum A.Juss. — цiлоли́ст; гаплофı́л (Ру, Оп).
Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don ﬁl. — цiлоли́ст запашни́й; гаплофı́л
запашни́й (Ру, Оп).
Haplophyllum thesioides (Fischer ex DC.) G.Don ﬁl. — цiлоли́ст го́лий; гаплофiл
льонолисниковий (Оп).
Hedera L. — плющ (Ру, Оп), прочита́н (Вх2, Ру).
Hedera helix L. — плющ звича́йний (Ру, Оп), прочита́н звича́йний (Вх1, Вх2,
Вх3); блющ червонопрутий (Во), прочита́н (Сл, Оп; Вх, Ан, Жл, Вх3, Ум, Ду, Iв, Mk, Ос —
ПД, ВЛ); баращен (Км), беречан(ь) (Км), берещаник (Км), берещаниця (Км), берещiвник
(Км), берiштан (Км), берiщан (Км), бернищан (См), блющ (Гв, Hl, Mk, Гб — ДС, БУ), блющ
простий (Км), борiштан (См), бороща́ник (Вх7 — ЗК), брачiта́н (Гб2 — ГЦ), бречитан (Ан
— ПД), бри́ця (Пс, См — СТ), брочетан (Mj, Mk — ПД), виногра́д ди́кий (Мал — ЗК),
глисня́к (Вх7 — ПЦ), плющ (Пс, Жл, Мн, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Гб, Коб — ПД, ВЛ, ДС),
повı́йка (Ум, Сл), повiйкан (Км).
Hedera taurica Carrière [≈Hedera helix L.] — плющ кри́мський (Ру, Оп),
прочита́н кри́мський.
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Hedypnois Miller — духмяне́ць; гедипноїс (Оп).
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset — духмяне́ць кри́тський; гедипноїс
крiтський (Оп).
Hedysarum L. — солоду́шка (Вх3, Сл, Ру, Оп; Ук).
Hedysarum candidum Bieb. — солоду́шка снı́жно-бı́ла (Ру, Оп).
Hedysarum cretaceum Fischer ex DC. — солоду́шка крейдяна́ (Ру, Оп).
Hedysarum grandiﬂorum Pallas — солоду́шка великоцвı́та (Сл); комони́ця
солодка́ва (Мл), соло́душка великоквiтко́ва (Ру, Оп); копiєчник (Шс — СТ).
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. — солоду́шка гiрська́ (Ру, Оп);
солодушка звичайна (Вх1), солодушка солодушкова (Оп), солоду́шка те́мна (Сл); метла
(Hl — БУ).
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Hedysarum tauricum Pallas ex Willd. — солоду́шка кри́мська (Ру, Оп).
Hedysarum ucrainicum B.Kaschm. — солоду́шка украї́нська (Ру, Оп).
Helianthemum Miller — соня́нка (Ру, Оп); сонцецвı́т (Ру, Оп); нiжник (Шм2), со́нiнка
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(Жл).
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Helianthemum canum (L.) Baumg. — соня́нка си́ва; сонцецвı́т си́вий (Ру, Оп),
соня́нка сı́ра (Мл, Сл).
Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. canum — соня́нка си́ва типо́ва.
Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. stevenii (Rupr. ex Juz. & Pozd.)
M.C.F.Proctor — соня́нка си́ва Сте́вена.
Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. [≈Helianthemum oelandicum (L.)
DC. subsp. rupifragum (A.Kerner) Breistr.] — соня́нка крейдяна́; сонцецвı́т
крейдяни́й (Ру, Оп).
Helianthemum creticola Klokov & Dobrocz. [≈Helianthemum canum (L.)
Baumg. subsp. stevenii (Rupr. ex Juz. & Pozd.) M.C.F.Proctor] — соня́нка
ме́ргельна; сонцецвiт мергельний (Оп).
Helianthemum cretophilum Klokov & Dobrocz. [≈Helianthemum canum (L.)
Baumg. subsp. stevenii (Rupr. ex Juz. & Pozd.) M.C.F.Proctor] — соня́нка
крейдолю́бна; сонцецвiт крейдолюбний (Оп).
Helianthemum georgicum Juz. & Pozd. [≈Helianthemum canum (L.) Baumg.]
— соня́нка грузи́нська; сонцецвı́т грузи́нський (Оп).
Helianthemum grandiﬂorum (Scop.) Lam. [=Helianthemum nummularium (L.)
Miller subsp. grandiﬂorum (Scop.) Schinz & Thell.] — соня́нка великоцвı́та;
сонцецвı́т великоквiтко́вий (Ру, Оп).
Helianthemum lasiocarpum Desf. ex Willk. [≈Helianthemum ledifolium (L.)
Miller] — соня́нка волохатопло́да; сонцецвiт волохатоплодий (Оп).
Helianthemum ledifolium (L.) Miller — соня́нка багноли́ста.
Helianthemum nitidum Clementi [=Helianthemum nummularium (L.) Miller
subsp. glabrum (Koch) Wilczek] — соня́нка блиску́ча; сонцецвı́т блиску́чий (Ру).
Helianthemum nummularium (L.) Miller — соня́нка звича́йна (Вх1, Вх3, Мл, Сл);
сонцецвı́т звича́йний (Ру, Оп); будра (См — ВЛ), жовту́х (Вх7 — СД), нечуйвiтер (Ос —
ВЛ), нiжник (Ан, Шс2 — СТ, СЛ), нı́(и)тник (Рг1, Ан, Пс, Mj, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk — ПД, ПС),
порванець (Ос — ВЛ), слiпота (См — ДС), слiпота́ ку́ряча (Вх, Mj, Ду, Mk, См — СТ, ВЛ),
сонiшник (Hl — БУ).
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. glabrum (Koch) Wilczek —
соня́нка звича́йна блиску́ча.
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. grandiﬂorum (Scop.) Schinz &
Thell. — соня́нка звича́йна великоцвı́та.
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Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium — соня́нка
звича́йна типо́ва.
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum (Čelak.) J.Holub —
соня́нка звича́йна те́мна.
Helianthemum oelandicum (L.) DC. — соня́нка шве́дська.
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. orientale (Grosser) M.C.F.Proctor
— соня́нка шве́дська схı́дна.
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. rupifragum (A.Kerner) Breistr. —
соня́нка шве́дська каменело́мна.
Helianthemum orientale (Grosser) Juz. & Pozd. [=Helianthemum oelandicum
(L.) DC. subsp. orientale (Grosser) M.C.F.Proctor] — соня́нка схı́дна;
сонцецвiт схiдний (Оп).
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal [=Helianthemum nummularium (L.)
Miller subsp. obscurum (Čelak.) J.Holub] — соня́нка яйцели́ста; сонцецвiт
яйцевидний (Оп).
Helianthemum salicifolium (L.) Miller — соня́нка верболи́ста; сонцецвı́т
верболи́стий (Ру, Оп).
Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. & Pozd. [=Helianthemum canum (L.)
Baumg. subsp. stevenii (Rupr. ex Juz. & Pozd.) M.C.F.Proctor] — соня́нка
Сте́вена; сонцецвiт Стевена (Оп).
Helianthus L. — со́няшник (Ру, Оп); сонiчник (Вх2).
Helianthus annuus L. — со́няшник звича́йний (Ру); сонiчник звичайний (Вх3),
сонiчник рiчний (Вх2, Вх6), со́нячник (Сл; Ан, Вх4, Iв, Mk — ГЛ), со́няшник однорı́чний
(Ру, Оп), со́няшник рiчни́й (Вх1, Мл); воротисонце (Ан), кате́лки (Сб — ПЗ), мı́сяць (Мал
— ЗК), мiсяч(ш)ник (Км), насо(е)не́шник (Лс2 — ПЦ), насоне́шняк (Вх7 — ВЛ), насонник
(Км), насоня(i)шник (Км), осене́чник (Сб — ПЦ), очане́шник (Сб — ПЦ), пацо́нух (Сб —
СТ), пiдсо́нiчник (Жл), пiдсо́нух (Жл), подполнух (Км), подсолнечник (Рг1, Ln — СТ),
подсо́лнишок (Гб — ПЗ), подсо́лнух (Ан, Ос, Рм — СД, СТ, ВЛ, СЛ), подсонешник (См),
подсо́ну(ю)х (Рг1, Ан, Ln, Лс2 — СТ, ПЦ), посоня́ш(ч)ник (Вх7, Км — ЗК), просо́нцвiт (Вх3,
Вх6, Вх7, Mk — ЗК), просоня́ш(ч)ник (Вх6, Вх7, Км — ЗК), процонцвiт (Км), сане́чник (Он
— БО), сено́шник (Ар — ПЗ), сє́мошник (Сб — ВЛ), сє́мушки(а) (Сб — ВЛ, ЗК), слонець
(Mk — СЯ), сло́не́(i)чник (Вх4, Км, Он — БО, ЛМ), солнеч(ш)ник (Ан, Hl, Tl, Rs — ВЛ, БУ),
солнiчник (Во), солноверт (Ан, Сл), солнух (Ан), солом’янка (Mk), солояшник (Сб — ВЛ),
сон (Сл, Пр, Рм — ПЦ, ПС), соне́чник (Ан, Вх7 — ЛМ), со́не́(є)шник (Mk, Лс2, Он — СД, ПД,
БО, ГЦ), со́нiч(ш)ник (Жл, Вх4, Mk — ГЛ, ГЦ), сонiчник огородовий (Нв — ВЛ), сонiчник
однорiчний (Сл), со́но(а)вки (Сб — ПЗ), со́нях (Гр, Ос — ПД, ВЛ), со́няшник (Чн, Рг1, Лч,
Ан, Ln, Вх4, Вх5, Mj, Шс, Гр, Ян4, Ду, Iв, Сл, Лс2, Ос, Ук, Он, Рм — ЗАГ), со́яшник (Рг1, Лч,
Ан, Вх5, Mj, Гр, Ян1, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Пл, Ос — ЗАГ), сумни́шник (Он — БО), фо(у)ргiв
(Км), шояшник (Сл — СД).
Сорти: соняшник олiйний (Сл), соняшник-гризун (Сл).
Helianthus × laetiﬂorus Pers. — со́няшник яскра́вий; соняшник яскравоквiтковий
(Оп); повня́к (Мс — СТ), со́няшник наби́тий (Мс — СТ), со́няшник садо́вий (Мс — СТ),
со́няшники (Мс — СТ), со́яшник декорати́вний (Мс — СТ), со́яшник по́вний (Мс — СТ),
со́яшники (Мс — СТ).
Helianthus salicifolius A.Dietr. — со́няшник верболи́стий (Оп).
Helianthus subcanescens (A.Gray) E.E.Watson — со́няшник сивува́тий (Оп).
Helianthus tuberosus L. — со́няшник бульби́стий (Ру, Оп), топiна́мбур (Вх3, Мл,
Ру; Сл, Mk, Ос, Ук, Мс, Кри — СД, СТ), воло́ська рı́па (Сл; Чн, Ср, Ln, Mj, Ум, Ян4, Iв,
Mk, Кри — СТ, СЛ); земляна́ гру́ша (Ру; Ан, Ln, Hl, Шс2, Сл, Ук, Кри — СТ, БУ), сонiчник
бульвистий (Вх2, Вх3, Вх6), со́няшник бульви́стий (Мл); барабу́ля туре́цька (Коб —
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ГЦ), бу́льба (Рг1, Лч, Ан, Шк, Mj, Дб, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс — СД, СТ, ВЛ, ПС, БУ), бульва (Mk),
голерiпа (Го1 — СЛ), гру́шi землянı́ (Рг1, Пс, Шм2 — СД, СТ), земляк (Mk), картопля́нка
(Мс — СТ), пичова́ня (Мал — ЗК), пiча́вка (Жл, Mk — ГЦ), рiпа (Сл — СД, ПС).
Helichrysum Miller — цмин (Ру, Оп); солом’янка (Вх1, Вх3).
Helichrysum arenarium (L.) Moench — цмин пiскови́й (Оп); соло́м’янка пiскова́
(Мл), цмин (Сл; Чн, Ан, Ln, Шм2, Mj, Iв, Mk — СТ, ПД, СЛ), цмин пiща́ний (Ру); безсмерт
(Мн), безсме́ртник(и) (Вх, Ln, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Сб — СД, СТ, ПС, СЛ),
безсмертник жовтий (Сл — СЛ), безсмертнi цвiтки (Ав, Яна — СД, СТ), бло́шки (Ан,
Сл, Сб — СД, СТ), Богоро́дська трава́ (Сб — СТ), бородавник (Ос — СД), гаря́чка жо́вта
(Рг1, Пс, Mj, Ум, Iв), головокру́т (Рг1, Пс, Жл, Мн, Mj, Ум, Iв, Сл), горлянка (Кр — СД),
деревı́й (Сб — ГУ), деревiй жовтий (Сл), живу́чик (Бк — БУ), жман (Ан — ПД), жовтина
(Ан — СД), жовтогаря́чка (Гр), жовтоголовник (Ан, Яна — СТ), жовту́шка(и) (Рг1, Вл,
Пс, Mj, Ум, Ян2, Iв, Сл, Сб — СД, СТ, ДС), жовтянець (Го1 — СТ), жовтяни́ця (Ан, Iв, Сб —
СД, ДС), зiлля вiд рiзачки (Ос — ВЛ), золототи́сячник (Ан, Сб — СД, СЛ), золотуха (Ан,
Iв — СД), зуб (Ан — ВЛ), зубник (Го1 — СЛ), комарник (Ln — СТ), конотопцi (Ан — СД),
ко́тики (Сб — СТ), ко́тики жо́втi (Сл, Сб — ВЛ, СЛ), котки (Сл, Ос, См — ПЦ, ПС), ла́пки́
котя́чi (Ан, Iв, Ос — ПД, ВЛ, ПЦ), лапки кошачi (Ан), леванда (Ln, См — СТ), марiя (Ос
— ВЛ), могильник (Ос — ПС), мороз-трава (Ан — СТ), нечуйвiтер (Rs, Mk, Ос, См — ПД,
ВЛ, ПЦ), овечки польовi (Ан — СД), одмiн-зiлля (Ос — ПЦ), пiдбiл (Ос — ВЛ), поли́н (Сб
— ДС), полинь жовта (Ан — СД), сварибаба (Ос — ПД), сва́рка (Ln, Ум, Iв, Сл, Ос, Яна
— СД, СТ), сварли́вець (Рг1, Пс, Mj, Ум, Ду, Iв), сварник (Mk, См — СД), сiно́жать (Ан —
ПД), сiре зiлля (Ос — ВЛ), смертельник (Ос — ВЛ), смiшки (Mk — ПД), солом’єнки́ (Гб2
— ГЦ), соло́мнiнка (Сб — БУ), соломня́к (Жл), солом’яний цвiт (Ан — СЛ), суха́рики (Сб
— ДС), сухий цвiт (Ос — СД), суховершки польовi (Сл — СД), сухоцвiт (Ан, Яна — СТ),
сухоцвiтки (Ос — ВЛ), сушениця (Сл — СД), тмiн (Лс2 — ПЦ), цевдль (Ан — СЛ), цевнек
(Кр — СД), цинобер (Го1 — СЛ), цино́брань (Ан, Iв — СД), цинь (Ос — СТ), цiнь (Ос —
СД), ц(ь)мин жо́втий (Ав, Рг1, Жл, Mj, Ум, Ян2, Iв — СД), цминь (Ан — СТ), цмiн (Шм,
Ум, Шс2 — СТ), цмiн(ь) жо́втий (Ум, Iв, Сл — СЛ), цмiнь (Ср, Ян4, Сл, Mk, Ос — СД, СТ,
ПС), череда (Os — ПЛ), чмель (Рг1, Пс, Ум, Ду), чмер (Ан — ПС), чмин (Ан — СД, СЛ),
чмiн(ь) (Ан, Сл, Ос — СТ, ПС, СЛ), щовковиця (Ан — СЛ), я́стрiбка (Сб — ПД).
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews — цмин приквiтко́вий (Оп),
цмин-безсме́ртник; безсме́ртник (Ру, Оп), солом’янка лосняча (Вх3), цмин
приквiтнико́вий (Ру); косицi сухi (Mk — ГЦ), шелепайка (Mk — ВЛ).
Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina — цмин щитконо́сний (Оп).
Helichrysum graveolens (Bieb.) Sweet — цмин запашни́й (Оп).
Helichrysum petiolare Hillard & B.L.Burtt. — цмин черешкува́тий; цмин
черешко́вий (Ру, Оп).
Helichrysum sp. — безсме́ртнiй цвiт (Вх).
Helictotrichon Besser — вiвсюне́ць (Ру, Оп; Ук).
Helictotrichon compressum (Heuﬀel) Henrard [=Avenula compressa (Heuﬀel)
W.Sauer & Chmelitschek] — вiвсюне́ць сти́снутий (Ру, Оп).
Helictotrichon decorum (Janka) Henrard — вiвсюне́ць га́рний; вiвсюне́ць (Сл; Ан,
Iв); вiвсю́г (Ан, Iв), вiвсюга-дикун (Mk), мiтли́ця (Вл, Ум, Ду, Iв, Сл), овес заячий (Ln —
СТ), овсюг (Рг1, Ln, Пс — СТ), пирей (Ан — СЛ).
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski — вiвсюне́ць пусте́льний (Ру, Оп); ове́с
степови́й (Мл).
Helictotrichon planiculme (Schrader) Henrard [=Avenula planiculmis (Schrader) W.Sauer & Chmelitschek] — вiвсюне́ць плоскосте́блий (Ру, Оп).
Helictotrichon praeustum (Reichenb.) Tzvelev [=Avenula praeusta (Reichenb.)
J.Holub] — вiвсюне́ць припа́лений; вiвсюнець знебарвлений (Оп).
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Helictotrichon pubescens (Hudson) Pilger [≈Helictotrichon decorum (Janka)
Henrard] — вiвсюне́ць пухна́стий (Ру, Оп).
Helictotrichon schellianum (Hackel) Kitagawa [=Avenula schelliana (Hackel)
Roshev.] — вiвсюне́ць Ше́лле; вiвсюне́ць Ше́лла (Ру, Оп).
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Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger [=Avenula versicolor (Vill.) Laínz] —
вiвсюне́ць рiзноба́рвний (Ру, Оп).
Heliopsis Pers. — со́няшничок; гелiопсис (Оп).
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet — со́няшничок садо́ви́й; ба́бка (Ар — ПЗ).
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet subsp. scabra (Dunal) Fisher — со́няшничок
садо́ви́й шорстки́й; соняк (Чух — СЛ), соняшничок багатоквiтковий (Кри — СТ),
соняшничок ресний (Кри — СТ).
Heliopsis scabra Dunal [=Heliopsis helianthoides (L.) Sweet subsp. scabra
(Dunal) Fisher] — со́няшничок шорстки́й; гелiопсис шорсткий (Оп).
Heliosperma (Reichenb.) Reichenb. [=Silene L. pro parte] — смı́лочка;
гелiоспе́рма (Ру, Оп).
Heliosperma arcanum Zapal. [≈Silene alpestris Jacq.] — смı́лочка прихо́вана;
гелiосперма таємна (Оп).
Heliosperma carpaticum (Zapal.) Klokov [≈Silene pusilla Waldst. & Kit.] —
смı́лочка карпа́тська; гелiоспе́рма карпа́тська (Ру, Оп).
Heliotropium L. — гелiотро́п (Ру, Оп).
Heliotropium dolosum De Not. — гелiотро́п зрадли́вий (Оп).
Heliotropium ellipticum Ledeb. — гелiотро́п елiпти́чний (Ру, Оп); звертень (См).
Heliotropium europaeum L. (Heliotropium stevenianum Andrz.) — гелiотро́п
звича́йний (Мл); гелiотро́п европе́йський (Сл), гелiотроп Стевена (Оп); гелiотроп
(Ln — СТ), жовте зiллє (Hl — БУ), тоя (Ос — СТ).
Heliotropium intermedium Andrz. — гелiотро́п сере́днiй; гелiотроп промiжний
(Оп).

(Мл).

th
or

Heliotropium peruvianum L. — гелiотро́п перуа́нський; гелiотро́п перувiа́нський
(Ру, Оп), гелiотро́п садови́й (Сл); зве́ртень (Жл).
Heliotropium stevenianum Andrz. = Heliotropium europaeum L.
Heliotropium suaveolens Bieb. — гелiотро́п запашни́й (Ру, Оп); гелiотро́п паху́чий

au

Helleborus L. — чемерни́к (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Helleborus dumetorum Waldst. & Kit. — чемерни́к чагарнико́вий (Ру, Оп).
Helleborus niger L. — чемерни́к чо́рний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Ум, Iв);
чемери́ця чо́рна (Во; Ан, Ум, Iв); горе́цвiт (Рг1, Пс, Мн, Mj — СД), гори́цвiт (Ум, Iв), спинз
(См), староду́бка (Рг1, Пс, Мн, Mj, Ум, Ду, Iв), чемери́ця (Ан, Hl, Iв, Сл, Mk, См — СТ, БУ),
чемерник (Сл), чемеруха (См — ДС).
Helleborus purpurascens Waldst. & Kit. — чемерни́к червонува́тий (Ру, Оп);
чемерни́к прибагри́стий (Вх6, Мл), чемерни́к пурпуро́вий (Сл); морозник (Км), спенз
(Км), спиндз (Гд, Км — БО), спинз (Сн, См — ГЦ), спинз полонинський (Жл), спи́нза (Сто
— ЗК), спинт (Коб — ГЦ), стародубка (Км), чемерник (Км), чемеруха (См — ДС), шпенз
(Тка — БУ), шпинз (Кар — ГЦ), шпинц (Км).
Helleborus viridis L. — чемерни́к зеле́ний (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); пиндз (Он —
БО), спез (Нв — ЛМ), спендз (Он, Гб2 — БО, ГЦ), спендзе́нка (Он — БО), спиндз (Вх, Вх3,
Вх6, Вх7, Он — ДС, БО), спинс (Он — БО), спи(е)нц (Он — БО).
Helleborus sp. — чемер (Mk).
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Hemerocallis L. — лiлı́йник (Сл, Ру, Оп).
Hemerocallis ﬂava L. = Hemerocallis lilioasphodelus L.
Hemerocallis fulva (L.) L. — лiлı́йник руди́й (Сл, Ру); лелı́йник бу́рий (Мл), лiлiйник
рудуватий (Оп); вiк чоловiчий (Рг1, Лч, Ан, Ln, Пс — СТ), лилiя жо́вта (Ум), лилiяс (См
— ПД), лiлiя (Ос — СЛ), лı́лiя жо́вта (Рг1, Ан, Пс, Шм2, Iв), лiлiя красна (Ln — СТ), лiлiя́с
(Лч), пiвники жовтенькi (Ан), пiвники жовтi (Сл — СД).
Hemerocallis lilioasphodelus L. (Hemerocallis ﬂava L.) — лiлı́йник жо́втий (Сл, Ру,
Оп); лелı́йник жо́втий (Мл); ко́стинь (Гб — ДС), ли́лiас (Ум), лi(и)лiя́с (Ан, Iв).
Hemerocallis sp. — лiлiя (Mk — ПД), ослянка (Hl — БУ).
Hemionitidaceae — тiнелю́бковi; гемiонiтидовi (Оп).
Hepatica Miller — пiдлı́ски; печı́ночниця (Ру, Оп; Ук), пiдлiска (Вх2).
Hepatica nobilis Schreber — пiдлı́ски звича́йнi; вiтрениця синьоцвiта (Во),
пере́лiска(и) (Сл; Рг1, Пс, Жл, Мн, Шм2, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв — СД, ВЛ), печı́ночниця
звича́йна (Ру, Оп), пiдлiска трилатчаста (Вх1, Вх2, Вх6), пра́лiска трила́тчаста
(Мл); бле́кот (Мг — ЗК), блеко́та́ (Мг, Сб — СТ, ПЗ, ГЦ, ЗК), болотни́к (Мг — ЗК), бра́бин
(Гб2 — ГЦ), бра́тики (Сб — ЗК), васильо́чки (Сб — СТ), вiтряни́ця (Мг — ЗК), гепа́тика
(Вх7 — ДС), гла́зки аню́тинi (Мг, Сб — ЗАГ), грома́шик (Нв — ВЛ), дзвоно́чки (Мг — ГЦ),
зiрочки́ (Сб — СТ), ı́боя (Мг — ЗК), ı́буля (Мг — ЗК), калю́жниця (Сб — СЛ), ко́питиннє
(Мг — ЗК), копи́тник (Сл, Ос, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, ПЦ, ПС, БО), копитня́к (Мг, Сб — СД, ПС,
ЗК), корольоска синя (См), ла́пки ганю́тинi (Сб — ПД), о́чко воло́ве (Мг — ЗК), перво́цвı́т
(Ум, Iв, Сл, См, Сб — СД, СТ, ПД, ДС, ЗК), печiнко́ва трава́ (Сб — СД), печı́но́чниця (Мг
— ГЦ, ЗК), печо́ночник (Сб — СЛ), печо́ночниця (Сб — СЛ), пiдлı́ска (Гб — ДС), пı́длiски
(Вх, Mk — ПД, ДС), пiдлiсник (См — ДС), пiдлı́сок (Сб — СТ), пiдлı́щ(и)ки (Вх, Жл, Mk,
Мг, Коб — ВЛ, ДС, ЗК), пiдснı́жники (Сб — СТ, ПЗ), пра́лiска (См, Гб — ДС), пра́лiска си́ня
(Вх7 — ВЛ), про́лiска(и) (Рг1, Пс, Жл, Мн, Ум, Ду, Iв, Сл, См, Мг, Сб, Пок, Сва — СД, ВЛ, ДС,
БУ, ЗК), про́лiска си́ня (Сб — СД), про́лiсок (Пс, Сб — ВЛ), си́нiй цвiт (Жл, См — ВЛ),
синя́к (Сб — СТ), синячки́ (Сб — ВЛ), синьоцвı́т (Сб — СТ, ПД), скороздро́сть (Сб — ПЗ),
скоролı́ски (Mk, Сб — ВЛ), слiпота́ (Сб — ДС), слiпота́ ку́ряча (Сб — СТ), троянда (Mk,
См — СД), ура́зник (Сб — ПЗ), фiа́лка(и) (Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, ГЦ, ЗК), фiа́лка лiсова́
(Сб — ВЛ), фiя́лка(и) (Mk, Мг, Сб, Коб — СТ, ДС, БО, ЗК), фо́стики ми́шачi (Сб — ГЦ),
францiвни́к (Он — БО), хвiа́лка (Сб — СД), цирковки́ (Мг — ЗК), чобiтки́ зозу́линi (Мг
— ЗК), ясногла́зки (Сб — ДС).
Heracleum L. — борщiвни́к (Сл, Ру, Оп; Ук); щербач (Вх2).
Heracleum carpaticum Porc. — борщiвни́к карпа́тський (Ру, Оп).
Heracleum ligusticifolium Bieb. — борщiвни́к морквяницели́стий; борщiвни́к
лiгустиколи́стий (Ру, Оп).
Heracleum palmatum Baumg. [=Heracleum sphondylium L. subsp. transsilvanicum (Schur) Brummitt] — борщiвни́к пальча́стий (Ру, Оп).
Heracleum pubescens (Hoﬀm.) Bieb. — борщiвни́к пухна́стий (Ру, Оп).
Heracleum sibiricum L. [=Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.)
Simonkai] — борщiвни́к сибı́рський (Ру, Оп); борщiвни́к звича́йний (Сл), щерба́ч
сибı́рський (Мл).
Heracleum sosnowskyi Manden. — борщiвни́к Сосно́вського.
Heracleum sphondylium L. — борщiвни́к звича́йний; борщiвни́к (Вх3; Ср, Ln, Вх1,
Mj, Ум, Ду, Iв, Mk, Гу, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), борщiвни́к європе́йський (Ру, Оп), борщiвни́к
щерба́ч (Сл), щерба́ч борщiвни́к (Вх2, Вх6, Мл), щерба́ч звичайний (Вх1; Жл), щербач
пальчастий (Во); бле́кут (Мал — ЗК), болячечна трава (Ан — СЛ), борець (См — ПД),
борче́вка (Ан, Жл), боршı́(е́)вка (Жл, Шх, Гу — ГЦ), борщ (Во, Рг1, Пс, Tl, Ум, Iв, Сл, Mk —
СД), борщаник (Вх6 — ЗК), борще́виця (Гу — ГЦ), борщевник (Чн, Шм2, Mk — ПД, СЛ),
борщı́(о́)вка (Ан, Сл, См, Коб — СД, ГЦ), борщови́к (Сл, Мг — ЗК), борщовни́к (Ан, Мг, Яна
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— СТ, ЗК), козе́л (Рг1, Ан, Жл, Iв, Сл, См — СД, СТ), лопуцьки борщевi (Сл — СЛ), мара́на
(Ан — СД), марена (См — СД), моркви́ця (Коб — ГЦ), мсял (См), мша (Яв), мшаль (Вх7,
Ду — ЛМ), пук (Вх6, Вх7, Сл — ГЦ), рука Божа (Шх, Гу — ГЦ), ру́чка Бо́жа (Шх, См, Мг
— ДС, ГЦ, ЗК), фрицик (Ян3, Ян4 — СТ), цвинду́х (Вх, Вх1, Mk — ПД, ДС), щебрець (См
— ВЛ), ще(и)рбач (Гв, Сл — ВЛ).
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Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonkai — борщiвни́к
звича́йний сибı́рський; билина (Ос — ПД), бле́кот (Мг — ЗК), блекота́ (Мг — ЗК),
борщеви́к (Ln, Шс2, Ос, Мг — СТ, ЗК), борщик (Ос — СД), дзенґель (Ос — ВЛ), зе́ллер
(Мг — ЗК), зимозı́лля (Мг — ЗК), зо́нтики (Мг — ЗК), кмин ди́кий (Мг — ЗК), коро́лька
бı́ла (Мг — ЗК), петру́шка ди́ка (Мг — ЗК), порван-зiлля (Ос — ВЛ), свiчни́к (Мг — ЗК),
урван-зiлля (Ос — ВЛ).
Heracleum sphondylium L. subsp. transsilvanicum (Schur) Brummitt —
борщiвни́к звича́йний трансильва́нський.
Heracleum stevenii Manden. — борщiвни́к Сте́вена (Ру, Оп); щаве́ль (Мс — СТ).
Herminium Guett. — медı́вка; бро́вник (Ру, Оп).
Herminium monorchis (L.) R.Br. — медı́вка обнобу́льбова; бро́вник
однобу́льбовий (Ру, Оп), гермı́нiя звича́йна (Сл), стремка однобульвиста (Вх1).
Herniaria L. — осту́дник (Ру, Оп; Ук); гри́жниця (Ру).
Herniaria besseri (Fischer) DC. [≈Herniaria incana Lam.] — осту́дник Бе́ссера

py

(Ру, Оп).
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Herniaria euxina Klokov [≈Herniaria polygama Gay] — осту́дник причорномо́рський; осту́дник чорномо́рський (Ру, Оп).
Herniaria glabra L. — осту́дник го́лий (Сл, Ру, Оп); грижник бiлонiг (Вх1), ки́льник
звича́йний (Мл); бiлонı́г (Вх — ВЛ), гладу́н (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Сл), гриж (См), гри́жник (Ln, Жл, Tl, Шс2 — СД, СТ, ВЛ), гри́жниця (Мс — СТ), грiм (Рг1, Пс, Mj, Ум, Iв), громик
(Mk), кильник (Ан, Tl), кудрявчик (Mk — ПД), метла (См — СД), мило (Сл — СД), ми́ло
жа́бляче (Бк — БУ), ми́ло соба́че (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв, Мс — СТ), мильце (См), мильце
полеве (Ан — СД), остудна трава (Ln — СТ), осту́дник (Рг1, Пс, Жл, Мн2, Tl, Mj, Ум, Ду,
Iв, Mk, Пч — СД, ПД, ПС), свиня́ча трава́ (Мс — СТ), спориш (Mk), чистець (Ос — ВЛ).
Herniaria hirsuta L. — осту́дник шорстки́й (Ру, Оп); ки́льник косма́тий (Мл),
остудник кошла́тий (Сл); гриж (См).
Herniaria incana Lam. — осту́дник сı́рий (Сл); ки́льник сı́рий (Мл); гри́зник (Яв —
СТ), мило (Ос — ПД), очиток польовий (Ан — СТ), педунець (Ан — СЛ).
Herniaria kotovii Klokov [≈Herniaria glabra L.] — осту́дник Ко́това (Ру, Оп).
Herniaria polygama Gay — осту́дник полiга́мний; осту́дник багатошлю́бний (Ру,
Оп); мило собаче (Ос — СД).
Hesperis L. — вечорни́цi (Ру, Оп).
Hesperis candida Kit. ex Mueggenb., Kanitz & Knapp [=Hesperis matronalis
L. subsp. candida (Kit.) Hegi & E.Schmid] — вечорни́цi бı́лi (Ру, Оп).
Hesperis matronalis L. — вечорни́цi духмя́нi; вече́рка госпожанка (Вх1; Жл),
вечерни́цi паху́чi (Сл), вече́рниця паху́ча (Мл), нiчна́ фiа́лка (Ру, Оп); бузок
трав’янистий (Кри — СТ), вечерни́цi души́стi (Рг1, Ан, Ln, Шс, Iв, Сл — СД, СТ), вечерниця
(Мн2, Шс2, Mk — СТ, ПД), вечiрник (Mk), вечорницi пахучi (Кри — СТ), здоба нiчна (Сл
— СД), тютюнець (Mj — ПД), фiя́лка вечı́рня (Ду, Сл), фiялка нiчна (Чн, Ln, Шм, Шс, Сл
— СТ, СЛ), фiялки вечернi (Рг1).
Hesperis matronalis L. subsp. candida (Kit.) Hegi & E.Schmid — вечорни́цi
духмя́нi бı́лi.
Hesperis matronalis L. subsp. matronalis — вечорни́цi духмя́нi типо́вi.
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Hesperis matronalis L. subsp. voronovii (N.Busch) P.W.Ball — вечорни́цi
духмя́нi Во́ронова.
Hesperis pycnotricha Borbás & Degen — вечорни́цi густоволоси́стi; вечорницi
густоволохатi (Оп).
Hesperis sibirica L. [≈Hesperis matronalis L.] — вечорни́цi сибı́рськi (Оп).
Hesperis steveniana DC. — вечорни́цi Сте́вена (Оп).
Hesperis suaveolens (Andrz.) Stendel [=Hesperis sylvestris Crantz subsp. velenovskyi (Fritsch) Borsa] — вечорни́цi запашнı́ (Оп).
Hesperis sylvestris Crantz — вечорни́цi лiсовı́ (Ру).
Hesperis sylvestris Crantz subsp. velenovskyi (Fritsch) Borsa — вечорни́цi
лiсовı́ Велено́вського.
Hesperis tristis L. — вечорни́цi плаку́чi (Оп); вечерни́цi плаку́чi (Сл; Ан), вече́рниця
сумови́та (Мл), вечорни́цi похму́рi (Ру); вече́рни́ця (Ср, Ln, Шс, Ян4, Яв — СТ), доба́ вечiрня (Ан, Iв), доба́ нiчна́ (Ан, Iв), фiя́лка вечı́рня (Ln, Шс, Гр — СТ), фiялка нiчна (Сл).
Hesperis voronovii N.Busch [=Hesperis matronalis L. subsp. voronovii
(N.Busch) P.W.Ball] — вечорни́цi Во́ронова (Оп).
Hibiscus L. — гiбı́ск (Ру, Оп).
Hibiscus cannabinus L. — гiбı́ск конопля́ний, кена́ф (Ру, Оп; Ук); гiбı́ск
коноплеви́дний (Ру), гiбiск коноплевий (Оп), кена́фа (Сл), просвир коноплистий (Вх1).
Hibiscus esculentus L. = Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
Hibiscus rosa-sinensis L. — гiбı́ск кита́йська ро́жа; гiбiск китайська роза (Оп).
Hibiscus syriacus L. — гiбı́ск сирı́йський; гiбiск сiрiйський (Оп); роза сiрiйська (См).
Hibiscus trionum L. — гiбı́ск трiйча́стий (Ру, Оп); гiбı́ск звича́йний (Сл), iбiск рiчни́й
(Мл); мо́рква ди́ка (Гт — ЗК), мо́рков ди́ка (Гт — ЗК), моркови́ця ди́ка (Гт — ЗК), цвiтки
(Го1 — СЛ).
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Hibiscus sp. — сегмарок (Hl — БУ), слiз (Mk).
Hieracium L. — нечуйвı́тер (Сл, Ру, Оп; Ук).
Hieracium acutisquamum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium lactucella
Wallr.] — нечуйвı́тер гостролускови́й (Оп).
Hieracium alpinum L. — нечуйвı́тер альпı́йський (Ру, Оп); корса́тка альпе́йська
(Мл), нечуйвı́тер альпе́йський (Сл); кульба́вочка (Нв — ГЦ), кульбанка (Нв — ГЦ).
Hieracium amaureilema (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium lactucella
Wallr. subsp. magnauricula (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер темнообго́ртковий (Оп).
Hieracium × ambiguum Ehrh. — нечуйвı́тер сумнı́вний.
Hieracium anocladum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × brachiatum
Bertol. ex DC.] — нечуйвı́тер нещiльногiлля́стий (Оп).
Hieracium × apatelium Naegeli & Peter [≈Hieracium × piloselliﬂorum Naegeli
& Peter] — нечуйвı́тер ома́нливий; нечуйвiтер збиваючий (Оп).
Hieracium apiculatum Tausch — нечуйвı́тер гострокiнце́вий (Оп).
Hieracium aquilonare (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex
Gochnat] — нечуйвı́тер пiвнı́чний; нечуйвiтер холодний (Оп).
Hieracium armeniacum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill.
ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер вiрме́нський
(Оп).

Hieracium × arvicola Naegeli & Peter — нечуйвı́тер рiльни́й (Оп).
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Hieracium asiaticum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium echioides Lumn.] —
нечуйвı́тер азı́йський; нечуйвiтер азiатський (Оп).
Hieracium atrellum (Zahn) Juxip — нечуйвı́тер темнува́тий (Оп).
Hieracium aurantiacum L. — нечуйвı́тер ора́нжевий (Ру); корса́тка огни́ста (Мл),
нечуйвı́тер вогни́стий (Сл), нечуйвiтер оранжево-червоний (Оп); а́рнiк (Коб — БО),
за́рязь (Нв, Жл, Вх1 — ГЦ), корса́тка гiрська́ (Шх, Ду — ГЦ).
Hieracium auratum Fries — нечуйвı́тер золоти́стий (Оп).
Hieracium auricula auct., non L. = Hieracium lactucella Wallr.
Hieracium × auriculoides A.F.Láng — нечуйвı́тер вушкоподı́бний.
Hieracium bauhiniﬂorum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × brachiatum
Bertol. ex DC.] — нечуйвı́тер богеноцвı́тий; нечуйвiтер баугiноквiтковий (Оп).
Hieracium bauhinii Besser [=Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp.
bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер Боге́на; нечуйвı́тер Ба́угiна (Ру).
Hieracium besseranum Sprengel [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер Бе́ссера (Оп).
Hieracium × bifurcum Bieb. — нечуйвı́тер вилча́стий.
Hieracium borodinianum Juxip — нечуйвı́тер Бородiна́ (Оп).
Hieracium × brachiatum Bertol. ex DC. — нечуйвı́тер галузи́стий.
Hieracium bupleurifolioides (Zahn) Juxip — нечуйвı́тер ласкавцелистоподı́бний; нечуйвiтер ласкавцелистовидний (Оп).
Hieracium bupleurifolium Tausch — нечуйвı́тер ласкавцели́стий (Оп).
Hieracium bupleuroides C.C.Gmel. — нечуйвı́тер ласкавцеподı́бний (Оп).
Hieracium caesiogenum Woloszczak & Zahn — нечуйвı́тер сизопоро́джений;
нечуйвiтер сизий (Оп).
Hieracium caesium (Fries) Fries — нечуйвı́тер си́зий (Ру).
Hieracium caespitosum Dumort. (Hieracium pratense Tausch) — нечуйвı́тер
дерни́стий; корсатка лугова (Вх1), корса́тка лукова́ (Мл), нечуйвı́тер лучни́й (Сл,
Ру, Оп); жовтоцвiт (Ос — ПД), жовточниця (Ос), слiпота куряча (Ан, Шс2 — СТ, ПС),
човники (Ан — ПС).
Hieracium caespitosum Dumort. subsp. brevipilum (Naegeli & Peter) P.D.Sell
— нечуйвı́тер дерни́стий коротковолоси́стий.
Hieracium caespitosum Dumort. subsp. caespitosum — нечуйвı́тер дерни́стий
типо́вий.
Hieracium caespitosum Dumort. subsp. colliniforme (Peter) P.D.Sell —
нечуйвı́тер дерни́стий пагорбкува́тий.
Hieracium × calomastix Peter — нечуйвı́тер гарнопа́гоновий; нечуйвiтер
стрункостеблий (Оп).
Hieracium carcarophyllum K.Joh. — нечуйвı́тер гострозубча́стий (Оп).
Hieracium cardiobasis (Zahn) Juxip — нечуйвı́тер серцели́стий (Оп).
Hieracium colliniforme (Peter) Roﬀey [=Hieracium caespitosum Dumort. subsp. colliniforme (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер пагорбкува́тий; нечуйвiтер
горбкуватий (Оп).
Hieracium conicum Arvet-Touvet — нечуйвı́тер конı́чний (Оп).
Hieracium cymanthum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum
Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер
напiвпарасолькоцвı́тий; нечуйвiтер несправжньозонтичний (Оп).
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Hieracium cymigerum Reichenb. [=Hieracium cymosum L. subsp. cymigerum
(Reichenb.) Peter] — нечуйвı́тер зало́зистий (Ру); нечуйвiтер зонтикоподiбний
(Оп).
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Hieracium cymosum L. — нечуйвı́тер напiвпарасо́льковий; корса́тка
пiдокружко́ва (Мл), нечуйвiтер напiвзонтичний (Оп), нечуйвı́тер пiвзо́нтичний
(Ру), нечуйвı́тер пiвокружко́вий (Сл).
Hieracium cymosum L. subsp. cymosum — нечуйвı́тер напiвпарасо́льковий
типо́вий.
Hieracium cymosum L. subsp. cymigerum (Reichenb.) Peter — нечуйвı́тер
напiвпарасо́льковий зало́зистий.
Hieracium decipiens Tausch — нечуйвı́тер зрадли́вий; нечуйвiтер оманний (Оп).
Hieracium × densiﬂorum Tausch — нечуйвı́тер густоцвı́тий.
Hieracium dentatum Hoppe — нечуйвı́тер зубча́стий (Оп).
Hieracium diaphanoides Lindeb. — нечуйвı́тер просвı́тча́стий; нечуйвiтер
прозоровидний (Оп).
Hieracium discolor (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × brachiatum Bertol.
ex DC.] — нечуйвı́тер рiзноба́рвний; нечуйвiтер рiзноколiрний (Оп).
Hieracium × duplex Peter — нечуйвı́тер подвı́йний.
Hieracium durisetum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × fallax Willd.] —
нечуйвı́тер жорсткощетиня́стий; нечуйвiтер шорсткощетинистий (Оп).
Hieracium echiocephalum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × echiogenes (Naegeli & Peter) Juxip] — нечуйвı́тер синякоголо́вий; нечуйвiтер
їжакоголовий (Оп).
Hieracium × echiogenes (Naegeli & Peter) Juxip — нечуйвı́тер синякопоро́джений; нечуйвiтер синяковопороджений (Оп).
Hieracium echioides Lumn. — нечуйвı́тер синякоподı́бний; корса́тка пазмiєва́та
(Мл), нечуйвı́тер синякови́дний (Ру, Оп), нечуйвı́тер синякува́тий (Сл); зiлля вiд
сказу (Ос — СЛ), купина (Ан — СТ), нечуйвiтер (Ан, Шс2, Сл — СТ), ястребинка (Ln

au

Hieracium echioides Lumn. subsp. echioides — нечуйвı́тер синякоподı́бний
типо́вий.
Hieracium echioides Lumn. subsp. procerum (Fries) P.D.Sell — нечуйвı́тер
синякоподı́бний висо́кий.
Hieracium × euchaetium Naegeli & Peter — нечуйвı́тер рясноволоси́стий.
Hieracium × fallax Willd. — нечуйвı́тер непе́вний.
Hieracium fastigiatum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex
Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер рiвноверши́нний
(Оп).

Hieracium festinum Jordan ex Boreau — нечуйвı́тер поспı́шний (Оп).
Hieracium ﬁliferum Tausch [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер ниткува́тий; нечуйвiтер
нитковидний (Оп).
Hieracium ﬂagellare Willd. — нечуйвı́тер повзучопа́гоновий; нечуйвiтер
вусиковий (Оп); вразник чоловiчий (Ос — ВЛ), вушко мишаче (Ос — ПД).
Hieracium ﬂoccipedunculum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat] — нечуйвı́тер кошлатонı́жковий; нечуйвiтер
волохатонiжковий (Оп).
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Hieracium × ﬂoribundum Wimmer & Grab. — нечуйвı́тер пишноцвı́тий;
корса́тка первенцева́та (Мл), нечуйвiтер рясноквiтучий (Оп).
Hieracium fritzei F.W.Schultz — нечуйвı́тер Фри́ца; нечуйвı́тер Фрı́ца (Оп).
Hieracium galbanum Dahlst. ex N.J.Andersson — нечуйвı́тер камеди́стий;
нечуйвiтер камедний (Оп).
Hieracium gentile Jordan ex Boreau — нечуйвı́тер спорı́днений (Оп).
Hieracium glaucescens Besser [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp.
thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер сизува́тий (Оп).
Hieracium × glomeratum Froelich [≈Hieracium × ambiguum Ehrh.] — нечуйвı́тер купча́стий; нечуйвı́тер ску́пчений (Ру, Оп).
Hieracium grandidens Dahlst. — нечуйвı́тер великозубча́стий (Оп).
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Hieracium × guthnickianum Hegetschw. — нечуйвı́тер Ґу́тника.
Hieracium gymnogenum (Zahn) Juxip — нечуйвı́тер го́лий (Оп).
Hieracium heothinum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex
Gochnat] — нечуйвı́тер схı́дний (Оп).
Hieracium hispidissimum Rehmann [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat
subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер найшорсткı́ший;
нечуйвiтер щетинистий (Оп).
Hieracium hoppeanum Schultes — нечуйвı́тер Го́ппе.
Hieracium × hypeuryum Peter — нечуйвı́тер розши́рений.
Hieracium igoschinae Juxip — нечуйвı́тер Iго́шиної (Оп).
Hieracium jablonicense Woloszczak — нечуйвı́тер яблуни́цький; нечуйвiтер
яблоницький (Оп).

's

Hieracium knaﬁi (Čelak.) Juxip — нечуйвı́тер Кна́фа (Оп).
Hieracium × koernickeanum (Naegeli & Peter) Zahn — нечуйвı́тер Ке́рнiке
(Оп).
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Hieracium krasanii Woloszczak — нечуйвı́тер Кра́шана (Оп).
Hieracium lactucella Wallr. (Hieracium auricula auct., non L.) — нечуйвı́тер
вушка́тий; нечуйвı́тер ву́шковий (Ру, Оп).
Hieracium lactucella Wallr. subsp. lactucella — нечуйвı́тер вушка́тий типо́вий.
Hieracium lactucella Wallr. subsp. magnauricula (Naegeli & Peter) P.D.Sell —
нечуйвı́тер вушка́тий великову́шковий.
Hieracium laevigatum Willd. — нечуйвı́тер гладе́нький (Ру, Оп).
Hieracium × lamprocomum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × hypeuryum
Peter] — нечуйвı́тер блискучоволоси́стий (Оп).
Hieracium laurinum Arvet-Touvet — нечуйвı́тер лавро́вий.
Hieracium lithuanicum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × zizianum
Tausch] — нечуйвı́тер лито́вський (Оп).
Hieracium lomnicense Woloszczak — нечуйвı́тер лı́мницький; нечуйвiтер
ломницький (Оп).
Hieracium × longum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × euchaetium
Naegeli & Peter] — нечуйвı́тер до́вгий (Оп).
Hieracium lugdunense Rouy — нечуйвı́тер лiо́нський (Оп).
Hieracium macrolepium (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium hoppeanum
Schultes] — нечуйвı́тер великолускови́й; нечуйвiтер крупнолусковий (Оп).
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Hieracium magnauricula (Naegeli & Peter) Juxip [=Hieracium lactucella Wallr. subsp. magnauricula (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
великову́шковий (Оп).
Hieracium malacotrichum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium echioides
Lumn.] — нечуйвı́тер м’яковолоси́стий (Оп).
Hieracium marginale (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex
Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер облямо́ваний (Оп).
Hieracium megalomastix (Naegeli & Peter) Juxip [=Hieracium piloselloides Vill. subsp. megalomastix (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
великопа́гоновий; нечуйвiтер крупнопагонистий (Оп).
Hieracium melaneilema (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium lactucella Wallr. subsp. magnauricula (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
чорнообго́ртковий (Оп).
Hieracium melanocephalum Tausch — нечуйвı́тер чорноголо́вий (Оп).
Hieracium mukaczevense Juxip — нечуйвı́тер мука́чiвський (Оп).
Hieracium nigrescens Willd. — нечуйвı́тер чорнува́тий; нечуйвiтер чорнiючий
(Оп).
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Hieracium nigrisetum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum
Vill. ex Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
чорнощетиня́стий; нечуйвiтер чорнощетинистий (Оп).
Hieracium obscuribracteum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
темноприквiтко́вий (Оп).
Hieracium obscurum Reichenb. [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat] —
нечуйвı́тер те́мний (Оп).
Hieracium onegense (Norrlin) Norrlin [≈Hieracium caespitosum Dumort. subsp. brevipilum (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер оне́зький (Оп).
Hieracium × paragogum Naegeli & Peter — нечуйвı́тер звабли́вий; нечуйвiтер
ухильний (Оп).
Hieracium pellucidum Laest. — нечуйвı́тер прозо́рий (Оп).
Hieracium persimile Dahlst. — нечуйвı́тер подı́бний (Оп).
Hieracium pilosella L. — нечуйвı́тер звича́йний, нечуйвı́тер волоси́стий (Сл);
корса́тка волоси́ста (Мл), корсатка космата (Вх1), нечуйвiтер волохатенький (Оп),
нечуйвı́тер волоха́тий (Ру); а́рник (Мг — ЗК), во́гник (Мг — ГЦ), волосни́к (Rs, Mk,
Ос, Мг, Сб — СД, ПД, ВЛ, БО, ЗК), ву́ха ми́шачi (Сб — ПД), ву́хо вежме́же (Сб — СТ),
ву́шко ми́шаче (Ан, Сб — СТ, ВЛ, ДС), вушко мише (Ln — СТ), жовтине́ць (Бк — БУ),
жовтомохоро́чник (Мг — ЗК), жовтоцвı́т (Мг — ЗК), жовтючки́ весне́вi (Мг — ЗК), зiлля
вiд уразу (Ос — ВЛ), ку́пи́на (Сл, Сб — СТ, ВЛ), лапки котячi (Сл, См — ПД), лихора́дка
(Сб — ПД), лихорадочна трава (Ln — СТ), масло воронє (Нв — ВЛ), мо́лоч (Мг — ЗК),
молоча́й (Сб — ПЦ), молочай молочний (Ос — ПД), молочай товарячий (Ос — ПЦ),
молочка́вець (Мг — ЗК), молочко́ (Сб — БО), му́фтики (Мг — ЗК), недоспiлок (Км),
нечу́йвı́тер (Чн, Рг1, Ср, Вл, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Кр, Ум, Шс2, Гр, Ян2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk,
Ос, Пч, Мг, Сб — ЗАГ), о́гник (Мг — ЗК), одува́нчики жовте́нькi (Сб — СТ), осо́т (Мг —
ЗК), о́чник (Сб — ЗК), пади́волос (Мг — ЗК), повити́ця пуста́ (Мг — ЗК), рiпачо́к (Мг —
ЗК), свеколка борова (Ан — ПС), слiпачо́к (Mk, Сб — ДС, ГЦ), слiпота́ (Сб — ВЛ), тря́сця
(Сб — ДС), уса́ня (Вх1, Сб — СТ, ЗК) у́шко ми́шачоє (Мг — ЗК), ястреби́нка (Сб — СТ),
я́стребник (Сб — СТ), яструбни́к (Сб — ДС).
Hieracium × piloselliﬂorum Naegeli & Peter — нечуйвı́тер волосистоцвı́тий.
Hieracium piloselloides Vill. — нечуйвı́тер гiнки́й; нечуйвiтер стрункий (Оп).
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Hieracium piloselloides Vill. subsp. piloselloides — нечуйвı́тер гiнки́й типо́вий.
Hieracium piloselloides Vill. subsp. megalomastix (Naegeli & Peter) P.D.Sell —
нечуйвı́тер гiнки́й великопа́гоновий.
Hieracium plicatulum (Zahn) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat
subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер складча́стий (Оп).
Hieracium pocuticum Woloszczak — нечуйвı́тер поку́тський (Ру, Оп).
Hieracium × polymastix Peter — нечуйвı́тер багатопа́гоновий.
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat — нечуйвı́тер височе́зний; корсатка
вигонка (Вх1).
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov —
нечуйвı́тер височе́зний Боге́на.
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell —
нечуйвı́тер височе́зний дивови́жний.
Hieracium praecurrens Vuk. — нечуйвı́тер передови́й; нечуйвiтер зустрiчний
(Оп).
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Hieracium pratense Tausch = Hieracium caespitosum Dumort.
Hieracium proceriforme (Naegeli & Peter) Zahn [≈Hieracium echioides Lumn.
subsp. procerum (Fries) P.D.Sell] — нечуйвı́тер високува́тий; нечуйвiтер
високорослий (Оп).
Hieracium procerum Fries [=Hieracium echioides Lumn. subsp. procerum
(Fries) P.D.Sell] — нечуйвı́тер висо́кий (Оп).
Hieracium prussicum Naegeli & Peter [≈Hieracium × duplex Peter] —
нечуйвı́тер пру́сський (Оп).
Hieracium psammophilum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × echiogenes
(Naegeli & Peter) Juxip] — нечуйвı́тер пiсколю́бний (Оп).
Hieracium pseudauriculoides (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер
несправжньовушка́тий; нечуйвiтер несправжньовушковидний (Оп).
Hieracium pseudobiﬁdum Schur — нечуйвı́тер несправжньороздво́єний (Оп).
Hieracium rigidum Hartman — нечуйвı́тер жорстки́й (Оп).
Hieracium robustum Fries — нечуйвı́тер могу́тнiй (Оп).
Hieracium rohacsense Kit. ex Kanitz — нечуйвı́тер рога́цький; нечуйвiтер
рогачевський (Оп).
Hieracium rojowskii Rehmann [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp.
bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер Ройо́вського (Оп).
Hieracium × rothianum Wallr. [≈Hieracium × bifurcum Bieb.] — нечуйвı́тер
Ро́та (Оп).
Hieracium rotundatum Kit. & Schultes — нечуйвı́тер кругля́стий; нечуйвı́тер
заокру́глений (Ру).
Hieracium × roxolanicum Rehmann [≈Hieracium × guthnickianum Hegetschw.]
— нечуйвı́тер га́лицький; нечуйвiтер роксоланський (Оп).
Hieracium scabiosum Sudre — нечуйвı́тер коро́стянковий; нечуйвiтер скабiозовидний (Оп).
Hieracium × schultesii F.W.Schultz — нечуйвı́тер Шу́льтеса (Оп).
Hieracium serratifolium Jordan — нечуйвı́тер пилчастоли́стий; нечуйвiтер
пильчатолистий (Оп).
Hieracium silvularum Jordan — нечуйвı́тер лiсови́й; нечуйвiтер лiсний (Оп).
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Hieracium sterromastix (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × bifurcum Bieb.]
— нечуйвı́тер жорсткопа́гоновий; нечуйвiтер шорсткопагоновий (Оп).
Hieracium subnigrescens (Fries ex Norrlin) Dahlst — нечуйвı́тер чорне́нький;
нечуйвiтер чорнуватий (Оп).
Hieracium sudetorum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium caespitosum Dumort.] — нечуйвı́тер суде́тський (Оп).
Hieracium × suecicum Fries [≈Hieracium × ﬂoribundum Wimmer & Grab.] —
нечуйвı́тер шве́дський (Оп).
Hieracium × sulphureum Döll — нечуйвı́тер сiрча́но-жо́втий (Оп).
Hieracium szovitsii (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium × bifurcum Bieb.] —
нечуйвı́тер Со́вича; нечуйвiтер Шовиця (Оп).
Hieracium × tephrocephalum Vuk. — нечуйвı́тер попелястоголо́вий.
Hieracium thaumasium (Naegeli & Peter) Juxip [=Hieracium praealtum Vill.
ex Gochnat subsp. thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер дивови́жний;
нечуйвı́тер ди́вний (Оп).
Hieracium transsilvanicum Heuﬀel [≈Hieracium rotundatum Kit. & Schultes]
— нечуйвiте́р трансильва́нський; нечуйвiтер трансiльванський (Оп).
Hieracium tricheilema (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium lactucella
Wallr. subsp. magnauricula (Naegeli & Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер
волосистообго́ртковий (Оп).
Hieracium tridentatum Fries [≈Hieracium laevigatum Willd.] — нечуйвı́тер
тризубча́стий (Оп).
Hieracium uczanssunense Juxip — нечуйвı́тер учансу́йський; нечуйвiтер
учансунський (Оп).
Hieracium umbellatum L. — нечуйвı́тер парасо́льковий; корса́тка окружкова́
(Вх1, Мл), нечуйвı́тер зо́нтичний (Ру, Оп), нечуйвı́тер окружко́вий (Сл); зiлля вiд
пропасницi (Ос — ВЛ), молонець (Ан — ВЛ), пупавка (Ан — СТ), пушаник (Ан — ВЛ),
слiпота курина (Ан — ВЛ), щетовник (Ан — СЛ).
Hieracium umbrosum Jordan — нечуйвı́тер затiнко́вий; нечуйвiтер тiньовий

au

Hieracium vagum Jordan — нечуйвı́тер кочiвни́й; нечуйвiтер блукаючий (Оп).
Hieracium vasconicum Jordan ex Zahn [≈Hieracium laurinum Arvet-Touvet] —
нечуйвı́тер ба́скський (Оп).
Hieracium villosum Jacq. — нечуйвı́тер волоха́тий (Ру, Оп).
Hieracium virgultorum Jordan — нечуйвı́тер чагарнико́вий; нечуйвiтер
гiллястий (Оп); нечуйвiтер (Ос — ПД).
Hieracium virosum Pallas — нечуйвı́тер отру́йний (Сл, Ру, Оп); огуречник (Ан,
Шс2 — СТ).

Hieracium viscidulum Tausch [≈Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp.
thaumasium (Peter) P.D.Sell] — нечуйвı́тер клейки́й (Оп).
Hieracium volhynicum (Naegeli & Peter) Juxip [≈Hieracium praealtum Vill. ex
Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov] — нечуйвı́тер воли́нський (Оп).
Hieracium vulgatum Fries — нечуйвı́тер прости́й; нечуйвı́тер звича́йний (Сл).
Hieracium wimmeri Uechtr. — нечуйвı́тер Вı́ммера (Оп).
Hieracium × zizianum Tausch — нечуйвı́тер Ци́ца (Оп).
Hieracium sp. — молочай (Mk), ястребник (Шм2).
Hierochloë R.Br. — ча́полоч (Сл, Ру, Оп; Ук); духмянка (Соб), чаполоть (Шм2).
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Hierochloë australis (Schrader) Roemer & Schultes — ча́полоч пiвде́нна (Сл,
Ру, Оп); томка (Шм2, См — СТ).
Hierochloë odorata (L.) Beauv. — ча́полоч паху́ча (Сл, Ру, Оп); плоску́ха гiрка́
(Мл; Рг1, Ан); гiрча́к (Рг1, Ан, Жл, Ду, См — ДС), заполоть (Шс2 — СТ), за́полоч (Рг1,
Пс), зубравка (Mk — СД), зубрı́вка (Сл, Ук), зубровка (Шс2, Ос — СД, СТ), пестрець (Ан
— СЛ), пирей пестречний (Ан — СЛ), плескуха (Мн2, Mk, См — СД, ПД), плескуха гiрка
(Мн2), плоскушка (Ан), просянка (Го1 — СЛ), рiзак (Ос — СД), чаплижник (Го1 — СЛ),
чапол (Чн, Ln, Го1, Сл — СТ, СЛ), ча́полоть (Рг1, Ln, Сл, Ук — СД, СТ), ча́полоч (Ср, Ln,
Ду, Сл — СД, СТ, ПС, СЛ), чаполь (Ан, Шс2 — СТ), чапу́ла (Рг1, Пс, Мн2, Ду, Mk — ПД),
шаполоч (Сл — ВЛ).
Hierochloë repens (Host) Simonkai — ча́полоч повзу́ча (Оп).
Himantoglossum Koch — стрiчкоязи́чник; ремнепелю́стник (Ру, Оп).
Himantoglossum caprinum (Bieb.) Sprengel [=Himantoglossum hircinum (L.)
Sprengel subsp. caprinum (Bieb.) Sundermann] — стрiчкоязи́чник ко́зя́чий;
ремнепелю́стник козли́ний (Ру), ремнепелюстник козячий (Оп).
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel — стрiчкоязи́чник цапи́ний.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel subsp. caprinum (Bieb.) Sundermann
— стрiчкоязи́чник цапи́ний ко́зя́чий.
Hippocastanaceae — гiркокашта́новi (Ру, Оп).
Hippocrepis L. — пiдкı́вка; гiпокре́пiс (Ру, Оп).
Hippocrepis ciliata Willd. — пiдкı́вка вiйча́ста; гiпокре́пiс вiйча́стий (Ру, Оп).
Hippocrepis comosa L. — пiдкı́вка чуба́та; гiпокре́пiс чуба́тий (Ру, Оп).
Hippocrepis unisiliquosa L. — пiдкı́вка одностручко́ва; гiпокре́пiс одностручко́вий (Ру, Оп).
Hippophaë L. — облiпи́ха (Ру, Оп), щець; плохо́вник (Ру).
Hippophaë rhamnoides L. — облiпи́ха звича́йна, щець звича́йний; облiпи́ха
крушинови́дна (Ру, Оп), щець (Сл), щець саклакови́й (Мл); Ан, Iв, Ук, Кри — СТ);
верботе́рнь (Жл), ви́шня сибı́рська (Мс — СТ), дереза (См — СЛ), капшунець (Hl —
БУ), облепiха (Mk — ПД), облiпи́ха (Чн, Сл, Ук, Рм, Мс — СТ, ПЦ, СЛ), плохо́вни́к (Ан, Iв,
Сл, Ук), повı́я (Мс — СТ), розмариновець саклаковатий (Mk).
Hippuridaceae — водяносо́сонковi (Ру, Оп).
Hippuris L. — водяна́ со́сонка (Ру, Оп); хвосня́к (Сл).
Hippuris lanceolata Retz. [≈Hippuris vulgaris L.] — водяна́ со́сонка ланцетоли́ста (Оп).
Hippuris vulgaris L. — водяна́ со́сонка звича́йна (Ру); па́смер звичайний (Вх1;
Жл), хвосня́к звича́йний (Сл), хвостня́к звича́йний (Мл); со́сенка (Ан, Шм2, Шс — СТ),
сосенка болот(я)на (Ан, Пс), со́сонка (Мн2, Iв, См — СД, ВЛ), со́сонка боло́тна (Рг1, Пс),
сосо(е)нка водяна (Ln, Сл — СТ), хвостник (Ln, Сл — СТ), хвостня́к (Рг1, Пс, Ум, Iв).
Hirschfeldia Moench — гiрчи́чник; гiршфельдiя (Оп).
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat — гiрчи́чник си́вий; гiршфельдiя сива
(Оп).

Holcus L. — медо́ва трава́ (Ру, Оп).
Holcus lanatus L. — медо́ва трава́ вовни́ста; медо́ва трава́ волоха́та (Мл),
медо́ва трава́ шерсти́ста (Ру, Оп), солодни́к волоха́тий (Сл); бухарник (Шм2 — СТ),
єдносте́блиця (Он — БО), їдносте́блиця (Он — БО), медiвка кудлата (Сл, Mk), медова
трава (Сл), му́шка (Он — БО), односте́блиця (Он — БО), полову́ха (Он — БО), солодни́к
(Жл, Hl — БУ), трава-медунка (Mk), ясте́блиця (Он — БО).
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Holcus mollis L. — медо́ва трава́ м’яка́ (Мл, Ру, Оп); солодни́к м’яки́й (Сл); по́лька
(Коб — ПЦ).
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Holosteum L. — костяне́ць (Ру, Оп).
Holosteum glutinosum (Bieb.) Fischer & C.A.Meyer [=Holosteum umbellatum
L. subsp. glutinosum (Bieb.) Nyman] — костяне́ць клейки́й (Оп).
Holosteum subglutinosum Klokov — костяне́ць напiвклейки́й (Оп).
Holosteum umbellatum L. — костяне́ць парасо́льковий; костене́ць (Сл; Шс —
СТ), костяне́ць зо́нтичний (Ру, Оп), промiнятка окружковата (Вх1), ситове́ць
окружкови́й (Мл); мокри́ш (Жл).
Holosteum umbellatum L. subsp. glutinosum (Bieb.) Nyman — костяне́ць
парасо́льковий клейки́й.
Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum — костяне́ць парасо́льковий
типо́вий.
Homogyne Cass. — пiдбı́лик (Ру, Оп).
Homogyne alpina (L.) Cass. — пiдбı́лик альпı́йський (Ру, Оп); рост альпейський
(Вх1); копи́тник (Коб — БО), копито́ кı́нське (Коб — ГЦ), я́йця котя́чi (Коб — ГЦ).
Hordelymus (Jessen) C.O.Harz — ячмı́нка; горделiмус (Оп).
Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz — ячмı́нка лiсова́; горделiмус європейський
(Оп), колосня́к лiсови́й (Мл), ячмı́нь европе́йський (Сл).
Hordeum L. — ячмı́нь (Сл, Ру, Оп).
Hordeum bulbosum L. — ячмı́нь цибуля́стий (Оп); ячмı́нь бульби́стий (Ру).
Hordeum distichon L. — ячмı́нь дворя́дний (Сл, Ру, Оп; Ln — СТ); ячмiнь двiйняк
(Вх1), ячмiнь дво(у)гранний (Вх1, Вх6; Вх, Сл — ВЛ); бичова́нець (Вх7, Сл — БО), во́ркiш
(Он — БО), голомша дворядна (Сл), гра́нка (Гр), двiйни́к (Он — БО), двiйня́к (Вх, Жл,
Вх6, Вх7 — ДС), двоя́к (Вх7 — СЯ), о́ркiш (Сен — ЛМ), пло́щик (Вх7 — ДС), пляска́ч (Вх7
— БО, СЯ), риба́к (Вх, Вх6, Вх7 — БО, СЯ), ри́бка (Вх7 — ВЛ), ри́б’як (Вх7 — СЯ), ярець
дворядний (Вх4 — ЛМ), ячмı́нь двогранча́стий (Он — БО), ячмiнь двострiчний (Сл),
ячмı́нь-пласка́ч (Mk — СЯ), ячмiнь сибiрський (Ln — СТ).
Hordeum geniculatum All. [=Hordeum hystrix Roth] — ячмı́нь колı́нча́стий

au

Hordeum hystrix Roth — ячмı́нь щетиня́стий; ячмı́нь щети́нистий (Ру).
Hordeum leporinum Link [=Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link)
Arcangeli] — ячмı́нь за́ячий (Ру, Оп).
Hordeum murinum L. — ячмı́нь ми́шачий (Сл, Оп); ячмı́нь ми́сячий (Мл); сурочник
(Ln, Шс2 — СТ).

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli — ячмı́нь ми́шачий
за́ячий.
Hordeum murinum L. subsp. murinum — ячмı́нь ми́шачий типо́вий.
Hordeum nudum (L.) Ard. — ячмı́нь го́лий (Рг1, Вх6, Вх7, Hl, Сл, Гб2 — ВЛ, БУ, ГЦ);
голомша (Вх6; Сл, Гд, Он — БО), ячмı́нь дворя́дний го́лий (Сл), ячмiнь нагий (Вх6);
га́лак (Вх7 — ВЛ), го́лошка (Он — БО), за́дур (Он — БО), ордз (Пс), ячмiнь (Пс).
Hordeum vulgare L. — ячмı́нь звича́йний (Во, Вх6, Сл, Ру, Оп; Mk); ячмı́нь
многогра́нний (Мл), ячмı́нь многорядний (Сл), ячмı́нь сı́йний (Мл); гранча́к (Мл, Он
— ДС, БО), єчмı́нь (Гб2 — ГЦ), ордз (Пс), я́ре́ць (Гв, Вх, Вх7, Mk, Он, Гб, Сен — БО, ЛМ),
яри́цi (Мс — СТ), ячме́нь (Ср, Hl, Сл, Mk, Мс — СТ, БУ), ячмı́нь (Гв, Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл,
Мн2, Mj, Rs, Гр, Дб, Iв, Сл, Гд, Mk, Мс, Гб — ЗАГ).
Сорти: шурц (Он — БО), ячмiнь броварний (Сл), я. ганацький (Сл, Mk),
я. озимий (Mk), я.-пав’як (Mk), я. пивний (Сл), я. ярий (Mk).

я. заячий (Сл),
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Hordeum vulgare L. subsp. hexastichum Körnicke — ячмı́нь звича́йний
шестиря́дний; ячмiнь шестигранний (Вх6), ячмı́нь шестирядний (Сл), ячмiнь
шiстерняк (Вх1, Вх6), ячмiнь шiстьогранний (Вх1); шiсняк (Mk — СЯ), шiстерня́к
(Вх — ДС), шiстяк (Mk — СЯ), шо(е)ста́к (Вх7 — СЯ, ЛМ), шуста́к (Вх7 — БО), ячмiнь
шестистрiчний (Сл), ячмiнь шiстьограннiй (Вх — ВЛ).
Hordeum vulgare L. subsp. tetrastichum Körnicke — ячмı́нь звича́йний
чотириря́дний; ярець четверогранний малий (Вх1), ярець чотиригранний (Вх6), ячмiнь четверняк (Вх1), ячмı́нь чотириря́дний (Сл); голомша чотиригранна (Сл), чвiрняк (Сл), четверня́к (Жл, Вх6, Вх7), четвертяк (Вх — ДС), ячмiнь четверогранний (Сл,
Mk), ячмiнь-четвертяк (Сл), ячмiнь чотирогранний (Сл), ячмiнь чотирострiчний (Сл).
Hornungia Reichenb. — па́хрiнок (Ру); двонасiнник (Оп).
Hornungia petraea (L.) Reichenb. — па́хрiнок ске́льний (Ру); двонасiнник
скельний (Оп).
Hosta Tratt. — фу́нкiя; го́ста (Ру, Оп).
Hosta lancifolia Engler — фу́нкiя ланцетоли́ста; го́ста ланцетоли́ста (Ру, Оп).
Hosta ventricosa Stearn — фу́нкiя набря́кла; госта здута (Оп).
Hottonia L. — плаву́шник (Ру, Оп; Ук).
Hottonia palustris L. — плаву́шник боло́тяний (Мл); пероч болотяна (Вх1),
плаву́шник (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн — ВЛ), плаву́шник боло́тний (Ру, Оп); турча (Шм).
Humulus L. — хмiль (Вх2, Ру, Оп).
Humulus japonicus Siebold & Zucc. [=Humulus scandex (Loureiro) Merr.] —
хмiль япо́нський (Ру).
Humulus lupulus L. — хмı́ль звича́йний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру, Оп); хмiль (Вх3,
Сл; Гв, Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Hl, Mj, Rs, Дб, Iв, Ос, Ук, Гб — ЗАГ); вининя (Км),
виноград дикий (Mk — ГЦ), гi(и)мей (Пс, Км), кмiн (Mj — ВЛ), хмели́н(к)а (Вх7, Сл, Mk,
Он — БО, ГЦ, ЗК), хмелиця (Км), хмелячник (Км), хмель (Рг1, Пс, Жл, Ум, Гр, Сл, Mk
— ПД), хмельник (Км), хмельни́ця (Жл), хмилник (Км), хмиль (Км, Рм — ПЦ), хмiль
боло́тяний (Вл, Пс, Ду), хмiль дикий (Ос, См, Гб — СД, ЛМ), цмiль (Км), чмель (Км).
Humulus scandex (Loureiro) Merr. — хмiль япо́нський.
Huperzia Bernh. — баране́ць (Оп).
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P.Mart. — баране́ць звича́йний
(Оп); плау́н баране́ць (Ру), п’я́дич плау́н (Вх1, Вх2, Вх3, Мл, Сл); баране́ць (Ду, Коб, Мал
— БО, ГЦ, ЗК), воронець (См), єлочка (Ан — СТ), камфора-зiллє (Tl), лапка куряча (См
— ВЛ), нидо́тики (Коб — БО), нито́та (Нв, Шх, Ду, См, Коб — ДС, БО, ГЦ), нито́та кущо́ва
(Коб — ГЦ), плау́н (Жл).
Huperziaceae [=Lycopodiaceae pro parte] — баранце́вi (Оп).
Hyacinthella Schur — гiяци́нтик; гiаци́нтик (Ру, Оп).
Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur — гiяци́нтик блiди́й; гiаци́нтик блiди́й
(Ру, Оп), гiяцинт блiдий (Сл), гiяцинт степовий (Мл; Шм2); гiацинти дикi (Сл),
рябчики (Ос — ПД), цибуля гадяча (Ос — ПД), цибуля жаб’яча (Ср — СТ), часник дикий
(Ос — ПД).

Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk. — гiяци́нтик Па́лляса; гiаци́нтик
Па́лласа (Ру), гiацинтик Палласiв (Оп).
Hyacinthus L. — гiяци́нт (Сл); гiаци́нт (Ру, Оп; Ук).
Hyacinthus orientalis L. — гiяци́нт схı́дний (Мл, Сл); гiаци́нт схı́дний (Ру, Оп),
гiякiнт схiдний (Вх6), якинт схiдний (Вх1); гiякiнт (Mk), гiяцинт (Mk), гiяцинт
садовий (Шм2), мартовий цвiт (Hl — БУ), ярцвiт (Вх6), яци́на (Жл), яци́нт (Пс, Сл, Mk),
я́цки́ (Жл), яць (Жл).
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Hydrangea L. — горте́нзiя (Оп; Ук); гiдра́нгiя (Ру).
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. — горте́нзiя великоли́ста (Оп); горте́нзiя
(Коб — ДС), плаку́н (Лс2 — ПЦ).
Hydrangea paniculata Siebold. — горте́нзiя волоти́ста; гiдра́нгiя волоти́ста (Ру).
Hydrangeaceae — горте́нзiєвi (Оп).
Hydrocharis L. — жабурни́к (Ру, Оп); повiнець (Вх2).
Hydrocharis morsus-ranae L. — жабурни́к звича́йний (Ру, Оп); жабурни́к (Сл;
Ан, Ду, Iв, Мг — ЗК), повı́нець жабни́к (Вх1, Вх2, Вх3, Мл; Жл); водокрас (Ln, Шс2 —
СТ), водяно́є ли́стя (Мг — ЗК), жа́берина (Мг — ЗК), жа́беринська трава́ (Мг — ЗК),
жабисток (Hl — БУ), жабiвни́к (Мг — ЗК), жабi(е)рни́к (Мг — ЗК), жа́блячка (Мг — ГЦ,
ЗК), жабни́к (Мг — ЗК), жабрени́на (Мг — ЗК), жабури́ння (Мг — ЗК), жа́бу́рни́ця (Мг
— ЗК), жаб’ятни́к (Мг — ЗК), жа́б’ячi квiтки́ (Мг — ЗК), iбульки́ (Мг — ЗК), копитня́к
(Мг — ЗК), копотни́к (Мг — ЗК), кропивка (Ос — ПД), лата́ття (Мг — ЗК), лопу́х (Мг —
ЗК), масни́й лист (Мг — ЗК), пу́дбiль (Мг — ЗК), шала́та по́льська (Мг — ЗК).
Hydrocharitaceae — жабурнико́вi (Ру, Оп).
Hydrocotyle L. — пупча́к; щитолисник (Оп).
Hydrocotyle vulgaris L. — пупча́к звича́йний (Вх1; Жл); щитоли́сник звича́йний
(Мл, Оп).
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Hydrophyllaceae — водоли́стi (Ру, Оп).
Hymenolobus Nutt. — солонце́вi гри́цики; багатонасiнник (Оп).
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. — солонце́вi гри́цики лежа́чi; багатонасiнник лежачий (Оп).
Hyoscyamus L. — блекота́ (Сл, Ру, Оп); нiмиця (Вх2, Вх3).
Hyoscyamus albus L. — блекота́ бı́ла (Сл, Ру, Оп); нiми́ця бı́ла (Вх2, Мл).
Hyoscyamus bohemicus F.W.Schmidt [≈Hyoscyamus niger L.] — блекота́ че́ська
(Ру); блекота богемська (Оп).
Hyoscyamus niger L. — блекота́ чо́рна (Сл, Ру, Оп; Сб — ПД); нiми́ця чо́рна (Вх1,
Вх2, Вх3, Вх6, Мл; Жл); батı́г (Сб — ДС), белена́ (Во, Мг, Сб — СЛ, ЗК), белiна́ (Мс —
СТ), белкоти́ця (Гу — ГЦ), бесиво (Рг1), бешиво (См), билина́ (Сб — СТ), бiлен (Ан — СТ,
СЛ), бiлена чорна (См), бiли(е)на́ (Чн, Ln, Mk, Мс, Сб — СТ, СЛ), бiлун (Во, Mk, См — ПС),
бı́сиво (Мс — СТ), бiси́на (Дз — ПД), блаґотеця (Hz — БУ), блек (Мг — ЗК), бле́кiт (Сл, Ос,
Пч, Мс, Мг, Сб — СТ, ВЛ, ПЦ, ЗК), блекı́тниця (Гу — ГЦ), бле́кот (Рг1, Ан, Пс, Лс2, Ос, См,
Мг, Сб — СД, ПЦ, ПС, СЛ, ЗК), блекота́ (Ав, Чн, Рг1, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Мн2, Кр, Mj, Шх, Гр,
Ян1, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Пч, Мс, Гб2, Мг, Сб — ЗАГ), блекотень (Км), блекот(н)и́ця (Вх,
Шх, Км, Бк, Гу — ДС, БУ, ГЦ), бле́кут (Мг — ЗК), блещи́цi (Мг — ЗК), бликота́ (Ср, Ан, Ln,
Ян2, Ян4, Сл, Мс, Сб — СД, СТ), бльокот (Os — ПЛ), бльокот собачий (См), во́вчi я́годи
(Hl, Сб — СД, ДС, БУ), галу́н (Сб — БО), дере́ць (Лс2 — ПЦ), ду́дник (Сб — ПЗ), дур (Лс2
— ПЦ), дуре́ць (Мс — СТ), дур-зı́лля(є) (Mk, Км, Сб — СД), дурı́йка (Сл, Сб — ПД, ДС),
дурма́н (Ан, Сл, Лс2, Рм, Мс, Мг, Сб — СТ, ВЛ, ПЦ, СЛ, ЗК), дурноп’ян (Сл — ПС), зубiвни́к
(Вх7, Сб — ДС, БО), зубни́к (Вх6, Вх7, Mk — БО, ЗК), зу́б’ятник (Вх7 — БО), клекота́ (Мг
— ЗК), коров’як (Сл, Сб — СТ, ПД, ПС), любiвник (Км), люб’ятник (Км), люлечник (Mk),
люлешниця (Км), люлєк (Mk — ПД), люлик (Ос — ВЛ), люлук (Ан — ВЛ), люлю́к (Mk, Км
— ПД), люлюх (Км), люляк (Вх, Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Mk — ВЛ), люл(i)ян (Tl, Км), лю́лька
(Вх7, Гд, Пч — ВЛ, ДС, БО, ЗК), люльки́ (Ан, Mj, Сл — СД, ПД), лю́льник (Вх7 — ВЛ),
лю́льо́к (Гв, Во, Нв, Hz, Вх, Вх7, Mj, Сл, Mk, Ос, Он, Гб, Сб — ПД, ВЛ, ГЛ, ДС, БО), лялю́к
(Сб — ДС), мак соба́чий (Км, Сб — ПС), мандраго́ра (Мг — ЗК), на́стя нiма́ (Мс — СТ),
не(є)миця (Hz, Ан, Gs, Mk — ПД, ДС, БУ), нiми́ця (Во, Вх, Лч, Ан, Gs, Mj, Rs, Шс2, Ян1,
Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Мо, Ос, Бк, Мс, Мг, Сб, Сал — ЗАГ), нiмиця польова (Сл), нiмке́ня (Мс
— СТ), петру́шка отру́йна (Сб — ПД), проскуравиця (Сл — СД), п’я́ний ко́рiнь (Км),
риндиринда (Tl — ГЛ), слiпота́ кури́на (Мс, Сб — СТ), слiпота́ ку́ряча (Ан, Шс2, Сл, Пч,
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Мс, Мг, Сб — СТ, ВЛ, СЛ, ЗК), солом’янки́ (Мг — ЗК),
ДС), те́рен во́вчий (Сб — СТ), хвили́нник (Сб — СД),
ю́лька (Сб — ДС).
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сп’юх (Вх, Tl — ДС), сп’ячка (Вх —
чере́д (Сб — БУ), шалı́й (Гб — ДС),

(Вл, Пс, Жл, Ду).

co

py

rig

ht

Hypecoaceae [=Papaveraceae pro parte] — пови́сликовi; гiпекомiєвi (Оп).
Hypecoum L. — пови́слик; гiпеко́ум (Ру, Оп).
Hypecoum pendulum L. — пови́слик звича́йний; гiпеко́ум пови́слий (Ру, Оп);
житник (Шс — СТ).
Hypericaceae =Clusiaceaae, Guttiferae.
Hypericum L. — звiробı́й (Ру, Оп; Ук), крı́вця; дiробой (Вх3), за́яча крı́вця (Сл).
Hypericum alpigenum Kit. [=Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.)
Nyman] — звiробı́й альпı́йський (Ру, Оп), крı́вця альпı́йська.
Hypericum calycinum L. — звiробı́й ча́шечковий (Оп), крı́вця ча́шечкова.
Hypericum chrysothyrsum Woronow [≈Hypericum hyssopifolium Chaix] —
звiробı́й золоти́стий (Ру, Оп), крı́вця золоти́ста.
Hypericum elegans Stephan ex Willd. — звiробı́й струнки́й (Ру, Оп), крı́вця
струнка́; за́яча крı́вця струнка́ (Сл), iвано́к чепу́рний (Мл); звiробой (Ос — СТ),
крiвавник (Ос — ПД), крiвцi (Ан, Ln, Шс, Ос — СТ), крiвця заяча (Ан — СД), кровавець
(Ос — СТ), рiзак (Ос — СТ), свiнтоянське зiлля (Рг1, Пс).
Hypericum hirsutum L. — звiробı́й шорстки́й (Ру, Оп), крı́вця шорстка́; дiробой
косматий (Вх1), за́яча крı́вця кошла́та (Сл), iвано́к мохна́тий (Мл); горобiй (Ос —
ПД), звiробой (Ос — СЛ), звiробой волосистий (Сл), крiвавник (Ос — ПД), крiвця Божа
(Ос — ПД), святоянське зiллє (Ан — СТ).
Hypericum humifusum L. — звiробı́й сланки́й (Ру, Оп), крı́вця сланка́; дiробой
розiстланий (Вх1), за́яча крı́вця лежа́ча (Сл), iвано́к коса́ч (Мл); коса́ Богома́терина
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Hypericum hyssopifolium Chaix — звiробı́й гiсополи́стий (Оп), крı́вця гiсополи́ста; звiробой (Шс — СТ).
Hypericum linarioides Bosse — звiробı́й льонкоподı́бний, крı́вця льонкоподı́бна; звiробiй льонковидний (Оп).
Hypericum maculatum Crantz (Hypericum quadrangulum auct., non L.) — звiробı́й
чотиригра́нний, крı́вця чотиригра́нна; дiробой четвертастий (Вх1), за́яча
крı́вця гранча́ста (Сл), звiробiй плямистий (Оп), iвано́к гранча́стий (Мл); кровни́к
(Шх, См, Сб — ДС, БО, ГЦ), прозiрни́к (Шх, Ду — ГЦ), святоянське зiллє (Ан).
Hypericum montanum L. — звiробı́й гiрськи́й (Ру, Оп), крı́вця гiрська́; дiробой
гiрський (Вх1), за́яча крı́вця гı́рська (Сл), iвано́к гiрськи́й (Мл); звiробой (Сл), Трiйця
Бо́жа (Вх, Ду — ВЛ).
Hypericum perforatum L. — звiробı́й звича́йний (Ру, Оп), крı́вця звича́йна;
дiробо́й iвано́к (Вх1; Жл), за́яча крı́вця звича́йна (Сл), звiробı́йник дiравий (Во), iвано́к
прозiрни́к (Вх6, Мл); Божа травка (Сл, Mk), бо́ждеревок (Нв, Сб — ДС, ГЦ), вороне́ць
(Ан, Mk, Мс — СТ, ПД, ПС), горобiй (Ос — ПД), громобой (Ос — ПД), дар Бо́жий (Сб —
СТ), дев’ятоси́льник (Мг — ЗК), деревı́й (Нв, Mk, См, Сб — СД, СТ, ВЛ), деревни́к (Мг
— ЗК), дзвiробо́й (Сб — СЛ), дзiробı́й (Сб — ВЛ, СЛ), дiробой (Mk), жовте зiлля (Ос —
ВЛ), жовте свентоянське зiлля (Ос — ВЛ), жураве́ць (Tl, Гр, Сл — СД), замовить (Км),
за́новiдь ове́ча (Бк — БУ), зановiть (Ан — ПД), заяче дерево (Ан — ВЛ), заячни́к (Мг
— ЗК), зборова трава (Км), зваробı́й (Сб — ПЗ), зверобо́й (Ос, Мг, Коб — ПД, ГЦ, ЗК),
звiробı́й (Рг1, Ян2, Ос, Гт, Мс, Кч, Мг, Сб, Коб, Кри — ЗАГ), звiробо́й (Ав, Чн, Ср, Ан, Ln, Пс,
Жл, Вх1, Кр, Mj, Шс, Iв, Сл, Mk, Ос, Гт, Рм, Пч, Мс, Кч, Мг, Сб, Дми, Коб — ЗАГ), звiробой
луговий (Ан), звiробой тонколистий (Ос — ПД), звiробо́йник (Жл), звiробу́й (Мг — ЗК),
здорiвник (Hl — БУ), здорова трава (Ан, Tl), зiлля вiд скаженини (Ос — ВЛ), зı́лля од
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99 хворо́б (Мг — ЗК), iван (Сва — ДС), iва́н-зı́лля (Км, Сб — ЗК), iва́но́к (Вх, Ду, Mk, Сб,
Коб — ДС, БО), кирва́вник (Сб — ДС), коров’я́к (Нв — ВЛ), кравни́к (Рг1, Пс, Жл, Mj, См
— ПД, БУ), кра́вчики (Тан — СД), крива́вник (См, Сб, Коб — ПД, ДС), крива́вчики (Тан —
СД), кривце заяче (Mk — ПД), кри́льця Бо́жi (Мс — СТ), кришта́льки (Ан, Iв — СД), крiв
братня (Сл), крiвавець (Сл — СД, ПД, ПС), крiвавник (Сл, Ос — ПД, ПЦ), крiве́ць за́ячий
(Вл, Пс), крiвцi заячi (Мн2), крı́вця́ (Рг1, Ум, Гр, Iв, Сл, Ос — СТ, ПД), крiвця Божа (Вх, Ос
— ПД, ДС), крı́вця́ за́яча (Рг1, Вл, Ан, Пс, Iв, Сл, Ос, Ук, См, Мс, Кри — СД, СТ, ПС, СЛ), кров
(См — СТ), кров за́яча (Ан, Mj, Шс, Сл, Мс, Сб — СТ, ПС), кров iвана (Mk, Сб — ГЦ), кров
iва́нова (Сб, Тка — ДС), кров Iсуса Христа (Мл — ДС), кров молоде́цька (Ан, Го1, Iв — СД,
СЛ), кров св. Iва́на (Вх, Жл, Вх1 — ВЛ), кров св. Йоана (Гв, Во — ВЛ), кров Христова
(См), кровавець (Ан, Ос — СД, ПД), крова́вник (Ан, Лс2, Ос, См, Дми, Пок — СД, СТ, ПД,
ВЛ, ПЦ, ДС), крова́вцi (Лс2 — ПЦ), кро́вни́к (Ощ, Mk, Сн, Он, См, Мг, Коб — СД, БО, ГЦ, ЗК),
кроволин (Ос — СД), кровопiй (Ос — СД), кров-трава молодецька (См), кро́вця(i) (Ан,
Сл, Mk, Мг, Сб, Коб — СД, СТ, ПС, ГЦ), кровця Бiжа (Вх7 — ЛМ), кро́вця Бо́жа (Жл, Гб, Сб,
Сен — ДС, ЛМ), кро́вця за́яча (Сл, Mk, Ос, Сб — СД, ПД, ПС, ДС), кровця Христова (Вх4 —
ЛМ), кров’яни́к (Мг — ЗК), кура дика (Ан — СЛ), ласкавець дiдчий (Mk — ГЦ), лей (Мл
— ДС), матери́нка жо́вта (Коб — ГЦ), Матки Божої зiлля (Mk — ГЦ), муращiвни́к (Мг
— ЗК), окрива́вник (Сл, Бк — ПС, БУ), пожа́рниця (Ос, Гб2, Сб — ПД, БУ, ГЦ), позвонки
(Ан — СЛ), покривник (Gs — ДС), покровка (Ос — ПД), прозi(и)рни́к (Вх, Жл, Вх1, Mk,
Сн, Коб, Сва — ПД, ДС, ГЦ), ракита (Ан — СТ), св. Iвана зiллє (Rs — ВЛ), свi(є)нтоянське
зiлля (Ан, Mk, Ос — ПД, ВЛ), свiстоянське зiлля (Ос — ВЛ), свiтiя́нське зı́лля (Сб — ВЛ),
свiтоiва́нське зı́ллє (Гб — ДС), свiтоянське зiлля (Ос — ПД, ВЛ), свiт(н)янське зiлля
(Ос — ПД, ВЛ), святоiванське зiлля(є) (Вх1, Сл), святоя́нське зı́лля(є) (Вх, Ан, Gs, Жл,
Мн2, Mj, Iв, Сл — СД, ДС), севастiя́нське зı́лля (Сб — ВЛ), сльо́зи Ма́терi Бо́жої (Ан, Iв),
смı́лка (Вх, Вх1, См — ПД), стокрı́(о́)вця (Вх7, Ду, Сб — ПД, ДС, ЛМ), суха́рики (Лс2 —
ПЦ), Трiйця Божа (Mk), христо́сник (Ар, Сб — ПЗ), цви(i)нтурiя (Сл, См — СД, ПЦ, ПС),
ян святи́й (Сб — ВЛ), яробо́й (Пч — ЗК).
Hypericum quadrangulum auct., non L. = Hypericum maculatum Crantz.
Hypericum richeri Vill. — звiробı́й великоцвı́тий, крı́вця великоцвı́та.
Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman — звiробı́й
великоцвı́тий альпı́йський, крı́вця великоцвı́та альпı́йська.
Hypericum tetrapterum Fries — звiробı́й крила́тий, крı́вця крила́та; за́яча
крı́вця крила́та (Сл), звiробiй чотирикрилий (Оп), iвано́к крила́тий (Мл); слiпа́к (Мл

au

Hypochoeris L. (Achyrophorus Adanson) — пороси́нець (Сл, Ру, Оп; Жл, Ук).
Hypochoeris glabra L. — пороси́нець го́лий (Ру); пи́скавець гладкий (Мл),
пороси́нець гладе́нький (Сл), поросинець гладкий (Вх1).
Hypochoeris maculata L. — пороси́нець плями́стий (Вх1, Сл, Ру); ахiрофорус
плямистий (Оп), пи́скавець плями́стий (Мл); богослов (Сл), бодячки гладкi (Ан —
ПС), боровик глухий (Ан — СД, ПЦ), за́куска петро́ва (Рг1, Ум, Iв), молочай (Ан — СЛ),
молочiй коров’ячий (Ос — ПД), пазник (Ln — СТ), ту́го́вка (Ан, Жл, Гр, Ду — СЛ), хвоста́ч
(Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, См — СД).

Hypochoeris radicata L. — пороси́нець корени́стий; поросинець корiнистий
(Вх1), пороси́нець укорı́нливий (Ру, Оп); за́куска петро́ва (Рг1), капуста свиняча (Мл),
свинушник (Рг1).
Hypochoeris uniﬂora Vill. (Achyrophorus uniﬂorus (Vill.) Bluﬀ & Fingerh.) —
пороси́нець одноцвı́тий; ахiрофорус одноквiтковий (Оп), пи́скавець одноголо́вий
(Мл), пороси́нець одноквiтко́вий (Ру); баби́ (Коб — ГЦ), ку́льбавка вели́ка (Коб — ГЦ),
молоча́й (Коб — БО), пи́скавець (Вх7, Шх, Mk — БО, ГЦ).
Hypochoeris sp. — вепринець (Mk).
Hypolepidaceae — орляко́вi; невиразнолусковi (Оп).
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Hypopitys Hill = Monotropa L.
Hypopitys monotropa Crantz = Monotropa hypopitys L.
Hyssopus L. — гiсо́п (Ру, Оп).
Hyssopus cretaceus Dubjansky — гiсо́п крейдяни́й (Ру, Оп).
Hyssopus oﬃcinalis L. — гiсо́п лiка́рський (Сл, Ру, Оп); гiссо́п звича́йний (Мл), iсоп
лiкарський (Вх6); васи́льки (Ан, Mj, Iв — СТ), гиссо́п (Рг1, Пс), гiсо́п (Ос, Ук, См — ЛМ),
гiссоп садовий (Чн — СЛ), езул (Пс), iван-зı́лля(є) (Шх, Ду — ГЦ), iзул (Пс), iс(с)оп (Ср,
Hl, Ян4, Сл, Mk — СТ, БУ), їзух (Ан — ПС), йозефок (Gs — ДС), медовик (Го1, См — СЛ),
осипок (Mk), св. Юзефа зiлля (Ос — ЛМ), юзепки (Мн2 — СД), юзе́фки(а) (Рг1, Ан, Пс, Iв,
Ос, См — СД, ПД, ВЛ), юзе́фок (Вх, Mj, Ду, Iв, Mk, Ос — ПД, ВЛ, ЛМ), юзипок (См), юсипок
(Rs — ВЛ).
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Iberis L. — iберı́йка (Ру, Оп; Кри — СТ); мо́рдочки за́ячi (Кри — СТ).
Iberis amara L. — iберı́йка гiрка́ (Ру, Оп); iбери́с гiрки́й (Мл).
Iberis pinnata L. — iберı́йка пiрча́ста; iберı́йка пе́риста (Ру, Оп).
Iberis saxatilis L. — iберı́йка ске́льна (Ру, Оп).
Iberis simplex DC. — iберı́йка проста́; iберiйка звичайна (Оп).
Iberis taurica DC. [≈Iberis simplex DC.] — iберı́йка кри́мська (Ру).
Iberis umbellata L. — iберı́йка парасо́лькова; iбе́рис окружко́вий (Сл), iберı́йка
зо́нтична (Ру, Оп), стрiчковець кружалистий (Вх1).
Ilex L. — па́дуб.
Ilex aquifolium L. — па́дуб звича́йний (Сл); па́дубок звича́йний (Мл); гостроли́ст
(Ук), остролист (Ск — СТ), па́дуб (Ру; Сл, Ук).
Impatiens L. — розри́в-трава́ (Сл, Ру, Оп; Ук); розпорсник (Вх2, Вх3).
Impatiens balsamina L. — бальзами́н (Ср, Шс, Ян4 — СТ); бальзами́на садова́ (Сл),
бальзамı́н (Оп; Ук), бальзамı́н садо́вий (Ру), бальсамина городня (Вх1), вербова́ня (Вх3;
Вх7 — ЗК), вербова́ня горо́д(я)на (Вх6, Мл), розри́в-трава́ садо́ва (Ру, Оп); байсамı́на
(Жл, Гр), бальзамина (Шм), бальсамı́н (Шк), бальсамı́на (Жл, Сл, Mk — ПД), ванька
мокрий (Опа — СТ), вербı́вка (Вх7 — ЗК), вогник (Опа — СТ), живе́ зı́лля (Гр), каприз
(Опа — СТ), нетро́нь (Лс2 — ПЦ), па́льма (Ан, Пс, Mk — ПД), пахнючо́к (Лс2 — ПЦ),
розетка (Mk).
Impatiens glandulifera Royle — розри́в-трава́ зало́зиста (Оп).
Impatiens noli-tangere L. — розри́в-трава́ звича́йна (Сл, Ру, Оп); не́тик слабино́га
(Вх1; Жл), розпо́рсник не́тик (Вх2, Вх3, Вх6, Мл); ґер (Mk), глушець (Ан, Го1, Сл — ПС),
глушок (Ан, Го1, Сл — ПС), живе зiлля (Ос — ВЛ), зiлля од дання (Ос — ПЦ), кадило
(Сл — ПЦ), кануфир (Hl — БУ), мокри́ця (Гб — ВЛ), недотик (Км), недоти́ка (Пс, Гр,
Сл), не-дотули-ня (Км), не-займай-мене (Ан), неруш (Вх6, Вх7 — ЛМ), не-руш-мене́ (Ан,
Пс, Ду, Iв, Сл), нетикалка (Во), нетиканка (Mk), не-тронь-мене (Рг1, Шс, Ос — СТ, ПЦ),
розпорсник лiсовий (Сл), ро́зри́в (Рг1, Пс, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), розри́в-трава́ (Жл,
Сл), слаба(о)нiж (Км), слабинi(о)жка (Км), слаби(о)но́га (Нв, Вх2, Вх6 — ЛМ), слабiвник
(Км), слабник (Км), слабоколiн(це) (Км), слабоколiнник (Км), слабо(и)нiг (Mk, Км —
ГЦ), слабонiж(инь) (Км), слабонiй (Км), слабонiр (Км), слабонiс (Км), слабонуж(а)
(Км), слабонужник (Км), слабоня (Км), слабонь (Км), слабун(i) (Км), череви́чки Бо́жої
Ма́терi (Рг1, Пс, Мн2, Ум, Ду, Iв, Сл).
Impatiens parviﬂora DC. — розри́в-трава́ дрiбноцвı́та (Сл); розпо́рсник
дрiбноцвı́тий (Мл), розри́в-трава́ дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп); розпорсник (Сл).
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Inula L. — ома́н (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Inula aspera Poiret [=Inula salicina L. subsp. aspera (Poiret) Hayek] — ома́н
шорстки́й (Ру, Оп).
Inula britannica L. — ома́н лучни́й; ома́н брита́нський (Ру, Оп), ома́н заболо́точний
(Сл), ома́н лукови́й (Мл), оман пилчастий (Вх1); арнiк (Ос — ВЛ), арнiка (Ос — ВЛ),
бабишник (Ос — ВЛ), варахiя (Ан — СЛ), ву́шка за́ячi (Мс — СТ), горкуша (Шс2 —
СТ), губушник (Ан, Шс2 — СТ), деветiсı́льник (Лс2 — ПЦ), дев’ятоси́льник (Лс2 — ПЦ),
жовтий цвiт (Ан — СЛ), заболо́то́чник (Ан, Iв — СД), залiзняк (Ос — ВЛ), золотуха (См
— СД), золоту́шник (Ln, Шс2, Гр, См — СД, СТ), iван-зiлля (Ос — СТ), крокiс жовтий
(Сл — СЛ), пожарки (Ln, Шс2, Яна — СТ), росторопша (Ос — ВЛ), со́няшник (Мс — СТ),
топiлька (Ос — СТ), тулигуз польовий (Ос — СД), цвенторiя жовта (Ос — ВЛ).
Inula caspica Blume — ома́н прикаспı́йський.
Inula conyza DC. — ома́н блоши́ний (Ру, Оп); ома́н бло́шник (Мл, Сл); богатинка
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Inula ensifolia L. — ома́н мечоли́стий (Сл, Ру, Оп); ома́н мечова́тий (Мл); рiзак (Ln,
Шс2 — СТ), рiзке зiллє (Ан — ПД).
Inula germanica L. — ома́н нiме́цький (Мл, Сл, Ру, Оп); iван-зiлля (Ос — СТ),
куполушник (Ан — СТ), солодка трава (Чн, Ln — СТ, СЛ), солодке зiлля (Ос — СЛ).
Inula helenium L. — ома́н висо́кий (Ру, Оп); ома́н правди́вий (Мл, Сл), ома́н
спра́ведний (Вх1, Вх2, Вх3; Жл); бандак (Ос — ПД), биль-трава́ (Мг — ЗК), бода́ччя
(Мг — ЗК), велике зiллє (Вх7, Шх, Mk — ГЦ, ЛМ), воман (Гб — ЛМ), вухо ведмеже (Сл),
ву́хо га́мине (Мс — СТ), ву́хо медве́же (Мс — СТ), ву́шко за́йчикове (Мс — СТ), ву́шко
медо́ве (Мг — ЗК), гандама́р’я (Коб — ГЦ), гарапiчовки́ (Мг — ЗК), гiльтя́й-зı́лля (Км,
Коб — ГЦ), гоман (Ос — ПД), девесил (Чн — СЛ), дев’ясе́н(ь) (Мг — ЗК), дев’яси́л (Рг1,
Ln, Жл, Мн, Шм, Шс2, Гр, Сл, Ос, Мс, Мг — ЗАГ), дев’яси́ла (Мг — ЗК), дев’ятина (Ан —
БУ), дев’ятиси́л (Мс — СТ), дев’ятисил подсолнечний (Ос — ПД), дев’ятисильник (Hl,
Ос — СТ, ПС, БУ), дев’ятоси́л (Гр, Гт, Мг — ЗК), дев’ятоси́льник (Tl, Гт, См, Мг — СД, БУ,
ЗК), дев’ято́син (Мг — ЗК), дев’ятьсил (Рг1, Пс, Мн, Гр, Сл), ди(i)воси́л (Рг1, Пс, Жл, Мн,
Кр, Tl, Ум, Шх, Ду, Iв, Сл, Mk, Мг — СД, ПС, ГЦ, ЗК), диятоси́л (Мал — ЗК), живокı́сть
(Мг — ЗК), животна трава (Ан), капотка (Км), колю́чка (Мг — ЗК), коров’я́к (Мг — ЗК),
коров’ян (Км), коров’я́ник (Мг — ЗК), кров’як (Км), лопу́х вели́кий (Мг — ЗК), майник
(Ан, Яна — СТ), обеля́н (Он — БО), обмил (Вх7 — ВЛ), ома́н (Гв, Ав, Во, Вх, Рг1, Ан, Ln,
Пс, Gs, Мн, Rs, Iв, Сл, Mk, Ук, Мс, Мг, Яна — ЗАГ), оман луговий (Ан), оманник (Mk), омен
(Сл, Ос — СТ, СЛ), подсолнок дикий (Ан — СЛ), пуговальник жовтий (Ан — СЛ), рипля́к
(Мг — ЗК), си́ла дев’я́та (Мг — ЗК), соло́дке зı́лля (Гр — СТ), со́яшник ди́кий (Мс — СТ),
старiвни́к (Вх7, Гб2 — БУ, ГЦ), стожильник (Ос — СД), тверда́ трава́ (Мг — ЗК), уман (Ос
— СД), умен (Ан — СТ), ухо медвеже (Ан — СД), у́шка медве́жi (Мг — ЗК), хлiб новий
(Вх — ДС), цар(з)ни́к (Мг — ЗК), чортополох (Ан, Он — СТ, БО).
Inula hirta L. — ома́н жорстковолоси́стий; ома́н кошла́тий (Сл), ома́н шерстки́й
(Мл), ома́н шерша́вий (Ру, Оп); гвозди́чка (Ан, Iв, См — ПД), гори́цвiт (Ум, Iв, См —
ВЛ), горицвiт лiсовий (Ан — ВЛ), дев’ясил (Сл), дивуха (Ан — СЛ), навудки (Сл — ПЦ),
нагiдки лiсовi (Ан — СД), сiда́ч (Рг1, Ан, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл), солодке зiллє (Ан — СТ),
суховерх (Ан — СТ), сухове́ршки (Ан, Iв — СД), сядач (Сл), татарни́к (Гб2 — ГЦ), чайна
трава (Ан — СД).
Inula oculus-christi L. — ома́н Христо́ве о́ко (Мл, Сл); ома́н о́чний (Ру, Оп); дивотвiр
(Hl — БУ), рiзак (Ан, Шс2, Яна — СТ), солодке зiллє (Ан, Яна — СТ).
Inula sabuletorum Czern. ex Lavrenko [≈Inula salicina L. subsp. aspera (Poiret)
Hayek] — ома́н пiскови́й (Оп); ома́н пiща́ний (Ру).
Inula salicina L. — ома́н верболи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); оман верболист (Вх1);
верболист (Жл), восковники (Сл — СЛ), губушник (Ан — СТ), дев’ясил (Сл — СТ), зiлля
вiд жовтяницi (Ос — ПД), iнщавсик (Ан — СТ), ляшки (Ос — ВЛ), о́(ч)ко воло́ве (Нв,
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очки воловi (Ан — ВЛ), пагнистки лiснi (Ос — ПД), рiзець (Ос — ПД),
сердечна трава (Ln — СТ), стрiлки (Ан, Яна — СД, СТ), струччя журавлинi (Ан — СЛ),
чистець (Ан, Шс2 — СТ, ПД), шал (Ан — ПС).
Inula salicina L. subsp. aspera (Poiret) Hayek — ома́н верболи́стий шорстки́й;
iван-зiлля (Ос — СТ), iван-трава (Ос — СТ).
Inula thapsoides Sprengel — ома́н дивиноподı́бний (Ру); оман дивиновидний (Оп).
Ipomoea L. — кру́ченi паничı́ (Оп; Ук); витень (Вх2), iпоме́я (Ру, Оп; Ук); в’юнок
См — СД, ДС),

(Опа — СТ).
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Ipomoea hederacea (L.) Jacq. — кру́ченi паничı́ плющовı́.
Ipomoea purpurea Roth — кру́ченi паничı́ пурпуро́вi (Оп); iпоме́я пурпуро́ва (Ру,
Оп), кру́ченi паничı́ (Вх6, Сл, Ру; Ср, Лч, Ан, Жл, Шс2, Iв, Mk, Ук, Мс — СД, СТ, СЛ),
повı́й звича́йний (Мл); вечорни́цi (Мс — СТ), вильце (Ан), вiлець (Сл), вiлечко (Сл),
зı́рка ра́ння (Мс — СТ), павути́ця (Мс — СТ), повiй городний (Mk — ПД), повiйка (Mk —
ВЛ), пово́йка (Мо — СТ), синьоцвı́т (Ук).
Ipomoea tricolor Cav. — кру́ченi паничı́ блаки́тнi; берı́зка триба́рва (Сл), iпомея
голуба (Оп), крученi паничi голубi (Оп), повı́йка триба́рв(н)а (Вх2, Мл); красуня денна
(Кри — СТ), крученi паничi (Рг1 — СД).
Iridaceae — пı́вниковi (Ру, Оп).
Iris L. — пı́вники (Сл, Ру, Оп; Ан, Ду, Iв, Ук, Рм, Мс — СТ, ВЛ, ПЦ); коси́тень (Вх2, Вх3;
Вх — ДС), мечик (Вх2, Вх3; Гв — ВЛ); iри́с (Ук, Мс — СТ).
Iris aphylla L. — пı́вники безли́стi; коси́тень голоби́льний (Мл), пı́вники голосте́блi
(Сл); касатик (Ос — ПД), косарi (Ln — СТ), косетинь (Mk — ПД), коситень (Ос — СД),
косицi (Ос — ПД), пı́вники (Рг1, Ан, Ln, Жл, Мн, Сл, Ос — ЗАГ), пiтушки (Рг1, Ln, Мн, См
— СТ, ПД), собольки (Ан — СЛ).
Iris aphylla L. subsp. hungarica (Waldst. & Kit.) Ascherson & Graebner —
пı́вники безли́стi уго́рськi.
Iris ﬂorentina L. [=Iris germanica L. var. ﬂorentina Dykes] — пı́вники
флорентı́йськi (Сл, Ру, Оп).
Iris germanica L. — пı́вники садо́вı́ (Ру; Ср, Ян4, Сл — СТ); коситень водний (Во),
коси́тень горо́дний (Мл; Mk), коси́тень нiме́цький (Во, Вх2, Вх6, Мл), пı́вники нiме́цькi
(Сл, Оп); бендаси́ (Вх7 — ВЛ), бендюги́ (Вх7 — ДС), катарва́к (Коб — ГЦ), качеписки (Км),
качорики (Км), ко́гутки (Пч — ЗК), кос (Бк — БУ), ко́сатень (Ощ, Пч — ГЦ, ЗК), косатець
(Во), косатик синiй (Ос — ПЦ), ко́сатинє (Мл — ВЛ), ко́сатинь (Mk, Бк — БУ, ГЦ), ко́си
(Бк, Гб — БУ, ЛМ), ко́си́тень (Вх7, Шх, Ду, Сл, Гб2 — ПД, ДС, ГЦ), коситець голубий (Км),
коси́ця(i) (Ан, Гр, Мч, Ос, Бк, Мс — СТ, ПД, БУ), коси́чка (Вх7, Мс — СТ, ЛМ), ко́сiтин
(Бк — БУ), кося́та (Бк — БУ), косяти́на (Бк — БУ), лiлiя́к (Гб2 — ГЦ), лiля лазурова
(Км), папушо́йка (Гб — СТ), пiвник городнiй (См), пı́вники (Лч, Rs, Ду, Iв, Сл — ВЛ),
пiвники синi (Сл — СД), пролiска (Ан, См — СТ, СЛ), сазани (Ан — СЛ), саш (См — ВЛ),
саш голубий (Км), стрı́чки (Лс2 — ПС), фiялковий корiнь (Tl), шаш (См — СТ), шаш
голубий (Км).
Iris germanica L. var. ﬂorentina Dykes — пı́вники садо́вı́ флорентı́йськi.
Iris graminea L. — пı́вники злаколи́стi (Ру, Оп); коси́тень траволи́стий (Вх6, Мл),
пı́вники траволи́стi (Сл); косатинь (Mk — ДС).
Iris graminea L. subsp. graminea — пı́вники злаколи́стi типо́вi.
Iris graminea L. subsp. pseudocyperus (Schur) Soó — пı́вники злаколи́стi
несправжньосми́кавце́вi.
Iris halophila Pallas [=Iris spuria L. subsp. halophila (Pallas) D.A.Webb &
Chater] — пı́вники солелю́бнi (Ру, Оп).
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Iris humilis Georgi — пı́вники низе́нькi (Сл, Ру); коси́тень пiскови́й (Мл), пı́вники
пiсковı́ (Сл); пiвник (Сл).
Iris hungarica Waldst. & Kit. [=Iris aphylla L. subsp. hungarica (Waldst. &
Kit.) Ascherson & Graebner] — пı́вники уго́рськi (Ру, Оп).
Iris pallida Lam. — пı́вники блiдı́ (Ру, Оп); грибiшо́к (Мс — СТ), iри́с (Мс — СТ),
iри́сики (Мс — СТ), коси́ця(i) (Мс — СТ), коси́чка (Мс — СТ), пı́вник(и) (Мс — СТ),
пiтушки́ (Мс — СТ).
Iris pineticola Klokov [≈Iris humilis Georgi] — пı́вники боровı́ (Ру, Оп).
Iris pontica Zapal. — пı́вники причорномо́рськi; коси́тень низе́нький (Мл),
пiвники понтичнi (Оп).
Iris pseudacorus L. — пı́вники боло́тянi (Сл; Ян2, Mk — СД); коси́тень баго́нний (Мл),
коситень жовтий (Вх2, Вх6), коситень звичайний (Вх1), пı́вники боло́тнi (Ру, Оп;
Рг1, Пс, Ум, Iв); биндаси (Вх1), болотя́нка (Мг — ЗК), буряк (Ос — ВЛ), восо́ка (Коб —
ДС), жаблячки́ (Мг — ЗК), калган (Ос — ВЛ), когу́тики (Мг — ЗК), козачок (Ан — СЛ),
ко́кошi (Мг — ЗК), ко́сатень (Жл, Шх, Сл, Гд, Mk, Гб — ДС, БО, ГЦ), косатик (Ln — СТ),
ко́сатинь (Мг — ЗК), коситеня водяне (Mk), ко́ситень (Жл, См — ПД), косити́нє (Гб —
ДС), коси́цi (Ан, Iв — ПД), косицi ужачi (Го2 — СЛ), ко́стинь (Гб — ДС), куга (Ан — СЛ),
лелı́я жо́вта (Мг — ЗК), лепешник (См — СД), лепешня́к (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ум, Iв — СД),
лı́лiя жо́вта (Мг — ЗК), мовниччє (Hl — БУ), но́жики (Мг — ЗК), па́лошi ди́кi (Мг — ЗК),
пере́рва жо́вта (Мг — ЗК), пı́вник (Ан, Жл, Мн2, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, ПД, ВЛ), пı́вники (Вл,
Ln, Мн, Ду, Ос, Мг — СТ, ВЛ, ГЦ, ЗК), пiтушки́ (Ан, Ln, Коб — СТ, СЛ, ГЦ), пiтушо́к (Ср,
Мг — СТ, ЗК), погари́ (Мг — ЗК), разстрiл (Ан — СЛ), рiзак (Ос — ПД), рогоза́ (Ан, Iв —
СД, ПД), сабельник (Ln — СТ), саш жо́втий (Мг — ЗК), сiвар жовтий (Mk — СД), спатля
(Mk), тулiпа́н жо́втий (Мг — ЗК), ужа́чки́ (Рг1, Пс, Мн, Ум, Ду, Iв, См — СД), череви́чки
зозу́линi (Нес — ВЛ), шашалı́я (Мг — ЗК), шува́р жо́втий (Мг — ЗК).
Iris pseudocyperus Schur [=Iris graminea L. subsp. pseudocyperus (Schur) Soó]
— пı́вники несправжньосми́кавце́вi (Оп).
Iris pumila L. — пı́вники мале́нькi (Ру); коси́тень карлова́тий (Мл), пiвники
карликовi (Оп), пı́вники степовı́ (Сл; Ср, Ян3, Ян4 — СТ); косатик (См — СТ), пiвники
(Ln, Сл — СТ), пiвнички (Ян4 — СТ), пiтушки (Ср, Ln, Сл — СТ).
Iris sibirica L. — пı́вники сибı́рськi (Сл, Ру, Оп); коси́тень сибı́рський (Вх1, Мл);
коса́рик (Вх7 — БО), коситень (См — СТ), осока (Ан — СЯ), пiвник синiй (Сл — СД),
пı́вник(и) (Рг1, Пс, Жл, Ум, Сл — СД), пı́вники боровı́ (Ан, Iв — ПС), пiтушки (См — ВЛ).
Iris spuria L. — пı́вники неспра́вжнi; пiвник (Сл).
Iris spuria L. subsp. halophila (Pallas) D.A.Webb & Chater — пı́вники
неспра́вжнi солелю́бнi; коси́тень солончако́вий (Мл); помилля (Ос — ПД).
Iris variegata L. — пı́вники строка́тi (Ру); пiвники рябi (Оп); iри́с (Мс — СТ), iри́сики
(Мс — СТ), коси́цi (Мс — СТ), коси́цi жо́втi (Мс — СТ), пı́вник(и) (Мс — СТ), пiвники
жовтi (Сл — СД), яснотки́ (Мс — СТ).
Iris sp. — ґладiйо́лi(и) (Гб — СТ, ЛМ), косарı́ (Ан), ко́сатень (Mj, Mk — ПД, ВЛ), коса́ч (Сва
— ДС), косетик (Mk — ПД), косетинь (Mk — ПД), коситеня (Mk — ПД), косутець (Hl —
БУ), нiж (Бк — БУ), пiвник (Ср, Ду, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), пiтушки́ (Мс — СТ), плюшня́к
(Лс2 — ПЦ), серпни́к (Он — БО), сiвар (Mk — ДС).
Isatis L. — ва́йда (Ру, Оп); синильник (Вх2).
Isatis campestris Steven ex DC. [≈Isatis tinctoria L.] — ва́йда польова́ (Оп).
Isatis costata C.A.Meyer — ва́йда ребри́ста (Ру, Оп).
Isatis littoralis Steven ex DC. — ва́йда узбере́жна; ва́йда прибере́жна (Ру, Оп),
сини́льник прибере́жний (Сл); вайда (Ln — СТ).
Isatis praecox Kit. ex Tratt. — ва́йда ра́ння (Ру); вайда (Ln — СТ).
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Isatis taurica Bieb. [≈Isatis tinctoria L.] — ва́йда кри́мська (Ру, Оп).
Isatis tinctoria L. — ва́йда фарбува́льна (Ру, Оп); сини́льник (Вх3; Во, Жл, Iв, Сл),
сини́льник звича́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), сини́льник краси́льний (Сл); вайда (Чн, Рг1,
Ln, Пс, Мн2, Шс, Ян4, Сл, Mk — СТ, ПД, СЛ), синя́чник (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Mk), урiєт (Hl —
БУ).
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Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria — ва́йда фарбува́льна типо́ва.
Isatis tinctoria L. subsp. tomentella (Boiss.) P.H.Dewis — ва́йда фарбува́льна
повсти́ста.
Isatis tomentella Boiss. [=Isatis tinctoria L. subsp. tomentella (Boiss.)
P.H.Dewis] — ва́йда повсти́ста; вайда тонкоповстиста (Оп).
Isatis villarsii Gaudin [≈Isatis tinctoria L.] — ва́йда Вı́ллярса (Ру); вайда
Вiллярсова (Оп).
Isoëtaceae — молоди́льниковi (Ру, Оп).
Isoëtes L. — молоди́льник (Вх2, Вх3, Ру, Оп).
Isoëtes lacustris L. — молоди́льник озе́рний (Вх2, Ру, Оп); молоди́льник звича́йний
(Мл); полушник (Ан).
Isopyrum L. — ру́твичка; рiвноплı́дник (Ру, Оп).
Isopyrum thalictroides L. — ру́твичка звича́йна; незго́да рути́чка (Вх1, Вх6, Мл),
рiвноплı́дник рутвице́вий (Ру), рiвноплiдник рутвицелистий (Оп); пу́калка (Ан, Шс,
Iв, Сл, Mk — СТ, ПД), рути́чка (Жл), рясть бiла (Mk — ПД).
Iva L. (Cyclachaena Fresen.) — чорно́щир (Ру, Оп).
Iva xanthiifolia Nutt. (Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.) — чорно́щир
звича́йний (Ру); цикляхе́на шерстколи́ста (Мл), чорно́щир (Сл; Mk — СД), чорнощир
нетреболистий (Оп).

J

au

th
or

Jasione L. — агали́к-трава́ (Ру, Оп).
Jasione montana L. — агали́к-трава́ пiскова́; агали́к-трава́ (Сл; Ан — СЛ), агали́ктрава́ гiрська́ (Ру, Оп), голова́йчик гiрськи́й (Вх1; Жл), кома́шник гiрськи́й (Мл);
безлистник (Км), букашник (Ln — СТ), волотка польова (Ан — СД), макiвки синi польовi
(Ос — ПЦ), обморочник (Ан — ПС), синюшка (Ан — СЛ), синюшник (См).
Jasminum L. — жасми́н (Ру, Оп), ясми́н (Сл).
Jasminum fruticans L. — жасми́н кущови́й (Ру, Оп), ясми́н кущови́й; жасмı́н (Мс
— СТ).

Jasminum nudiﬂorum Lindley — жасми́н голоцвı́тий (Оп), ясми́н голоцвı́тий.
Jasminum oﬃcinale L. — жасми́н лiка́рський (Оп), ясми́н лiка́рський; ясми́н
(Ум, Iв).

Jasminum sp. — яли́нка (Тан).
Jovibarba Opiz — скочки́; борiдник (Оп).
Jovibarba globifera (L.) J.Parnell — скочки́ звича́йнi; роївни́к кули́стий (Мл);
бри́ньки (Коб — ГЦ), до́ля (Рг1, Пс, Жл, Tl, Ум, Ду — СД, ВЛ), живучка (Ln — СТ),
капуста заяча (Ан, Сл, Mk, См — СТ, ПЗ, СЛ), молодило (Шм), ско́чки́ (Рг1, Пс, Мн —
СД), султанчики (Ан, Го2 — СЛ), шишки чортовi (Ан, Го2 — СТ, СЛ).
Jovibarba globifera (L.) J.Parnell subsp. globifera (Jovibarba sobolifera (Sims)
Opiz) — скочки́ звича́йнi типо́вi; борiдник паростковий (Оп), молоди́ло вiйча́сте
(Сл), молоди́ло па́росткове (Ру), пупець розлогий (Вх3), роєвник розлогий (Вх1).
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Jovibarba globifera (L.) J.Parnell subsp. hirta (L.) J.Parnell (Jovibarba preissiana
(Domin) Omelcz. & Czopik) — скочки́ звича́йнi шорсткı́; борiдник Прейса (Оп).
Jovibarba preissiana (Domin) Omelcz. & Czopik = Jovibarba globifera (L.) J.Parnell
subsp. hirta (L.) J.Parnell.
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz = Jovibarba globifera (L.) J.Parnell subsp. globifera.
Juglandaceae — горı́ховi (Ру, Оп).
Juglans L. — горı́х (Ру, Оп); орiх (Вх2).
Juglans cinerea L. — горı́х сı́рий (Ру, Оп); орiх американський (Mk — ПД).
Juglans mandshurica Maxim. — горı́х маньчжу́рський (Ру, Оп).
Juglans nigra L. — горı́х чо́рний (Сл, Ру, Оп; Mk — СД).
Juglans regia L. — горı́х воло́ський (Сл, Ру; Рг1, Лч, Пс, Ян4, Ос, Ук, Рм, Гб — ЗАГ);
горı́х гре́цький (Ру, Оп; Ос — ПД), орı́х воло́ський (Вх1, Вх3, Вх6, Мл; Во, Ан, Жл, Мн2,
Вх2, Вх4, Hl, Mj, Сл, Mk — ЗАГ); ворı́х (Жл, Он, Гб — ДС, БО), гаре́х (Мс — СТ), гарı́х
(Мс — СТ), горı́х (Mk, Ук, Мс, Гб2 — СТ, ГЦ), горiшина (Ан, Сл, Пл — СД), оре́х (Лс2, Ос
— СТ, ПЦ), орı́х (Жл, Гр, Ук, Он, Мс, Гб — СТ, ПЗ, БО, ЛМ), орı́х вло́ський (Он — БО),
орı́х гре́цький (Рг, Ср — СД, СТ), орiх олонський (Гб — ЛМ), орiхи олосковi (Вх4 — ЛМ),
орiшина грецька (Чн — СЛ), орı́шниця воло́ська (Он — БО).
Сорт: бамбалı́в (Гу — ГЦ).
Juncaceae — ситнико́вi (Ру, Оп).
Juncellus C.B.Clarke [=Cyperus L. pro parte] — ситничо́к (Ру, Оп).
Juncellus pannonicus (Jacq.) C.B.Clarke [=Cyperus pannonicus Jacq.] —
ситничо́к панно́нський; аїрник панонський (Оп), аї́рчик панно́нський (Ру).
Juncellus serotinus (Rottb.) C.B.Clarke [=Cyperus serotinus Rottb.] —
ситничо́к пı́знiй (Ру, Оп).
Juncus L. — ситни́к (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх4, Mk, Ук, Гб — ПД, ПЗ, ГЛ).
Juncus acutiﬂorus Ehrh. ex Hoﬀm. — ситни́к гостроцвı́тий (Сл); ситни́к гостропелюстко́вий (Ру, Оп), ситник лiсовий (Вх1), сiтни́к лiсови́й (Мл).
Juncus alpinus Vill. (Juncus geniculatus auct., non Schrank) — ситни́к альпı́йський
(Ру); ситни́к гı́рський (Сл), ситник колiнчастий (Оп), сiтни́к альпе́йський (Мл).
Juncus ambiguus Guss. [≈Juncus ranarius Song. & Perr.] — ситни́к сумнı́вний;
ситни́к двозна́чний (Ру).
Juncus articulatus L. — ситни́к члени́стий (Оп); ситни́к блискучопло́дий (Ру),
ситни́к яснопло́дий (Сл), сiтни́к члени́стий (Мл); ожика (Ln — СТ), ситник (Шс2 —
СТ), ситовик (Ln — СТ).
Juncus atratus Krocker — ситни́к чо́рний (Мл, Сл, Ру).
Juncus bufonius L. — ситни́к ропу́ховий; ропу́шник (Вх1; Жл), ситни́к жа́б’ячий
(Сл, Ру, Оп), сiтни́к ропу́шник (Вх1, Мл); клоповник (Шс2 — СТ).
Juncus bulbosus L. — ситни́к бульби́стий (Ру, Оп).
Juncus capitatus Weigel — ситни́к голı́вча́стий; ситни́к голова́тий (Мл, Сл),
ситни́к голо́вча́стий (Ру, Оп).
Juncus castaneus Sm. — ситни́к кашта́новий (Ру, Оп).
Juncus compressus Jacq. — ситни́к сти́снутий (Ру, Оп); ситник стиснений (Вх1),
сiтни́к зда́влений (Мл); пирей красний (Ан, Ln — СТ, СЛ).
Juncus conglomeratus L. — ситни́к купча́стий (Вх1, Вх6, Мл, Сл); ситник
скупчений (Оп); жируха (Чн — СД), зрiзова́нець кı́нський (Он — БО), очеретик заячий
(Ан — ВЛ), сєтни́к (Мл — ВЛ), ситни́к (Коб — ПЦ), сiтни́к (Жл, Mk, Он, Тка — ПД, ДС, БО,
ГЦ), чесни́к пе́сiй (Жл).
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Juncus eﬀusus L. — ситни́к розло́гий (Ру, Оп); ситни́к ви́тiчка (Вх2, Мл), ситни́к
розки́дистий (Сл); будяк синiй (Hl — БУ), ви́тiчка (Жл), дряпу́ля (Мг — ЗК), жируха
(Чн — СД), золотопе́ра (Шх — ГЦ), корiнцı́ (Мг — ЗК), куга польова (Ан — СЛ), мла́ка
(Мг — ЗК), ожика (Ln — СТ), осетни́к (Шх — ГЦ), оситня́г (Вл, Жл, Сл), оситняжок (Вл),
осiпни́к (Мг — ЗК), осiтни́к (Мг — ЗК), пи́сця трава́ (Мг — ЗК), саш (Мг — ЗК), сильник
(Шх — ГЦ), си́тни́к (Ln, Ос, Мг — СТ, ПД, ГЦ, ЗК), ситничок (Мн2 — СД), сiкни́к (Мг —
ЗК), сı́пни́к (Мг — ЗК), сiтни́к (Гд, Гб, Мг, Тка — ДС, БО, ЗК), цвiтни́к (Мг — ЗК), цибу́ля
кı́нська (Мг — ЗК), шаш (Мг — ЗК), шаш вузьки́й (Мг — ЗК), шува́р (Мг — ЗК).
Juncus ﬁliformis L. — ситни́к ниткува́тий (Сл); ситни́к ниткови́дний (Ру, Оп),
ситни́к нитча́стий (Вх2, Мл).
Juncus fominii Zoz [≈Juncus gerardi Loisel.] — ситни́к Фомiна́ (Ру, Оп).
Juncus geniculatus auct., non Schrank = Juncus alpinus Vill.

ht

Juncus gerardi Loisel. — ситни́к солонце́вий (Сл); ситни́к Жера́ра (Ру, Оп), сiтни́к
солончако́вий (Мл); пирей красний (Ln — СТ).

rig

Juncus gerardi Loisel. subsp. soranthus (Schrenk) Snogerup — ситни́к
солонце́вий купчастоцвı́тий.
Juncus glaucus Sibth. = Juncus inﬂexus L.

py

Juncus inﬂexus L. (Juncus glaucus Sibth.) — ситни́к си́зий (Мл, Сл); ситни́к
пони́клий (Ру, Оп), ситник синик (Вх1); рiзак (Ос — ВЛ), си́ник (Жл, Шс2 — СТ).
Juncus littoralis C.A.Meyer — ситни́к узбере́жний.

Juncus maritimus Lam. — ситни́к примо́рський (Мл, Сл, Ру, Оп).

co

Juncus obtusiﬂorus Ehrh. ex Hoﬀm. = Juncus subnodulosus Schrank.
Juncus ranarius Song. & Perr. — ситни́к жа́б’ячий.
Juncus soranthus Schrenk [=Juncus gerardi Loisel. subsp. soranthus (Schrenk)
Snogerup] — ситни́к купчастоцвı́тий; ситник купкоквiтковий (Оп).

's

Juncus sphaerocarpus Nees — ситни́к круглопло́дий (Ру); ситник кулястоплодий
(Оп).

th
or

Juncus squarrosus L. — ситни́к розчепı́рений (Ру, Оп); сiтни́к тверди́й (Мл).
Juncus subnodulosus Schrank (Juncus obtusiﬂorus Ehrh. ex Hoﬀm.) — ситни́к
тупоцвı́тий; ситни́к тупопелюстко́вий (Ру, Оп).
Juncus tenageia L. ﬁl. — ситни́к прирiчкови́й (Сл); ситни́к боло́тний (Ру), ситник
мiлководний (Оп), сiтни́к баю́рний (Мл).

au

Juncus tenuis Willd. — ситни́к тонки́й (Ру, Оп); ситни́к тоне́нький (Мл, Сл).
Juncus thomasii Ten. — ситни́к То́маса (Ру, Оп).
Juncus triﬁdus L. — ситни́к тридı́льний (Мл, Сл); ситни́к трироздı́льний (Ру, Оп),
ситник шовкiвка (Вх2), тридı́льник (Вх1; Жл); дротя́нка (Нв, Ук — ГЦ), шовкı́вка (Вх7
— ГЦ).

Juncus triglumis L. — ситни́к трилускови́й (Ру, Оп).
Juncus tyraicus (Pacz.) V.Krecz. & Gontsch. [≈Juncus littoralis C.A.Meyer] —
ситни́к днiстро́вський (Ру, Оп).
Juncus sp. — кобельник (Гв — БО), ли́джа (Вх4, Ду — ЛМ), мо́рська трава́ (Гб — ВЛ),
оситня́к (Ук), осiтня́г (Вх, Жл, Ду), рогiзник (Гв — ЛМ), ситня́к (Жл), сiтни́к (Вх, Вх7,
Сл — ДС, ЗК), сiтня́г (Гр, Ду, Сл), сiть (Hl — БУ).
Juniperus L. — ялове́ць (Вх2, Сл, Ру, Оп —

ПС, ПЗ).

Juniperus chinensis L. — ялове́ць кита́йський (Оп).
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Juniperus communis L. — ялове́ць звича́йний (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру,
Оп); божевельник (Сл — СД), борови́ця (См, Мс — СТ), боя́рочник (Мг2 — ЗК),
буже(а)вельник (Сл, Ос — СД), восковı́ я́годи (Мс — СТ), джа́рап (Сл, Ат, Мг2 —
ГЦ), джара(я)пин (Км, См), дженепона (Км), дженяпин (Км), дженяпни́к (Мг2 — ЗК),
дженятни́к (См, Мг2 — ЗК), джерапин (Км), джереняпин (См), дже́ре́п (Км, Мг2, Коб —
БО, ГЦ, ЗК), джерепi(и)й (Км), джерепона (См), дже(и)ря́пин (Км, Ат, Мг2, Кар — ГЦ, ЗК),
джеряпни́к (Мг2 — ЗК), дже(i)рятин (Км, См), джинипен (Км), джиняга (Км), джиняпа
(Км), джиня́пина (Км, Мал — ЗК), джиняпинник (Км), джинятник (Км), джиряпа (Км),
джiнятка (См), джiрянина (См), дзвiнятина (См), дiряпин (См), драчни́к (Мг2 — ЗК),
єло(е)ве́ць (Вх7, Ат, См — ДС, БО), жарабник (См), жа́ра́п (Ат, Коб — БО, ГЦ), жарапни́к
(Жл), женє́пин(ь) (Жл, Бк, Ат, Гб2 — БУ, ГЦ), женєпи́р (Жл), женiпен (Км), женiтин (Км),
женя́пин (Ат — ГЦ), же́реб (Жл), же́(є́)реп (Вх7, Дб, Ду, Км, Ук, Ат, Коб — ГЦ), жерепiй
(См), жерепник (Сл), жеря(а)пи́н (Км, Ат, См — ЗК), жеряфин (См), жєрт (Км — ЗК),
жиня́тка (Мг2 — ЗК), жинятни́к (Гд, Пч, Мг2 — БО, ЗК), жиря́па (Мг2 — ЗК), жиряпен
(См), жiрфин (Км), жiряб (Км), жiрябин (Км), жiряпина (Км), жiрятин (Км), жiрятник
(См), жiряшень (Км), лакри́чник гладки́й (Мс — СТ), лиля́ч (Мг2 — ЗК), можеве́льник
(Во, Рг1, Жл, Ум, Ян2, Iв, Сл, Ос, Мг2 — СД, ПД, СЛ, ЗК), можуха (Tl — СД, СЛ), олiвце́ве
де́рево (Ук), осоло́дка (Мс — СТ), родовни́к (Мг2 — ЗК), сабина (Tl), те́рен (Мг2 — ЗК),
тернячки́ (Мг2 — ЗК), тетеревиний кущ (Км), тетеревинi ягоди (См), фiома́к (Вх7, Ду
— ЛМ), ченiпин (См), череп (См), черябин (См), черяпiн (См), чиняпень (См), чiрямин
(См), чiряпен (См), ядл(в)ове́ць (Жл, Вх5, Сл, Ат, Гб — ПЗ, ЛМ), яли́не́ць (Вх7, Он, Ат,
Мс, Мг2, Коб — СТ, БО, ЗК), яли́ця (Ат, Мг2 — ЗК), ялiве́ць (Жл, Гр, Ду, Сл, Ук, Ат, Пч
— БО, ЗК), ялiвни́к (Мг2 — ЗК), ялiнець (Км), ялни́к (Мг2 — ЗК), яло́ве де́рево (Мг2 —
ЗК), яло́ве́ць (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Hl, Mj, Гр, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Он, Ат, Пч, Мс,
Гб, Мг2, Дми — ЗАГ), яловець кущуватий (Сл), ялови́к (Мг2 — ЗК), ялови́ць (Сто — ЗК),
ялопух (См), ялувець (См), ялувни́к (Мг2 — ЗК).
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Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak. — ялове́ць звича́йний
альпı́йський; яловець женятин (Вх1), яловець карловатий (Вх6), ялове́ць
низе́нький (Сл), яловець приземковатий (Вх2); дженє́пин (Коб — ГЦ), джеряпни́к (Кар
— ЗК), женє́п (Вх2, Вх7 — ГЦ), женє́пин (Вх6, Вх7, Шх, Коб — ГЦ), женє́пир (Вх2, Вх6, Вх7
— ГЦ), женєтин (Нв — ГЦ), женяти́н (Жл), же́реп (Кар, Коб — ГЦ), кедрове зiллє (Шх —
ГЦ), ялове́ць (Нв, Коб — БО, ГЦ), яловець карликовий (Сл).
Juniperus communis L. subsp. communis — ялове́ць звича́йний типо́вий.
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C.Presl) Nyman — ялове́ць
звича́йний низьки́й.
Juniperus excelsa Bieb. — ялове́ць висо́кий (Ру, Оп).
Juniperus foetidissima Willd. — ялове́ць смердю́чий; ялове́ць воню́чий (Ру, Оп).
Juniperus hemisphaerica J. & C.Presl [=Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C.Presl) Nyman] — ялове́ць низьки́й; ялове́ць низькоро́слий (Ру,
Оп).

Juniperus oxycedrus L. — ялове́ць черво́ний (Оп).
Juniperus sabina L. — ялове́ць коза́цький (Мл, Сл, Ру, Оп); яловець зверник (Вх1);
арти́ш (Гр, Сл), верес (Сл), донник (Ан — СТ), зве́рник (Жл), кровогон (Ан), мı́сячник
(Ан, Iв), можевельник (Ан — СТ), можжевельник козацький (Чн — СЛ), савина (Mk —
ПД), ялове́ць (Жл, Ум, Iв), яловець донський (Сл).
Juniperus sibirica Burgsd. [=Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter)
Čelak.] — ялове́ць сибı́рський (Ру, Оп).
Juniperus virginiana L. — ялове́ць вiрґı́нський (Вх1, Вх6); ялове́ць вiргı́нський (Сл,
Ру, Оп); кидр вiрґiнський (Mk).
Jurinea Cass. — наголо́ватки; юрине́я (Ру, Оп).
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Jurinea albicaulis Bunge — наголо́ватки бiлосте́блi.
Jurinea albicaulis Bunge subsp. laxa (Fischer ex Iljin) Kožuharov —
наголо́ватки бiлосте́блi розло́гi.
Jurinea arachnoidea Bunge [=Jurinea consanguinea DC. subsp. arachnoidea
(Bunge) Kožuharov] — наголо́ватки павути́ня́стi; юрине́я павути́ниста (Ру, Оп).
Jurinea brachycephala Klokov [≈Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC.] —
наголо́ватки короткоголı́вча́стi; юринея короткоголова (Оп).
Jurinea calcarea Klokov [≈Jurinea ledebourii Bunge] — наголо́ватки вапняко́вi;
юрине́я вапняко́ва (Ру, Оп).
Jurinea centauroides Klokov [≈Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.] —
наголо́ватки волошкоподı́бнi; юринея волошковидна (Оп).
Jurinea charkoviensis Klokov [≈Jurinea ewersmanii Bunge] — наголо́ватки
ха́ркiвськi; юрине́я ха́ркiвська (Ру, Оп).
Jurinea consanguinea DC. — наголо́ватки спорı́дненi; наголоватень (Mk — ПД),
наголоватки (Ан, Шс2, Сл — СТ, СЛ), осот м’який (Шс2 — СТ).
Jurinea consanguinea DC. subsp. arachnoidea (Bunge) Kožuharov —
наголо́ватки спорı́дненi павути́ня́стi; бiли́ця павути́няста (Сл), бı́лочка мягка́
(Мл).

co
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Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. — наголо́ватки волошко́вi; бiли́ця волошкува́та
(Сл), бı́лочка блава́тна (Мл), юрине́я волошкови́дна (Ру); бiли́ця (Гр — ВЛ, ДС), бı́лка
(Рг1, Пс, Мн, См — СД, ПЗ), гризник мужеський (Ан — ПС), наголо́ватки (Рг1, Вл, Жл,
Ду, Mk, См — СД, СТ), наголоваток красний (Ан — СЛ), огник (Ан — ПД), пижмо (Ан —
СД), порiз (Ln — СТ), порiз-трава (Ан — СТ).
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. subsp. tenuiloba (Bunge) Nyman (Jurinea
pseudocyanoides Klokov) — наголо́ватки волошко́вi тонкорозсı́ченi; юрине́я
несправжньоволошкови́дна (Ру, Оп).
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Jurinea ewersmanii Bunge — наголо́ватки Е́версмана; юрине́я Е́версмана (Ру).
Jurinea granitica Klokov [≈Jurinea ewersmanii Bunge] — наголо́ватки гранı́тнi;
юрине́я гранı́тна (Ру, Оп).
Jurinea laxa Fischer ex Iljin [=Jurinea albicaulis Bunge subsp. laxa (Fischer ex
Iljin) Kožuharov] — наголо́ватки розло́гi; юрине́я пухка́ (Ру, Оп).
Jurinea ledebourii Bunge — наголо́ватки Ледебу́ра; юринея Ледебура (Оп).
Jurinea linearifolia DC. — наголо́ватки рясноцвı́тi; бiли́ця лiнiйноли́ста (Сл),
бı́лочка лiнiйноли́ста (Мл); скажениха (Шс2 — СТ), скаженюха (Ан — СТ).
Jurinea multiﬂora (L.) B.Fedtsch. [=Jurinea linearifolia DC.] — наголо́ватки
рясноцвı́тi; юрине́я багатоквiтко́ва (Ру, Оп).
Jurinea pachysperma Klokov [≈Jurinea ledebourii Bunge] — наголо́ватки
товстонасı́ннi; юринея товстосiм’янкова (Оп).
Jurinea paczoskiana Iljin [≈Jurinea albicaulis Bunge subsp. laxa (Fischer ex
Iljin) Kožuharov] — наголо́ватки Пачо́ського; юрине́я Пачо́ського (Ру, Оп).
Jurinea polyclonos (L.) DC. — наголо́ватки рясноголı́вча́стi; бiли́ця рясноголо́ва
(Сл), бı́лочка голова́та (Мл); наголоваток красний (Ан — СТ).
Jurinea pseudocyanoides Klokov = Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. subsp. tenuiloba (Bunge) Nyman.
Jurinea pseudomollis Klokov [≈Jurinea ledebourii Bunge] — наголо́ватки
несправжньом’якı́; юринея несправжньом’яка (Оп).
Jurinea salicifolia Gruner [≈Jurinea polyclonos (L.) DC.] — наголо́ватки
верболи́стi; юрине́я верболи́ста (Ру, Оп).
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Jurinea sordida Steven [≈Jurinea ledebourii Bunge] — наголо́ватки бруднı́;
юринея брудна (Оп).
Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. — наголо́ватки вузьколи́стi; бiли́ця
вузьколи́ста (Сл), бı́лочка вузьколи́ста (Мл), юрине́я вузьколи́ста (Ру, Оп); волошки
(Ан, Шс2 — СТ).

Jurinea talievii Klokov [≈Jurinea consanguinea DC. subsp. arachnoidea
(Bunge) Kožuharov] — наголо́ватки Талı́єва; юринея Талiєва (Оп).
Jurinea thyrsiﬂora Klokov [≈Jurinea polyclonos (L.) DC.] — наголо́ватки
китицецвı́тi; юринея гроновидна (Оп), юрине́я китицецвı́та (Ру).
Jurinea tyraica Klokov [≈Jurinea ledebourii Bunge] — наголо́ватки днiстро́вськi; юринея днiстровська (Оп).

ht

K

au

th
or

's

co

py

rig

Kickxia Dumort. — льоне́ць; кı́ксiя (Ру, Оп).
Kickxia caucasica (Mussin ex Sprengel) Kuprian. — льоне́ць кавка́зький; кı́ксiя
кавка́зька (Ру, Оп).
Kickxia elatine (L.) Dumort. — льоне́ць списоли́стий; кiксiя повiйничкова (Оп),
кı́ксiя русли́цева (Ру), льонець конолистий (Вх1).
Kickxia spuria (L.) Dumort. — льоне́ць неспра́вжнiй; кı́ксiя неспра́вжня (Ру, Оп),
льоне́ць неправди́вий (Вх1, Мл), льоно́к неспра́вжнiй (Сл).
Kitaibela Willd. — проску́рниця; кiтайбелiя (Оп).
Kitaibela vitifolia Willd. — проску́рниця виноградоли́ста; кiтайбелiя
виноградолиста (Оп).
Knautia L. — свербı́жниця (Сл, Ру, Оп); байдрачка (Вх3).
Knautia arvensis (L.) Coulter — свербı́жниця польова́ (Ру, Оп); байдра́чка польова́
(Вх1, Вх6, Мл), свербı́жниця звича́йна (Сл); батожки (Нв — ДС), бiльмачо́к (Нв — ВЛ),
борода́ чо́ртова (Rs, См — ПД, ВЛ, ДС), вдову́шка(и) (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн — СЛ), волошки
лiловi (Ан — СТ), грудна трава (Mk), жовтı́льниця (Вх, Ум, Ду, Iв — ДС), жовтяниця (См
— ДС), зазу́лька (Коб — ГЦ), кампустелька польова (Сл — ВЛ), компоштильон польовий
(Ан — ПД), короставник (Ln, Кр, Шс2 — СТ), красне зiлля (Ос — ПД), купа́лка (Ан, Iв
— СТ), наголо́ваток (Ан, Ln, Шс2, Ду, Iв, Сл — СТ), огiрча́к (Ан, Iв, Сл — СТ), одишна
трава (Ln — СТ), оладошник (Ан — СТ), орiшник (Пс, См — ПД), па́лочка Христо́ва (Ан,
Iв, Сл — ПД), пасту́шка (Коб — ДС), пiдрiз (Го1 — ПС), повняки́ (Ан, Iв — ВЛ), разгозил
(Ан — СТ), рı́тниця (Жл), розтопирник (Ан — ПС), свербı́жниця (Ан, Ln, Шс2, Ду, Iв, Сл
— СТ), синя́вка(и) (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ум, Ду, Iв, Сл, См — ПС), спада поднебiння (Ос —
ПД), стоголовник (Ан, См — ПД, ВЛ), цуцики (Ос — СД), черевики кiнськi (Нв — ВЛ),
чесоточна трава (Ln — СТ).
Knautia dipsacifolia Kreutzer (Knautia sylvatica L.) — свербı́жниця лiсова́ (Сл);
свербiжниця ворсянколиста (Оп), свербı́жниця черсаколи́ста (Ру); вдовушки (Рг1,
Пс), пiдрiз (Го1 — ПС).
Knautia longifolia (Waldst. & Kit.) Koch — свербı́жниця довголи́ста (Ру).
Knautia sylvatica L. = Knautia dipsacifolia Kreutzer.
Kochia Roth [=Bassia All. pro parte] — вı́ниччя (Сл, Ру, Оп).
Kochia densiﬂora Turcz. ex Moq. — вı́ниччя густоцвı́те.
Kochia laniﬂora (S.G.Gmelin) Borbás [=Bassia laniﬂora (S.G.Gmelin)
A.J.Scott] — вı́ниччя вовнистоцвı́те; вiниччя шерстисте (Оп), вı́ниччя шерстистоквiтко́ве (Ру).
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Kochia prostrata (L.) Schrader [=Bassia prostrata (L.) A.J.Scott] — вı́ниччя
сланке́ (Ру, Оп); вı́ниччя розло́ге (Сл).
Kochia scoparia (L.) Schrader [=Bassia scoparia (L.) A.J.Scott] — вı́ниччя
спра́вжнє (Ру, Оп).
Koeleria Pers. — кипе́ць (Сл, Ру, Оп; Ук); келе́рiя (Ру, Оп; Ук), чехра (Вх2).
Koeleria biebersteinii M.Kaleniczenko — кипе́ць Бiбершта́йна; кипець
Бiберштейна (Оп).
Koeleria brevis Steven [≈Koeleria lobata (Bieb.) Roemer & Schultes] — кипе́ць
коро́ткий (Оп); келе́рiя коро́тка (Ру).
Koeleria cristata (L.) Pers. [=Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes] — кипе́ць
гребеня́стий; кипець гребiнчастий (Оп), чехра́ гребеня́ста (Вх2, Мл).
Koeleria delavignei Czern. ex Domin — кипе́ць Делявı́ня (Оп); келе́рiя Делявı́на
(Ру); тонконiг луговий (Чн — СЛ).
Koeleria glauca (Sprengel) DC. — кипе́ць си́зий (Сл, Оп); келе́рiя си́за (Ру), чехра́
си́ва (Мл); тонконiг пiскорослий (Чн — СЛ).
Koeleria gracilis Pers. = Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes.
Koeleria grandis Besser ex Gorski — кипе́ць вели́кий (Оп).
Koeleria lobata (Bieb.) Roemer & Schultes — кипе́ць низьки́й.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes (Koeleria gracilis Pers.) — кипе́ць
великоцвı́тий; келе́рiя струнка́ (Ру), кипе́ць струнки́й (Сл); кипе́ць (Ан, Ln, Шс2,
Ян2, Сл — СД, СТ), пирей пiщаний (Ан), тонконı́г (Ср, Ан, Жл, Шс2, Ян4, Ду, Сл — СТ),
тонконiг степовий (Чн — СЛ), тонконог (Ln — СТ).
Koeleria moldavica M.Alexeenko [≈Koeleria splendens C.Presl] — кипе́ць
молда́вський (Оп); келе́рiя молда́вська (Ру).
Koeleria sabuletorum (Domin) Klokov [≈Koeleria glauca (Sprengel) DC.] —
кипе́ць пiскови́й (Оп); келе́рiя пiща́на (Ру).
Koeleria splendens C.Presl — кипе́ць блиску́чий.
Koeleria talievii Lavrenko [≈Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes] — кипе́ць
Талı́єва (Оп); келе́рiя Талı́єва (Ру).
Koelreuteria Laxm. — ми́льне де́рево; кельрейте́рiя (Ру, Оп).
Koelreuteria paniculata Laxm. — ми́льне де́рево волоти́сте; кельрейте́рiя
волоти́ста (Ру, Оп), мильне дерево (Оп; Шс — СТ).
Kohlrauschia Kunth [=Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link] — гвозди́чниця;
кольра́ушiя (Ру, Оп).
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth [=Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball &
Heywood] — гвозди́чниця розро́сла; кольраушiя пагононосна (Оп), кольра́ушiя
па́росткова (Ру).
Krascheninnikovia Gueldenst. — бiлолı́зник (Ру); бiлолозник (Оп).
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. — бiлолı́зник сı́рий (Ру); бiлолı́зник
степови́й (Сл), бiлолозник сiрий (Оп), бiлоло́зник степови́й (Мл).
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Labiatae [=Lamiaceae] — губоцвı́тi (Ру, Оп).
Laburnum Fabr. — золоти́й дощ (Ру, Оп).
Laburnum anagyroides Medicus — золоти́й дощ звича́йний (Ру, Оп); роки́тник
звича́йний (Мл), щедренець звичайний (Во), щедренець золотий (Вх6), щедренець
спороцвiтий (Вх1, Вх6), щедри́нець золоти́й (Сл); бобове дерево (Жл), дощ золоти́й
(Шс, Mk, Мс, Кри — СТ), зановить (Вх — ГЛ), ро(а)ки́тник (Во, Жл, Шс, Mk — СТ),
рокитник спороцвiтий (Mk), рокитник-щедринець (Сл), щедри(е)нець (Mk, Кри).
Lactuca L. — сала́т, сала́та (Вх2, Сл); лату́к (Ру, Оп; Ук).
Lactuca chaixii Vill. [=Lactuca quercina L. var. integrifolia (Bogenh.) Bischoﬀ ]
— сала́т стрiлоли́стий, сала́та стрiлоли́ста (Мл, Сл); лату́к Ше (Ру, Оп).
Lactuca quercina L. — сала́т дуболи́стий, сала́та дуболи́ста (Мл, Сл).
Lactuca quercina L. subsp. wilhelmsiana (Fischer & C.A.Meyer ex DC.)
Feráková — сала́т дуболи́стий Вı́льгельмса, сала́та дуболи́ста Вı́льгельмса.
Lactuca quercina L. var. integrifolia (Bogenh.) Bischoﬀ — сала́т дуболи́стий
стрiлоли́стий, сала́та дуболи́ста стрiлоли́ста.
Lactuca saligna L. — сала́т солонце́вий, сала́та солонце́ва (Сл); лату́к
солончако́вий (Ру, Оп), сала́та солончако́ва (Мл).
Lactuca sativa L. — сала́т сı́йний, сала́та сı́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); лату́к
посiвни́й (Ру, Оп), сала́т (Ру, Оп; Рг1, Ln, Пс, Мн2, Ук, Мс — ЗАГ), салата огородна (Во);
латушка (Шс2 — СТ), сала́та (Рг1, Ср, Жл, Мн2, Вх3, Hl, Ум, Rs, Гр, Ян4, Ду, Сл, Mk, Лс1, Ук
— ЗАГ), салата листкова (Mk), шала́та (Жл, Mj, Ду, Mk — ПД, БУ).
Cорти: салата голова(с)та (Вх1, Mk), с. довголиста (Вх1), с. кракiвська (Вх6), с.
кучерява (Mk), с.-кучерявка (Вх1), с.-пстругiвка (Вх1), с. римська (Mk), с. червона (Mk
— ПД), с. шпараґова (Mk).
Lactuca serriola L. — сала́т ко́мпасний, сала́та ко́мпасна; каки́ш (Сл; Ср, Ан, Ln,
Шс2, Ян1, Ду, Iв — СД, СТ, ВЛ), латук дикий (Ру, Оп; Ав — СД), латук компасний (Оп),
сала́та ди́ка (Во, Вх1, Вх6, Мл; Hl — БУ); гiрчак (Ос — СД), зайчик (Ан — СЛ), ка́кiш (Мч
— ПД), козелець звичайний (См), козельцi заячi (Сл — СД), кукiль (Ян4 — СТ), латук
(Ln — СТ), лопуцьок (Го1 — СД), лочи́ця (Во, Жл), мелькан (Сл), молока́н (Ан, Кр, Шс2,
Ук — СД, СТ, СЛ), молоча́й (Ав, Жл, Сл, Mk, Кч — СД, ПД, СЛ, БО), молочай хазяйський
(Ос — СД), молочак (Ян4 — СТ), молочий (Mk — ПД), моло́чка (Рг1, Жл, Сл), молочко́
(Рг1, Пс, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл, Бк — СД, БУ), шала́та талья́нська (Гд — БО).
Lactuca tatarica (L.) C.A.Meyer — сала́т тата́рський, сала́та тата́рська; латук
татарський (Оп), мо́лостень тата́рський (Мл, Сл); межiвнички́ (Гт — ЗК), молочай
синiй (Шс2 — СТ), синя́к (Гт — ЗК).
Lactuca tuberosa L. = Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh.
Lactuca viminea (L.) J. & C.Presl — сала́т прутяни́й, сала́та прутяна́; лату́к
прутови́дний (Ру), сала́та лозува́та (Сл), сала́та прутикова́ (Мл).
Lactuca virosa L. — сала́т отру́йний, сала́та отру́йна (Мл, Сл); салата їдка (Вх1,
Вх6), салата ядовита (Во); лопуцень (Ан — СЛ), лопуцьок (Го1 — СД), молочай (Сл),
молочко (Мл — ВЛ).
Lactuca wilhelmsiana Fischer & C.A.Meyer ex DC. [=Lactuca quercina L.
subsp. wilhelmsiana (Fischer & C.A.Meyer ex DC.) Feráková] — сала́т(а)
Вı́льгельмса; лату́к Вiльгельмсо́на (Ру), латук Вiльгельмсонiв (Оп).
Lagenaria Ser. — ти́ква (Ру, Оп; Ук).
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Lagenaria siceraria (Molina) Standley — ти́ква звича́йна (Вх1, Ру, Оп); ти́ква (Сл;
Во, Жл, Вх7, Ум, Iв, Mk, Мс — СТ, ПД), ти́ква бути́лочна (Мл; Рг1, Пс); горлянка (Во, Шс),
гру́шечки (Мс — СТ), гру́шi (Мс — СТ), гру́шки́ (Мс — СТ), грушки́ декорати́внi (СТ),
каба́к декорати́вний (Мс — СТ), кабачки́ грушови́днi (Мс — СТ), кабачки́ декорати́внi
(Мс — СТ), кабачки́ кру́глi (Мс — СТ), куркубе́та (Дз — ПД), куши́нчики (Мс — СТ),
огiрок iндiйський (Опа — СТ), тараку́цька(и) (Вх7, Мс — СТ).
Lagoseris Bieb. [=Crepis L. pro parte] — скередни́к; лагозерис (Оп).
Lagoseris callicephala Juz. ex Czerep. [≈Crepis purpurea (Willd.) Bieb.] —
скередни́к гарноголı́вча́стий; лагозерис красивоголовий (Оп).
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. [=Crepis purpurea (Willd.) Bieb.] —
скередни́к пурпуро́вий; лагозерис пурпуровий (Оп).
Lagoseris sancta (L.) K.Malý [=Crepis sancta (L.) Balbock] — скередни́к
палести́нський; лагозерис палестинський (Оп).
Lallemantia Fischer & C.A.Meyer — олı́йниця; лялема́нцiя (Ру, Оп).
Lallemantia iberica (Bieb.) Fischer & C.A.Meyer — олı́йниця грузи́нська;
лялеманцiя грузинська (Оп), лялема́нцiя iберı́йська (Ру).
Lamiaceae [=Labiatae] — губоцвı́тi (Ру, Оп).
Lamiastrum Heister ex Fabr. — жо́втий жабрı́й.
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek — жо́втий жабрı́й звича́йний; глуха́ кропива́ жо́вта (Сл, Ру; Mk — СД, ПД), губа́ня жо́вта (Жл, Вх1, Вх6,
Мл; Мг — ЗК); добропо́ль (Мг — ЗК), жали́ва (Мг — ЗК), жали́ва глуха́ жо́вта (Мг — ЗК),
жали́ва ди́ка (Мг — ЗК), жали́ва кı́нська (Мг — ЗК), жали́ва лiсна́ жо́вта (Мг — ЗК),
зво́нець (Мг — ГЦ, ЗК), зеленчу́к (Мг — ГЦ), зєбрı́й (Шх — ГЦ), зя́брı́(и)й (Мг, Коб — БО,
ЗК), крапива лiсна (Ан — ПС), кропи́ва ди́ка (Мг — ЗК), кропива жовта (Mk), маслiнки́
(Мг — ЗК), м’ята глуха (Ан — СЛ), со́няшник ди́кий (Мг — ЗК), фирка́ч (Мг — ЗК).
Lamium L. — глуха́ кропива́ (Сл, Ру, Оп; Hl, Mj, Iв, Mk, Ук, Гб — ПД, ВЛ, БУ); глуши́ця
(Вх2, Вх3; Вх, Ду, Сл — ДС), медунка (Вх2).
Lamium album L. — глуха́ кропива́ бı́ла (Сл, Ру, Оп; Ав, Ан, Шс2, Ян2, Iв, Mk, Ос —
СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ); глушиця бiла (Вх1), меду́нка бı́ла (Вх2, Вх3, Вх6, Мл); глуха́вка
(Вх1, Mk, Мг — ЗК), глушиця (Вх6, Mk, См — ПД), драголюб (Ан — СТ), жали́ва (Сб —
ЗК), жали́ва бı́ла (Мг — ЗК), жали́ва́ глуха́ (Он, Пч, См, Кч, Мг, Сб — СД, БО, ЗК), жали́ва
ди́ка (Мг, Сб — ЗК), желива́ (Сб — ГЦ), жи́галка (Сб — СТ), жилава́ (Сб — СД), жiли́ва
бı́ла (Сб — БО), жiли́ва глуха́ (Сб — БО), жiлива́ слiпа́ (Коб — БО), зябрı́(и)й (Он — БО),
кадило (Rs, См — СД, ВЛ), капри́ва глуха́ (Мг — ЗК), коло́пенька (Коб — ГЦ), крапи́ва
(Сб — ПС), крапива глуха (Ln — СТ), крапи́вка (Рм — ПЦ), кропи́ва́ (Ос, Сб — СД, ВЛ),
кропи́ва́ бı́ла (Рг1, Пс, Hl, Ум, Ду, Iв, Сл, Сб — ЗАГ), кропи́ва́ глуха́ (Гв, Рг1, Пс, Gs, Вх1, Вх6,
Rs, Ду, Iв, Сл, Ос, Сб — ЗАГ), кропи́ва́ ди́ка (Сб — СТ, ПЦ, ПЗ), кропива кiнська (Ос — ПД),
кропива́ лiсова́я (Сб — СТ), кропива́ ме́ртва (Рг1, Пс, Ду, Сл), кропи́ва́ соба́ча (Сб — ПД,
ПЦ), кропи́вка (Рм — ВЛ), крупе́ва глуха́ (Сб — ВЛ), крупи́ва (Сб — ПЦ), медı́вка (Вх1,
См, Сб — СД), медниця (Mk), меду́лька (Вх, Вх1, Он, Сб — ВЛ, ДС, БО), медуниця (Вх1,
Вх6), меду́нка (Вх, Вх1, Вх3, Mk, См, Сб — СД, ДС), медушка (Вх, Вх1 — ДС), мертвяк (Пс),
м’є́тка кı́нська (Сб — ДС), мiду́нка (Сб — БО), м’ята кiнська (Ос — ПД), м’я́та соба́ча
(Мс — СТ), покржiва глуха (Гб — ЛМ), пусти́рник (Сб — ВЛ), слiпота куряча (См — СД),
смоктило (Ан — СТ), чар-зiлля (Км), чарiвне зiлля (Км), ша́нда (Сб — ПД), шандра́ (Сб
— СД), шовко́ве зı́ллє (Коб — ГЦ), яснотка (Ln — СТ).
Lamium amplexicaule L. — глуха́ кропива́ стеблообго́ртна (Ру, Оп); кı́нська
м’я́та (Сл; Рг1, Ан, Пс, Кр, Шс2, Ду, Mk, См — СД, СТ, ПД, БУ), меду́нка билого́рна (Вх3,
Вх6, Мл); кропива кiнська (Hl — БУ), яснотка (Кр, Шс2 — СД, СТ).
Lamium amplexicaule L. subsp. orientale Pacz. — глуха́ кропива́ стеблообго́ртна схı́дна.
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Lamium glaberrimum Taliev — глуха́ кропива́ го́ла (Ру, Оп).
Lamium maculatum L. — глуха́ кропива́ плями́ста (Сл); глуха кропива крапчаста
(Оп), глухавка пятнована (Во), глушиця плямовата (Вх1), меду́нка плями́ста (Вх3,
Вх6, Мл); глухавка (См), глушиця (См), кади́ло (Ду), кади́ло ди́ке (Нв — ВЛ), крапи́ва
глуха (Чн, Рг1, Вл, Ln, Мн2 — СТ, СЛ), кропи́ва́ глуха́ (Во, Ум, Ян2, Iв, Сл, Ос — СД),
кропива глуха лiсова (Mk — ПД), окла́дник (Ан, Iв — СД), слiпота (См — ПД), слiпота́
куря́ча (Во), яснотка (Ln, Сл, Ос — СД, СТ).
Lamium paczoskianum Vorosch. [=Lamium amplexicaule L. subsp. orientale
Pacz.] — глуха́ кропива́ Пачо́ського (Ру, Оп).
Lamium purpureum L. — глуха́ кропива́ пурпуро́ва (Сл, Ру, Оп); глушиця багрова
(Вх1), меду́нка багрова́ (Вх6, Мл), медунка багряна (Вх3); дiвка (Вх, Mk — ДС), драголю́б
(Мс — СТ), дрiмлюх(а) (Шх, Mk — ГЦ), коло́пенька (Коб — ГЦ), крапива червона (Сл —
СТ), крапивка глуха (Ln — СТ), кропива́ глуха́ (Mk, Мс — СТ, ПД, БУ), кропива глуха
дрiбна (Mk — ПД), кропива́ ди́ка (Мс — СТ), кро(а)пи́ва́ кра́сна (Ан, Кр, Ум, Яв, Iв, Сл —
СД, СТ), медуниця (См — СД), меду́нка (Вх, Жл — ДС), медунка дiвка (Mk), натєгач (Mk
— ВЛ), ша́ндра (Ан, Ду, Iв — ПД), шанта́ (Мс — СТ), шовко́ве зı́ллє (Коб — ГЦ), яснотка
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Lamium sp. — глушник (Вх, Ду — ДС), жєли́ва глуха́ (Вх7 — БО), коприва глуха (Вх7, Гб
— ЛМ), медуниця (Вх, Вх2 — БУ), мiдянки (Вх7 — ЗК), мня́та соба́ча (Лс2 — ПЦ), м’я́та
соба́ча (Лс2 — ПЦ), слiпота куряча (Mk).
Lappula Gilib. — липу́чка (Сл, Ру, Оп; Ук).
Lappula barbata (Bieb.) Gürke — липу́чка борiдча́ста; липу́чка боро́дчаста (Ру,

co
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Lappula consanguinea (Fischer & C.A.Meyer) Gürke [≈Lappula squarrosa
(Retz.) Dumort.] — липу́чка спорı́днена (Ру, Оп).
Lappula deﬂexa (Wahlenb.) Garcke — липу́чка похи́лена; липучка звисла (Сл),
реп’яшо́к вiдкло́нений (Мл); прив’яжуха (Ан, Го1 — СЛ).
Lappula echinata Fritsch = Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Lappula marginata (Bieb.) Gürke — липу́чка облямо́вана; липка (Ян1 — СТ).
Lappula patula (Lehm.) Menyh. [≈Lappula marginata (Bieb.) Gürke] —
липу́чка розло́га (Сл, Ру, Оп); реп’яшо́к розбрı́лий (Мл).
Lappula semicincta (Steven) M.Popov ex Dobrocz. [≈Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort. subsp. heteracantha (Ledeb.) Chater] — липу́чка напiвопере́зана;
липу́чка напiвото́чена (Ру, Оп).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (Lappula echinata Fritsch) — липу́чка
звича́йна (Сл); липучка вiдхилена (Оп), липу́чка їжако́ва (Ру), реп’яшо́к звича́йний
(Мл), рiпля́тка га́в’язка (Вх1; Жл); вошi бабинi (Ос — ПД), вошi дiдовi (Ос — СЛ),
кожучки (Ан), кожушка (Ln, См — СД, СТ), кожушки (Чн, Рг1, Ан, Пс, Кр — СД, СЛ),
кожу́шо́к (Жл, Гр), котушки (Mk — ПД), липка (Ср, Ln, Кр, Шс2, Ян1 — СД, СТ), липучка
(Чн, Ан, Ln, Ян2, Ян4, Сл — СД, СТ, СЛ), липчиця (Ан, Сл — СЛ), прив’яжуха (Ан —
СЛ), репей (Ан — СТ), репешки (Ан — СТ), реп’яшки (Чн, Мн2, Сл, Mk — СД, ПД, СЛ),
ре(i)п’яшок (Ан, Ln, Ян4, См — СТ, ПД), слiпота курина (Ан — СЛ), собачка (Ан, См —
СД), ториця (Ос — ПД), тури́ця (Ан, Ln, Жл, Шм2, Шс2, Гр, Ян4, Сл, Ос — СТ, ПД).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. heteracantha (Ledeb.) Chater —
липу́чка звича́йна рiзноколю́чкова; реп’яшо́к наї́жений (Мл).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. squarrosa — липу́чка звича́йна
типо́ва;
Lapsana L. — пра́зелень (Ру, Оп); бересквиця (Вх2).
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Lapsana communis L. — пра́зелень звича́йна (Ру, Оп); бересквиця звичайна
(Вх2), молосту́ха звича́йна (Мл), пра́зелень (Сл; Ан — СЛ); бородавник (Tl — ВЛ),
бородавниця (Tl), капуста дика (Mk), млеч (Ln — СТ), молостуха (Вх2), молочiй (Mk, См
— БУ), сурiпка лiсна (Ан — СЛ).
Lapsana communis L. subsp. communis — пра́зелень звича́йна типо́ва.
Lapsana communis L. subsp. intermedia (Bieb.) Hayek — пра́зелень звича́йна
сере́дня.
Lapsana intermedia Bieb. [=Lapsana communis L. subsp. intermedia (Bieb.)
Hayek] — пра́зелень сере́дня (Ру, Оп).
Larix Miller — модри́на (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Larix decidua Miller (Larix europaea DC.) — модри́на європе́йська (Ру, Оп);
модри́на звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); дивдерево (Он — БО), кедр (Мг2 — ЗК), ке́дра
(Ат, Гб2, Мг2 — БО, ГЦ, ЗК), кедри́на (Во, Гб, Мг2 — БУ, ГЦ, ЗК), кедриня́ (Он — БО), ке́дря
(Коб — ГЦ), ки́дра (Гд, Он — БО), кидро́во де́рево (Он — БО), ку́дря (Мг2 — ЗК), ленде́рево
(Шх, Ду, Ат, Коб — ГЦ), ле́рфа (Мг2 — ЗК), лє́р(а) (Ат, Мг2 — ГЦ, ЗК), ли́стве́н(н)иця (Во,
Жл, Мг2, Мал — ЗК), ляр (Ат — ГЦ), ма(н)дрине́ць (Жл), модерев (Во, Hl, Сл, Mk — БУ),
мо́дра (Он, Ат, Коб — БО), мо́древ (Гб — ДС), модрей (Сл), мо́дрень (Вх7, Ду, Сл, Сен —
ГЦ, ЛМ), модри́на (Вх, Жл, Вх7, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Он, Ат, Гб, Мг2, Коб — ПД, ВЛ,
ДС, БО, ГЦ, ЗК), модрине́ць (Жл), мо́дри́н(ь) (Ат, Мг2 — БО, ГЦ, ЗК), мо́дриш (Вх7, Он —
БО), мо́дря (Он — БО), модря́нка (Мг2 — ЗК), мудрене́ць (Вх7, Ду — ЛМ), му́дрень (Гв,
Вх, Жл, Вх3, Вх7, Ум, Ду, Сл — ЛМ), му́дрик (Вх, Вх1, Вх5, Вх7, Ум, Ду, Сл, Ат, Дми — ДС, БО,
ЛМ), мудри́на (Шх, Ду, Mk, Гб, Мг2, Дми, Коб — ПД, ДС, БО, ГЦ, ЗК), мудрiнь (Вх7 — ЛМ),
му́ндрик (Ат — ЛМ), ра́йське де́рево (Он — БО), сквiр (Сен — ЛМ), сме́рек черве́ний (Вх7,
Ат, Гб, Мг2 — ЗК, ЛМ), смере́ка (Мг2 — ЗК), смере́ка бı́ла (Мг2 — ЗК), смере́ка туре́цька
(Мг2 — ЗК), со́сна́ (Iв, Мг2 — ЗК), турки́ня (Мг2 — ЗК), чвiрк (Вх7 — ЛМ), чквiр (Ат —
ЛМ), чуба́тник (Вх, Вх1, Ум, Ду, Iв, Сл — ДС), шкви(i)рк (Вх5, Вх7, Гб — ЛМ), шквiр (Вх7
— ЛМ), шквı́рок (Вх7 — ГЦ, ЛМ), яли́ця (Мг2 — ЗК), яре́миш (Вх2, Вх3, Вх6, Вх7 — БО).
Larix decidua Miller subsp. decidua — модри́на європе́йська типо́ва.
Larix decidua Miller subsp. polonica (Racib.) Domin — модри́на європе́йська
по́льська.
Larix europaea DC. = Larix decidua Miller.
Larix japonica Carrière = Larix kaempferi (Lamb.) Carrière.
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière (Larix japonica Carrière) — модри́на япо́нська.
Larix leptolepis (Siebold & Zucc.) Endl. [=Larix kaempferi (Lamb.) Carrière]
— модри́на япо́нська (Оп); модрина тонколуската (Оп).
Larix polonica Racib. [=Larix decidua Miller subsp. polonica (Racib.) Domin]
— модри́на по́льська (Ру, Оп).
Larix sibirica Ledeb. — модри́на сибı́рська (Сл, Ру, Оп); лиственниця (Ос — СД),
модрина (Сл), чубатник (Сл).
Laser Borkh. — кми́нниця; лазу́рник (Ру, Оп).
Laser trilobum Waldst. & Kit. — кми́нниця звича́йна; кı́нський кмин (Сл; Мл),
кмı́ниця трилатча́ста (Мл), лазу́рник трилопате́вий (Ру, Оп); вспряник (Hl — БУ),
стародуб (Ос — ПД).
Laserpitium L. — староду́б (Сл, Ру, Оп).
Laserpitium alpinum Waldst. & Kit. [=Laserpitium krapﬁi Crantz] — староду́б
альпı́йський (Ру, Оп), староду́б-змiєво́н; ощерт альпейський (Вх1), староду́б
альпе́йський (Сл).
Laserpitium hispidum Bieb. — староду́б шорстковолоси́стий; староду́б
щети́нистий (Ру, Оп).
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Laserpitium krapﬁi Crantz — староду́б альпı́йський, староду́б-змiєво́н;
жмiївона (Нв — ГЦ), змияво́д (Он — БО), змiєво́н (Сн, Вай, Коб — ГЦ), змiїво́н (Коб —
ГЦ), змiя́н (Коб — ГЦ).
Laserpitium latifolium L. — староду́б широколи́стий (Ру, Оп); гореча́вка
широколи́ста (Мл), ощерт верходуб (Вх1); бiлий корiнь (Чн, Го1 — СЛ), верходуб (Нв
— ВЛ), волошне́ва трава́ (Ан — СД), гiркий корiнь (Го1 — СЛ), горечавка бiла (Шм2),
дзенґель (Ос — ВЛ), дубили́ст (Жл), лиходı́йна трава́ (Ан, Iв, Сл — СД), староду́б (Ав,
Рг1, Жл, Вх1, Ум, Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Гб — СД, ПД, ВЛ).
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Laserpitium prutenicum L. — староду́б лучни́й, староду́б пру́сський (Сл, Ру,
Оп); гореча́вка мохна́та (Мл), ощерт косматий (Вх1); гладиш (Ан, Ln — СТ), зимовник
(Ан, Сл — СД, СЛ), мо́рква ди́ка (Ан, Iв — ПД).
Lathraea L. — петрı́в хрест (Ру, Оп; Ук).
Lathraea squamaria L. — петрı́в хрест луска́тий (Ру, Оп); лускове́ць юрни́к (Вх1,
Вх6, Мл), лусковник простий (Во), петрı́в хрест (Сл; Чн, Рг1, Ln, Жл, Шм2, Mj, Ум, Ян2,
Ду, Iв — СД, СТ, СЛ); буга́йник (Вх7 — ДС), виноград земляний (Ан — СД), зуби вовчi (Сл
— СД), кремена (Ос — ПД), лускiвни́к (Жл, Сл), лускове́ць (Жл), ма́слянки (Рг1, Mj, Ум,
Iв, См — СД), масльонки (Пс), пальцi петровi (Ос — СД), раст шпараговий (Ан — ПД),
рiжки́ бара́нячi (Mj — ПД), роги баранi (Гв, Во), ро́ги бара́нячi (Mj, Mk — ПД), ряст (См
— ПД), ряст шпара́говий (Ум, Iв), хина (Сл — СД), хрест петровий (Tl), чечириця (Hl —
БУ), чешуйник (Ln — СТ), юрики (Шх — ГЦ), юрни́к (Вх, Жл, Ду, Сл — ДС).
Lathyrus L. — горо́шок (Сл; Гв, Вх, Гб — ВЛ, ДС); чи́на (Ру, Оп; Сл, Ук).
Lathyrus aphaca L. — горо́шок безли́стий; чи́на безлисто́чкова (Ру, Оп).
Lathyrus aureus (Steven) Brandza — горо́шок золоти́стий; чи́на золоти́ста (Ру,
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Lathyrus cicera L. — горо́шок ну́товий; чи́на ну́това (Ру, Оп).
Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori — горо́шок пальча́стий; чи́на пальча́ста (Ру, Оп).
Lathyrus hirsutus L. — горо́шок шорстки́й; горо́шок мохна́тий (Мл), горо́шок
шерстковоло́сий (Сл), чи́на шорстка́ (Ру, Оп).
Lathyrus incurvus (Roth) Willd. — горо́шок зı́гнутий; горо́шок зı́гнений (Мл, Сл),
чи́на зı́гнута (Ру, Оп).
Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. — горо́шок гладе́нький; заячий горох
ржавий (Вх1), чи́на гладе́нька (Ру, Оп); горо́шок (Гб2, Коб — ГЦ).
Lathyrus latifolius L. — горо́шок широколи́стий (Сл); чи́на широколи́ста (Ру);
зiлля од дання (Сл — ПЦ).
Lathyrus laxiﬂorus (Desf.) O.Kuntze — горо́шок рiдкоцвı́тий; чи́на рiдкоквiтко́ва
(Ру, Оп).

Lathyrus niger (L.) Bernh. — горо́шок чо́рний (Сл; Ос — ВЛ); чи́на чо́рна (Ру,
Оп), чорно́зiлля (Сл; Чн, Мн2, Го2, Шм, Mk, Ос — СД, ПД, СЛ); волошка (Ан — СЛ), горох
журавлиний (Ан — СД), горох чорний (Ln — СТ), горошок (Ан — СЛ), горошок дикий
(Сл — ДС), желiзна трава (Ав — ПС), залı́зна трава́ (Ан, Гр — ПС), клад (См — ПС), клод
(Ан — ПС), крiвавник (Ос — ПД), лакориця (Ос — СД), лакричник (Ос — ВЛ), окладник
(Ан, См — СД), трилистник (Сл, См — СД, ВЛ), укла́дни́к (Ав, Ln, Пс, Жл, Ду, Mk — СД,
СТ, ПД), цар-зı́лля(є) (Вл, Пс, Ду, Сл, См — ВЛ), циганка (Ln — СТ), чай грудний (Ос —
ВЛ), черевички зозулинi чорнi (Ав — СД), чистик розовий (Ан — ПС), чорна трава (Ав
— СД, ПС), чорне зiлля (Вл, Пс, Сл, Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ, СЛ).
Lathyrus nissolia L. — горо́шок злаколи́стий; горо́шок траволи́стий (Мл, Сл), чи́на
злаколи́ста (Ру, Оп).
Lathyrus odoratus L. — горо́шок запашни́й (Ру, Оп); горо́шок паху́чий (Мл, Сл),
чи́на запашна́ (Ру, Оп); горо́шок души́стий (Рг1, Mk).
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Lathyrus pallescens (Bieb.) C.Koch — горо́шок блiди́й; горо́шок сива́вий (Мл),
горо́шок сиве́нький (Сл), чи́на блiда́ (Ру, Оп); горошок польовий (Шс — СТ), сочевичник
(Шс — СТ).

Lathyrus palustris L. — горо́шок боло́тяний (Мл, Сл); чи́на боло́тна (Ру, Оп).
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke — горо́шок панно́нський; горо́шок уго́рський
(Мл, Сл), чина паннонська (Оп); горошок польовий (Шс — СТ), зiлля од поганюки (Ос
— ВЛ), сочевичник (Шс — СТ), чисте́ць (Рг1, Ан, Шс, Ду — СТ).
Lathyrus pisiformis L. — горо́шок горохоподı́бний; горо́шок горохува́тий (Мл, Сл),
чи́на горохови́дна (Ру, Оп).
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Lathyrus pratensis L. — горо́шок лучни́й (Сл); горошок луговий (Вх1; Mk), горо́шок
лукови́й (Мл), чи́на лучна́ (Ру, Оп); би́кинь ди́кий (Мг — ЗК), вразник (Ос — ВЛ), горо́х
ди́кий (Мг — ГЦ, ЗК), горо́х ми́шачий (Мг — ЗК), гороша́нка (Мг — ЗК), гороши́на
(Мг — ЗК), горо́шок (Ум, Iв, Сл, См, Мг — СД, ЗК), горошок жовтий (Чн, Ln — СТ,
СЛ), горо́шок журавли́ний (Ум, Iв), горошок котячий (См), горошок лiсний (Ос — ПД),
горошок потячий (Км), жовту́шник (Мг — ЗК), ле́нча ди́ка (Мг — ЗК), линта (Сл — ПД),
лугени́ця (Мг — ГЦ), лугови́к (Мг — ЗК), луце́рна ди́ка (Мг — ЗК), мучи́ця (Мг — ЗК),
окладник (Mk — СД), ороша́нка (Мг — ЗК), па́ворози жо́втi (Мг — ЗК), пасульки́ (Мг —
ЗК), пе́сики жо́втi (Мг — ЗК), прилю́б-зı́лля (Мг — ЗК), сережки (Матерi) Марiї (Ан,
См — ПС), стрiлець-трава (Ан — СЛ), стручки́ жо́втi (Мг — ЗК), стру(ю)чки́ журавли́нi
(Ан, Iв, Сл, Мг — СТ, СЛ, ЗК), фасо́ля ди́ка (Мг — ЗК), чи́на (Мг — ЗК), чина жовта (Ан,
Ян2, Сл — СД), чина лугова (Го2 — СЛ).
Lathyrus rotundifolius Willd. — горо́шок круглоли́стий; чи́на круглоли́ста (Ру,
Оп).

co

Lathyrus sativus L. — горо́шок сı́йний (Мл, Сл); чи́на посiвна́ (Ру, Оп); бурча́к
(Гб — СТ), горох вугластий (Сл), горох косий (Сл), горох нiмецький (Шс — СТ), горо́х
угла́стий (Ср, Ln, Шс, Ян2, Ян4, Сл — СД, СТ), горошок нiмецький (Сл, Mk), горошок
углуватий (Сл), зуб бабiй (Ан — СЛ), зуб кiнський (Ан — СТ), чина (Ln, Сл — СТ).

's

Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. — горо́шок ске́льний (Ру); чина скельна (Оп).
Lathyrus setifolius L. — горо́шок щетиноли́стий; чи́на щетиноли́ста (Ру, Оп).
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or

Lathyrus sphaericus Retz. — горо́шок куля́стий; чи́на куля́ста (Ру, Оп).

au

Lathyrus sylvestris L. — горо́шок лiсови́й (Вх1, Мл, Сл); чи́на лiсова́ (Ру, Оп; Сл);
горох журавлиний (Пс, Мн, Сл, Mk, Ос — ПД, ПЦ), горошок (Ос — ПЦ), горошок дикий
(Шс — СТ), горо́шок журавле́вий (Рг1, Жл), горо́шок журавли́ний (Пс, Сл, Ос — ПЦ),
декокт польовий (Ан — СД), довгокiс (Сл — ПС), коси (Ос — ВЛ), люби́-мене́ (Жл), люби́мене́-не-поки́нь (Рг1, Пс, Жл, Мн, Ду, См — СД), марму́рник (Нв, Вх1 — ГЦ), окладник
(См — СД), подорва (Ан — ПД), укла́дник (Рг1, Пс, Ду, См — СД, ПС), черевички (Hl —
БУ).

Lathyrus transsilvanicus (Sprengel) Fritsch — горо́шок трансильва́нський; чи́на
трансiльва́нська (Ру, Оп).
Lathyrus tuberosus L. — горо́шок бульби́стий (Сл); горо́шок бульви́стий (Вх1, Мл),
чи́на бульби́ста (Ру, Оп); березка (Ан — СТ), вихлiлил (Ан — СТ), вразник (Ос — ВЛ),
горiшина (Ян4 — СТ), горiшок земляний (Сл), горошок (Ян1, Ян3, Сл — СТ), горошок
душистий (Шс — СТ), горошок земляний (Сл), горо́шок кра́сний (Рг1, Пс, Мн, Ум, Шс,
Iв — СТ), горошок розовий (Ан), горошок степний (Ос — СД), жола пiдземна (Mk),
кабанець (Сл — ВЛ), королiв цвiт красний (Ан — СТ), ла́сковиця (Ан, Iв — СТ), орiшки
(Ср — СТ), орı́шки землянi (Ln, Шс, Ос — СТ), орiшок земляний (Чн — СЛ), стручки
журавлинi (Сл), черевички (Ян1, Ян4 — СТ), чечевичка (Сл — СТ), чина рожева (Пс),
чи́на ро́зова (Рг1, Ан, Ду, Сл).
Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. & Godron = Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
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Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. (Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. & Godron) —
горо́шок строка́тий; горо́шок ряби́й (Сл), горо́шок сорока́тий (Мл), чина ряба (Оп),
чи́на синюва́та (Ру).
Lathyrus vernus (L.) Bernh. — горо́шок веcня́ни́й (Вх6, Мл, Сл); волiвник ярий
(Во), заячий горох весняний (Вх1), чи́на весня́на́ (Ру, Оп); бики́нь (Мг — ЗК), бики́нь
ди́кий (Мг — ЗК), веснянка(и) (Ан, См — ПЗ), горо́х (Ан, Мг — ПД, ЗК), горо́х гороби́ний
(Ан, Mj, Iв, Mk, См — СД, ПД), горо́х ди́кий (Ум, Iв, Мг — ЗК), горох журавлиний (См —
ПД), горо́х за́ячий (Нв, Жл, Mk — ВЛ, ГЦ), горо́х ми́шачий (Мг — ЗК), горох мишиний
(Mj — ПД), горох мошиний (Mk — ПД), гороша́нка (Мг — ЗК), гороши́на (Мг — ЗК),
горошни́к (Мг — ЗК), горошник лiсний (Hl — БУ), горошок (Mj, Ос, Мг — ВЛ, ЗК),
горо́шок гороби́ний (Ум, Ду, Iв, См — СД), горо́шок ди́кий (Ан, Iв, Сл, Мг — СД, ЗК),
горошок заячий (Вх, См — ВЛ, ДС), грабина (Сл — ВЛ), кiкоть орлiв (Ан — ПС), когу́тики
(Мг — ЗК), косицi (Го2 — СЛ), ле́нча (Мг — ЗК), ле́нча ди́ка (Мг — ЗК), лугови́к (Мг —
ЗК), луце́рна (Мг — ЗК), луце́рна ди́ка (Мг — ЗК), мучи́ця (Мг — ЗК), ограб (Сл — ВЛ),
оро́х потя́чий (Мг — ЗК), ороша́нка (Мг — ЗК), оро́шок (Мг — ЗК), пасульки́ (Мг — ЗК),
петрушок (Ан — СЛ), пı́вники (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, См — ПД), ра́нник (Ан, См — СД,
СТ), ряст зозулин (Сл, Mk), серде́ш(ч)на трава́ (Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Iв, Mk, Мг — СД, ЗК),
суховершки (Ос — ВЛ), тро́пник (Ан, Жл, Ду — ВЛ), фасо́ля ди́ка (Мг — ЗК), череви́чки
(Рг1, Вл, Ан, Пс, Ду, Iв, Сл, Мг — СД, ЗК), черевички волосковi (Mk — ПД), череви́чки
зозу́л(ьч)инi (Ан, Iв, Mk, Ос, Гб — СД, ПД, ВЛ, СЛ), чистик (См — СЛ), чистяк (Ан — ПС),
чобiтки зазульчинi (Mk — БУ), чорна борова трава (Ан — ПС), чорне зiллє (Ан — СД).
Lathyrus sp. — сочевичник (Ln — СТ).
Lauraceae — лавро́вi (Ру, Оп).
Laurocerasus Roemer — лаврови́шня (Ру).
Laurocerasus oﬃcinalis Roemer (Prunus laurocerasus L.) — лаврови́шня лiка́рська
(Ру); лаврови́шня (Сл; Ук); лавр (Mk — ПД).
Laurus L. — лавр (Вх2, Ру, Оп; Ук).
Laurus nobilis L. — лавр благоро́дний (Ру, Оп; Сл); лавр (Вх3, Сл, Ру; Жл, Ум, Ду, Iв,
Mk — СД), лавр бiбкове́ць (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); бı́бки (Шк, Mk — ПД), бiбок (Вх6), бiлки́
(Бк — БУ), бобкове дерево (Вл, Tl, Mk), бобкове листя (Mj — ПД), бобко́ве́ць (Жл, Дб, Сл,
Mk), ла́вiр (Жл, Сл), лаври́на (Жл, Ум, Iв), лаврове дерево (Вл, Tl, Сл), пахуче зiлля (Mk

au

Lavandula L. — лава́нда (Ру, Оп; Ук).
Lavandula angustifolia Miller (Lavandula oﬃcinalis Chaix) — лава́нда лiка́рська;
лава́нда (Сл), лаванда вузьколиста (Оп), лава́нда колоско́ва (Ру), леванда iста (Во),
ле́вядь звича́йна (Вх1, Вх3, Вх6, Мл; Жл), левядь iста (Вх6); лавенда (Сл), левадь (Сл),
леванда (Го1, Tl — СЛ), левинда (Гр), лiванда (Mk — ПД), ляванда (Mk).
Lavandula oﬃcinalis Chaix = Lavandula angustifolia Miller.
Lavatera L. — соба́ча ро́жа (Ру; Шм2); лавате́ра (Ру, Оп).
Lavatera thuringiaca L. — соба́ча ро́жа звича́йна; лавате́ра тюрı́нгська (Ру, Оп),
слезı́нь звича́йний (Мл), слизиця повстяниста (Вх1), соба́ча ро́жа (Сл; Ав, Рг1, Ср,
Вл, Ан, Ln, Пс, Мн, Кр, Шс, Ян2, Ян4, Iв, Mk, Ос, Ук — ЗАГ); алтейний корiнь (Ос — СД),
дзиндзюр (Ан — ПД), крокос (Ан — ПД), мак дикий (Ан), проскурняк (См — СЛ), ро́жа
(Ан, Iв, Mk, Ос — СД, ПД, СЛ), ро́жа ди́ка (Ан, Ос, Ук — СД), рожа лiсна (Ан), рожа лiсова
(Сл — СЛ), рожа пiльна (Мл — ДС), ро́жа польова́ (Нв, Вл, Ан, Пс, Сл, Ос, Ук — ПД, ВЛ,
СЛ, ДС), рожа собача польова (Чн — СЛ), рожа чорна (Ан), рожа шелудова (Ос — ПД),
роза собача (Сл — СД), слезı́нь (Вх7 — БУ), слиц синiй (Ан — ПД), слюз(ник) (Нв, Mk —
ВЛ, ДС), сляз (Ос — ВЛ), хатьма (Ln, Шс — СТ), хлезı́нь (Вх7 — БУ).
Lavatera trimestris L. — соба́ча ро́жа тримı́сячна; лавате́ра тримı́сячна (Ру, Оп),
слезı́нь лı́тний (Мл); дзiндзiвер (Сл — СД), калачики (Сл — СД).
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Leavenworthia Torrey — жеру́шниця; лiвенворцiя (Оп).
Leavenworthia torulosa A.Gray — жеру́шниця вузлува́та; лiвенворцiя вузлувата
(Оп).
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Ledum L. — багно́ (Ру, Оп); бредулець (Вх2).
Ledum palustre L. — багно́ звича́йне (Ру, Оп); багно́ (Сл; Рг1, Ан, Шк, Пс, Мн, Mj, Rs, Ду,
Mk, Ос, Ук, Рм, См, Мс — ЗАГ), блощинник багонник (Вх1), бредуле́ць баго́ник (Вх2, Вх6,
Мл); баге́нник (Мл — ВЛ), багнє́нка (Гу — ГЦ), багни́на (Гу — ГЦ), багно бiле (См), багно
свиняче (Мн2), багнови́к (Кч — БО), багнови́ця (Гу — ГЦ), багню́к (Ум, Iв), багольник
(Hz — ГЛ), багон (Ан, Mj, Сл, Лс2, См — ВЛ, ПЦ), багон бiлий (См), баго́нник (Вх, Вх7, Сл,
См — ДС), багонь (Км), багульник (Чн, Шм2, Мс — СТ, СЛ), багу́н (Рг1, Пс, Мн, Мн2, Сл,
Mk, Лс2 — СД, ВЛ, ПЦ, ПС), багу́н души́стий (Рг1, Пс, Мн, См — ВЛ, ПС), бердулець (Км),
блощи́нник (Нв, Кох — ВЛ), блощи́чник (Гв, Нв, Жл, Вх7 — ВЛ), богу́льник (Мс — СТ),
богун (Сл), болиголов болотний (Км), боло́тник (Ан, Iв, Сл — ПД, ВЛ), боло́тниця (Мал
— ЗК), брадуле́ць (Км, Гу — ГЦ), бредуле́ць (Вх7, Гр, Mk, Гу — БО, ГЦ), брезове́ць (Он —
БО), брезуле́ць (Вх7 — БО), бридник (Сл — ПЗ), головоло́м (Ан, Iв), маго́ник (Вх — ДС),
розмайрин дикий (Вх — ВЛ).
Leersia Swartz — ди́кий рис; леє́рсiя (Ру, Оп).
Leersia oryzoides (L.) Swartz — ди́кий рис звича́йний; ди́кий риж (Мл, Сл), ди́кий
рис (Оп; Коб — ПЦ), леє́рсiя рисови́дна (Ру, Оп); плоскуха (Ln — СТ).
Legousia Durande (Specularia A.DC.) — дзерка́льниця; легу́зiя (Ру, Оп), подiбниця
(Вх1).

Legousia hybrida (L.) Delarbre — дзерка́льниця гiбри́дна; легу́зiя гiбри́дна (Ру,

co
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Legousia pentagonia (L.) Druce — дзерка́льниця п’ятику́тна; легузiя
п’ятикутна (Оп).
Lembotropis Griseb. — щедрине́ць; лемботро́пiс (Ру, Оп).
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. — щедрине́ць звича́йний; зiно́вать чорну́шка
(Сл), лемботро́пiс чорнı́ючий (Ру, Оп), роки́тник чорнı́й (Мл), рокитник чорнявий
(Вх1), щедренець чорнявий (Вх1); в’язничок (Ан), дрiк (Ос — ВЛ), зiлля вiд скаженини
(Ос — ВЛ), зiлля вiд сказу (Ос — ВЛ), зiновать (Ос — СД, ВЛ), меду́нка (Нв — ВЛ),
розходник (Ан), щедринець (Сл).
Lemna L. — ря́ска (Сл, Ру, Оп; Ср, Ан, Шс2, Iв, Mk, Ук — ЗАГ); ряса (Вх2).
Lemna arrhiza L. = Wolﬃa arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer.
Lemna gibba L. — ря́ска горба́та (Мл, Сл, Ру, Оп).
Lemna minor L. — ря́ска мала́ (Сл, Ру, Оп); ря́ска ме́нша (Вх1, Вх6, Мл);
жабури́ння(є) (Бк — БУ), луска́ водяна (Вх — ДС), ра́ска (Mk, Рм, Гб — ПД, ВЛ, ПЦ),
рı́ска (Вх, Жл — ВЛ), ря́ска (Чн, Рг1, Ln, Шс2, Ду, Сл — ЗАГ).
Lemna minuta Kunth — ря́ска дрiбна́.
Lemna trisulca L. — ря́ска триборозни́ста; ря́ска триборозе́нчаста (Ру, Оп), ря́ска
триборо́зна (Мл), ря́ска тридı́льна (Сл); ря́ска (Рг1, Ln, Шс2, Ду — СД, СТ).
Lemna sp. — жир ка́чачий (Вх7 — ВЛ), луска водна (Гв — ВЛ), перерва водяна (Mk —
ПД), раса (Гв), рiжа (Вх1), ряса краєва (Вх3), ряст (Сл).
Lemnaceae — ря́сковi (Ру, Оп).
Lens Miller — сочеви́ця (Вх2, Вх3, Ру, Оп).
Lens culinaris Medicus — сочеви́ця звича́йна (Во, Вх1, Вх2, Мл); сочеви́ця (Сл; Вх,
Ln, Жл, Hl, Ум, Rs, Гр, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ук, Мс — СТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ), сочевиця їдома
(Вх6), сочеви́ця харчова́ (Ру, Оп), ясь красний (Во); ле́нта (Вх, Вх2, Вх7, Mk — ПД, ДС),
ле́нча (Во, Вх, Жл, Вх2, Вх7, Mk, Он — ДС, БУ, БО), ле́нчиця (Жл), ли́нта (Пс, Mj, Сл, Mk,
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Мч, Мо, Бк, Гб2 — ПД, БУ, ГЦ), ли́нта бı́ла (Бк — БУ), ли́нта вели́ка (Бк — БУ), ли́нча (Он
— БО), сачавиця (Ан, Шс, Сл, Шл — СТ, ПД, ДС), саче(о)ви́ця (Ан, Жл, Гр, Ук), сачо́вка
(Лс2 — ПС), сешеви́ця (Вх7 — БО), сича́виця (Гр), сичевиця (См), сiка(о)ви́ця (Вх7, Пл —
СД, ВЛ), сiчо(а)ви́ця (Вх7, Сл — СД, ВЛ), сосови́ця (Вх7 — ВЛ), сочавиця (Сл), со́чка (Во,
Iв, Сл, Mk), сочовиця (Ан, Шл — ПД, ДС), сочовка (Mk), сошовиця (Вх7 — ВЛ), сучови́ця
(Лс2 — ПЦ), сушеви́цi (Он — БО), чача(о)ви́ця (Ср, Ум, Iв, Гб — СТ, ПЗ), чечави́ця (Ян4 —
СТ), чечеви́ця (Во, Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Шс, Сл, Mk, Лс2 — СТ, ПД, ПЦ, СЛ), чикави́ця
(Лс1 — СД), чичиви́ця (Лс2 — ПЦ), чучевика (Ан), шачави́ця (Ан, Iв, Сл, Мс — СД, СТ,
ПД), шаше(о)ви́ця (Мо, Он — ПД, БО), шиче(о)ви́ця (Лс2 — ПЦ), шовкови́ця (Вх7 — ВЛ),
шоцеви́ця (Мн2, Гр — ПД), шоче(о)ви́ця (Mj, Ду, Мо — СТ, ПД), шучави́ця (Mj — ПД),
шушавиця (Mk — ПД), шуше(о)ви́ця (Он — БО), шушувиця (Шс — ДС).

Lens ervoides (Brign.) Grande — сочеви́ця двоопу́кла; сочеви́ця лiнзови́дна (Ру,
Оп).
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Lens nigricans (Bieb.) Godron — сочеви́ця чорнува́та (Ру, Оп).
Lens orientalis (Boiss.) M.Popov — сочеви́ця схı́дна (Оп).
Lentibulariaceae — пухи́рниковi (Ру, Оп).
Leontodon L. — лю́бочки (Сл, Ру, Оп); овiнок (Вх2).
Leontodon asper (Waldst. & Kit.) Poiret = Leontodon crispus Vill.
Leontodon autumnalis L. — лю́бочки осı́ннi (Сл, Ру, Оп); хреща́тик осı́ннiй (Вх1,
Мл); гарлик лiсовий (Ос — ВЛ), гуменце попове (Ln — СТ), золотарник (Ан — ПС),
ку́льбавка (Коб — ГЦ), любочки (Сл, Ос — СД, СЛ), молочай (Ос — ПЦ).
Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis — лю́бочки осı́ннi типо́вi.
Leontodon autumnalis L. subsp. pratensis (Koch) Arcangeli (Leontodon gutzulorum V.Vassil.) — лю́бочки осı́ннi лучнı́; любочки гуцульськi (Оп).
Leontodon crispus Vill. (Leontodon asper (Waldst. & Kit.) Poiret) — лю́бочки
кучеря́вi; лю́бочки шерсткı́ (Сл), лю́бочки шерша́вi (Ру), любочки шорсткi (Оп),
хрещатик шерсткий (Мл); гуменце попове (Шс2 — СТ), кульбаба (Шс2 — СТ).
Leontodon croceus Haenke — лю́бочки шафра́новi (Ру, Оп).
Leontodon danubialis Jacq. [=Leontodon hispidus L. subsp. danubialis (Jacq.)
Simonkai] — лю́бочки дуна́йськi (Ру, Оп).
Leontodon gutzulorum V.Vassil. = Leontodon autumnalis L. subsp. pratensis (Koch)
Arcangeli.
Leontodon hispidus L. — лю́бочки шорсткı́; лю́бочки списува́тi (Сл), лю́бочки
щети́ни́стi (Сл, Ру, Оп); кульбаба (Шс2), молочаєць (Ос — ВЛ), нечуйвiтер (Ос — ПД).
Leontodon hispidus L. subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai — лю́бочки шорсткı́
ого́ленi; лю́бочки гладе́нькi (Сл), хреща́тик гладки́й (Вх1, Мл).
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus — лю́бочки шорсткı́ типо́вi.
Leontodon keretinus F.Nyl. — лю́бочки ке́ретськi; лю́бочки ке́рецькi (Оп).
Leontodon montanus Lam. — лю́бочки гiрськı́.
Leontodon montanus Lam. subsp. pseudotaraxaci (Schur) Finch & P.D.Sell —
лю́бочки гiрськı́ несправжньокульба́бовi.
Leontodon pseudotaraxaci Schur [=Leontodon montanus Lam. subsp. pseudotaraxaci (Schur) Finch & P.D.Sell] — лю́бочки несправжньокульба́бовi (Оп).
Leontodon repens Schur — лю́бочки повзу́чi (Оп).
Leontodon saxatilis Lam. [=Leontodon taraxacoides (Vill). Mérat subsp. taraxacoides] — лю́бочки ске́льнi.
Leontodon schischkinii V.Vassil. — лю́бочки Ши́шкiна (Оп).
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Leontodon taraxacoides (Vill). Mérat — лю́бочки кульба́бовi.
Leontodon taraxacoides (Vill). Mérat subsp. taraxacoides — лю́бочки
кульба́бовi типо́вi.
Leontodon sp. — кульбаба (Сл — СТ).
Leontopodium (Pers.) R.Br. — бiло́тка (Ру, Оп), едельве́йс (Ру, Оп); шовкова
косиця (Оп).
Leontopodium alpinum Cass. — бiло́тка альпı́йська (Ру, Оп), едельве́йс
альпı́йський (Оп); бiлотка альпейська (Вх3, Вх6), едельва́йс (Сл), нечуйвiтер бiлолуч
(Вх1, Вх2), шовко́ва коси́ця (Оп; Мг — ГЦ, ЗК); баршуно́ва коси́ця (Мг — ЗК), бiло́тка
(Сл, Гу — ГЦ), богатинка (Во), ве́льстер (Коб — ГЦ), едельве́йс (Ук, Мг — ГЦ, ЗК), пiло́тка
(Мг — ГЦ), сушиця (Во, Мг — ЗК), чı́лоґа (Мг, Нес — ГЦ, ЗК), шовко́ва квı́тка (Мг — ГЦ,
ЗК), ште́рна (Коб — ГЦ).
Leonurus L. — соба́ча кропи́ва́ (Ру, Оп).
Leonurus cardiaca L. — соба́ча кропи́ва́ звича́йна (Ру, Оп); cоба́ча кропива́ (Сл;
Рг1, Пс, Шс2, Ян2, Mk, Ук, Мг, Коб — СД, СТ, ГЦ, ЗК), хва́стиця звича́йна (Мл), хвастиця
псячка (Вх1, Вх3); жали́ва глуха́ (Мг — ЗК), жали́ва ди́ка (Мг — ЗК), жали́ва нiма́ (Мг
— ЗК), жали́ва пе́сся (Мг — ЗК), жали́ва пся́ча (Мг — ЗК), жали́ва соба́ча (Мг — ЗК),
капри́ва глуха́ (Мг — ЗК), крапива́ глуха (Чн, Ср, Ан, Ln, Кр, Сл, Яна — СД, СТ, ВЛ, ПС,
СЛ), крапива глуха велика (Ав — СД), крапива собача (Мн2 — СД), крапивничок (Ан —
ВЛ), кропи́ва (Мг — ГЦ), кропи́ва́ глуха́ (Нв, Рг1, Ум, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм — СД, СТ,
ВЛ, ПЦ, СЛ, ДС), кропива пе́сся (Мг — ЗК), кропи́ва пся́ча (Мг — ЗК), кропи́вничок (Ум,
Iв), курпоїн (лiсний) (Ан — СТ), пся́чка (Вх, Жл, Ду, См, Мг — ПД, ДС, ЗК), пусти́рник
(См, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), серде́чник (Гт — ЗК), си́(а́)ндра (Ан, Ду, Iв, Mk — СД), слендра
(См), слiд гусячий (Hl, Mk — ПД, БУ), слiд ку́рячий (Жл, См — ДС), шандра (Сл — СД),
шантай (Tl — ЗК).
Leonurus cardiaca L. subsp. villosus (Desf. ex Sprengel) Hyl. (Leonurus quinquelobatus Usteri) — соба́ча кропи́ва́ звича́йна волоха́та.
Leonurus glaucescens Ledeb. [≈Leonurus cardiaca L.] — соба́ча кропи́ва́
сизува́та (Ру, Оп).
Leonurus marrubiastrum L. — соба́ча кропи́ва́ ша́ндрова; хва́стиця котя́ча (Мл);
хвiст кошачий (Сл), шанта (Ос — ПД).
Leonurus quinquelobatus Usteri = Leonurus cardiaca L. subsp. villosus (Desf. ex
Sprengel) Hyl.
Leonurus villosus Desf. ex Sprengel [=Leonurus cardiaca L. subsp. villosus (Desf. ex Sprengel) Hyl.] — соба́ча кропи́ва́ волоха́та; соба́ча кропива́
п’ятилопате́ва (Ру, Оп).
Leopoldia Parl. [=Muscari Miller pro parte] — кукуру́дзка; леопо́льдiя (Ру, Оп).
Leopoldia comosa (L.) Parl. [=Muscari comosum (L.) Miller] — кукуру́дзка
чуба́та; леопо́льдiя чубкува́та (Ру, Оп).
Leopoldia tenuiﬂora (Tausch) Heldr. [=Muscari tenuiﬂorum Tausch] —
кукуру́дзка тонкоцвı́та; леопо́льдiя тонкоквiтко́ва (Ру, Оп).
Lepidium L. — хрı́ниця (Сл); хрı́нниця (Ру, Оп; Ук).
Lepidium campestre (L.) R.Br. — хрı́ниця польова́ (Мл, Сл); хрı́нниця польова́
(Ру, Оп); кашка (Шс — СТ), льонок польовий (Mk).
Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. — хрı́ниця хрящува́та; хрıнниця
карталı́нська (Ру), хрiнниця хрящувата (Оп).
Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. cartilagineum — хрı́ниця
хрящува́та типо́ва.
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Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell. subsp. pumilum (Boiss. & Balansa)
Hedge — хрı́ниця хрящува́та низька́.
Lepidium crassifolium Waldst. & Kit. [≈Lepidium cartilagineum (J.Mayer)
Thell. subsp. cartilagineum] — хрı́ниця товстоли́ста; хрı́ниця груболи́ста (Мл,
Сл), хрı́нниця товстоли́ста (Оп).
Lepidium densiﬂorum Schrader — хрı́ниця густоцвı́та; хрı́нниця густоцвı́та (Ру,
Оп).
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Lepidium graminifolium L. — хрı́ниця злаколи́ста; хрı́нниця злаколи́ста (Оп).
Lepidium latifolium L. — хрı́ниця широколи́ста (Мл, Сл); хрı́нниця широколи́ста
(Ру, Оп); белмець (Ан — СТ), бобовичник (Ан — СТ), гiрча́к (Ан, Iв, Ос — СТ, СЛ),
каноперевець (Ан — СТ), канук (Ан — СТ), ка́шка горо́б’яча (Ан, Iв, Сл — СТ), любисток
водяний (Ан — СТ), подхрiнник (Ан — СЛ), смог (Ан — СТ), хрениця (Mk — ПД), хрiн
соба́чий (Чн, Ан, Iв, Сл — СЛ), хрiнина (Ан), хрı́н(н)иця (Рг1, Ln, Пс, Мн2, Ум, Шс, Шс2,
Ду, Iв — СТ), хрiно́к (Ср, Ln, Шм, Ум, Шс, Шс2, Ян4, Iв, Сл — СТ).
Lepidium lyratum L. — хрı́ниця лiрува́та.
Lepidium lyratum L. subsp. lacerum (C.A.Meyer) Thell. — хрı́ниця лiрува́та
розде́рта.
Lepidium perfoliatum L. — хрı́ниця пронизаноли́ста; хрı́ниця жо́вта (Мл, Сл),
хрı́нниця пронизаноли́ста (Ру, Оп); вiниччя (Ян4 — СТ), вiниччя жовте (Ан — СТ),
кресс (Ос — ПД), ласка(о)вець (Ср, Ан, Ln, Шм, Шс, Ян4, Сл — СТ), молочай гадючий
(Ян1, Ян4 — СТ).
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Lepidium pumilum Boiss. & Balansa [=Lepidium cartilagineum (J.Mayer)
Thell. subsp. pumilum (Boiss. & Balansa) Hedge] — хрı́ниця низька́; хрı́нниця
низька́ (Ру, Оп).
Lepidium ruderale L. — хрı́ниця смердю́ча; воню́чка (Сл; Ав, Ан, Ln, Жл, Вх1, Шс, Гр
— СД, СТ), хрı́ниця воню́ча (Мл), хрı́н(н)иця песя (Вх1, Вх3; Жл), хрı́нниця смердю́ча
(Ру, Оп); бродка (Ос — СД), вiник-гiрчак (Сл — СЛ), вiники вонючi (Сл — СЛ), вı́нички
(Ан, Ду, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ), вiнички заячi (Ос — ВЛ), вiничник (Ан, Шм, Шс, Сл —
СТ), вонюче зiллєчко (Ав, Ан — СД), воню́че зı́лля (Ln, Гр, Сл, Ос — СД, СТ), гречечка (Ос
— СД), за́йчик(и) (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, См — ВЛ), за́ячик (Жл), зiлля вiд трясцi (Ос —
ВЛ), клапавник (Hl — БУ), клопо́вни́к (Ав, Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Жл, Шм, Шс, Ян4, Mk — СД,
СТ, ПД, СЛ), ласковець (Ян1, Ян4 — СТ), лихорадочна трава (Ан — ВЛ), лихорадочник
(Ос — СЛ), метелиця (Mk), метели́шник (Ан, Iв), мете́лочки (Рг1, Ан, Пс, Жл), нехворощ
вонючий (Сл — СД), нехворощ полева (Ос — СЛ), нечуйвiтер (Ос — СД), перчак (Ян1,
Ян4 — СТ), перчик (Ос — СТ), пометки собачi (Ан — ПД), помiт курячий (Ос — СД),
пропасник (Ос — ВЛ), рижу́ха (Ан, Iв — ПД, ВЛ), свинюшкин (Ln — СТ), слiдочки цаповi
(Ос — ВЛ), трава од лихорадки (Ос — СЛ), цапове зiлля (Ос — ВЛ), червишник (Ос —
СТ), чортове зiлля (Ос — ВЛ).
Lepidium sativum L. — хрı́ниця сı́йна (Мл, Сл), крес-салат (Ру, Оп; Рг1, Ln — СТ);
жерюха сiйна (Во), хрiниця жерюха (Вх1), хрı́нниця посiвна́ (Ру, Оп); жерелу́ха (Гр,
Ду), жерлу́ха (Гр, Ду), жеру́ха́ (Вх, Ан, Пс, Шм, Ум, Iв, Сл — ДС), жиру́ха́ (Чн, Рг1, Лч, Ln,
Го1, Iв, Сл — СТ, СЛ), перечниця (Во), режуха (Мн2, Mk — ПД), рiжуха (Во), фируха (Hl
— БУ).

Lepidium syvaschicum Kleopow — хрı́ниця сива́ська; хрı́нниця сива́ська (Ру, Оп).
Lepidium turczaninowii Lipsky [=Lepidium lyratum L. subsp. lacerum
(C.A.Meyer) Thell.] — хрı́ниця Турчани́нова; хрiнниця Турчанiнова (Оп).
Lepidium virginicum L. — хрı́ниця вiрґı́нська.
Lepidium sp. — красовуля (Ан), красоля (Ан), рiзо́ха (Жл).
Lerchenfeldia ﬂexuosa (L.) Schur = Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin.
Leucanthemella Tzvelev — короли́чка; леукантемела (Оп).
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Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev — короли́чка пı́зня; леукантемела пiзня
(Оп).
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Leucanthemopsis (Giroux) Heywood — мару́нниця.
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood (Pyrethrum alpinum (L.) Schrank) —
мару́нниця альпı́йська; маруна альпiйська (Оп).
Leucanthemum Miller — короли́ця (Вх2, Ру, Оп).
Leucanthemum raciborskii M.Popov & Chrshan. [≈Leucanthemum vulgare
Lam.] — короли́ця Рацибо́рського; короли́ця Рацiбо́рського (Ру, Оп).
Leucanthemum rotundifolium (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC. [=Leucanthemum waldsteinii (Schultz Bip.) Pouzar] — короли́ця круглоли́ста (Ру, Оп);
золотоцвiт круглолистий (Вх1).
Leucanthemum vulgare Lam. — короли́ця звича́йна (Ру, Оп); золотоцвiт серпник
(Вх1), короли́ця (Сл; Вх7, Гд, Mk, Ук, Он, Сб — СТ, ПД, ДС, БО, ГЦ), короли́ця бiлоголо́ва
(Вх2, Вх6, Мл); австрейки (Ос — ВЛ), бишишник (Ан — СЛ), бiлиця (Ln — СТ),
бiлоголовник (Чн, Ан, Ln, См — СТ, ПС, СЛ), ворожка (Mk, См — СД, ПД), гвоздички (См
— ДС), голова(и) iванова(i) (Ан, См — ПС), горицвiт (Mk, См — СТ, ПД, ДС), дi(є)ви́чник
(Tl, Сб — СТ, ПС), дiвочник (Ан — ПС), жабрей (Ан — СЛ), жовтопуп (Го2 — СЛ), золотник
(Hl — БУ), золототи́сячник (Сб — СД), золотоцвı́т (Во, Ан, Жл, Го2 — СТ, СЛ), iванiв цвiт
(Во, Го2 — СЛ), iван-трава (Ан, См — ПС, СЛ), ка́ни́ця (Вх, Жл, Вх1, Вх2, Вх6, Ду, Он — БО),
королиця бiла (Км), королиця жiнська (Км), королиця кiнська (См), королı́вка (Жл,
Вх1, Вх7 — БО), коро́лька (Жл, Вх1, Вх7, Гд, Он — БО), корольки́ (Сб — ЗК), корольо́к
(Он — БО), корулька (См), кра́лька (Вх7, Ду — ЛМ), крячка (Км), купалка (См — СЛ),
купалка бiла (Ан — СЛ), маргаретка (Км), маруна (Км), маруна польова (Ан, Сл — ПД),
мар’яна (Км), мар’яша лiсова (Ан — ПС), невiстилки (См), невı́стка(и) (Жл, Вх6, Вх7,
Шх, Ду, Гб2, Коб — ГЦ), невiсточки (Сл), невiсту(о)лька (Км), невiсту́льки́ (Нв, Жл, Вх1,
Вх2, Вх6, Вх7, Шх, Ощ, Ду, Ук, Кар — ВЛ, ГЦ, ЗК), нив’яник (Км), око волове (Во, Го2 —
СЛ), орiшник (Ан — ПС), пiдбı́л (Сб — СТ), подбiл (Сл — ПЦ), поральник добрий (Ан —
ПС), правда (Км), пригортень (Ос — ВЛ), пупавка (Ан — СЛ), пупавка бiла (Ан — СЛ),
п’ятак (Mk), ранник (Ос — ПЦ), рома́н (Рг1, Вл, Ан, Пс, Мн, Сл, Mk — СД, ПД, ПС), роман
бiлий (Ан), роман великий (Ан), роман лiсовий (Ан), роман лопастий (Сл — СЛ), роман
польовий (Ан), романе́ць (Вл, Пс, Кр, Mj, Ум, Ян2, Iв, Сл — СД, ПД), романець бiлий (Ан —
ПД), роман-зiлля (Сл), романиця бiла (Ан — ПД), романiв цвiт (Ан — СД), рома́шка (Ан,
Ос, Рм, Кч, Сб, Коб — ЗАГ), рома́шка бı́ла (Сб — СТ), рома́шка ди́ка (Сб — ПД), рома́шка
польова́ (Ук, Сб — ЗК), ромашок дикий (Ос — ПД), роме́н (Рг1, Ln, Пс, Мн, Ум, Iв, Сл — СТ),
ромен бiлий (Ук), роме́н-зı́лля(є) (Ан, Iв, Сл), ром’янець (Ос — ПД), рум’янок (Mk, См —
СД, ДС), сабур (Ан — СЛ), салда-балда (Ос — ВЛ), серпiвни́к (Гд — БО), серпı́й (Вх, Вх1,
Ду — ВЛ), серпник (Нв, Вх, Жл, Вх2, Mk, См — ВЛ, ДС, ЛМ), снiгу́рка (Сб — ПЗ), сонечко
(Ан — ВЛ), сонiчник (См — ДС), сонiч(ш)ник дикий (Нв, Вх1 — ВЛ), соняшник (Ан —
СЛ), стоцвiт (Ln, Го2 — СТ, СЛ), таре́льцi (Гб — ДС), тари(а)лованя (Км), тарi(е)лка (Км),
тарi(е)лканя (Км), тарı́лочка (Ан, Жл — СД), тарı́льцi (Сб — ЗК), то́пник бı́лий (Ан, Жл
— ВЛ), торг (Вх7 — ВЛ), торолька (Км), цуцики (Ан — ПЦ), цюцки (Ан — ПС).
Leucanthemum waldsteinii (Schultz Bip.) Pouzar — короли́ця круглоли́ста;
невı́стка (Коб — ГЦ).
Leucojum L. — бiлоцвı́т (Ру, Оп); скороспiлка (Вх2).
Leucojum aestivum L. — бiлоцвı́т лı́тнiй (Ру, Оп); блiдниця (См), дiдух (См).
Leucojum vernum L. — бiлоцвı́т весня́ни́й (Ру, Оп); левко́й весня́ний (Мл, Сл),
скороспı́лка весняна́ (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл); амбре́лки (Мг — ЗК), бiлки́ (Мг — ЗК),
бiлоснı́жка (Мг — ЗК), бiмбо́вка (Мг — ЗК), блı́дниця (Жл), бринду́шi (Гд — БО), дiду́х
(Вх, Жл, Вх1 — ДС), жо́втка (Вх1, Вх7 — ДС, ЗК), клеку́цка (Мг — ЗК), клюку́цка (Мг —
ЗК), когу́тики (Мг — ГЦ), коза́дрис (Мг — ЗК), козин(ь)ки́ (Мг — ЗК), козинки́ цига́нськi
(Мг — ЗК), козı́бородка (Мг — ЗК), козодрас(т) (Мг — ЗК), козо́дри́с (Мг, Нес — ВЛ, ЗК),
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козо́дриска (Мг — ЗК), козо́дрист (Мг — ЗК), козу́лька(и) (Коб, Куз, Тка — ДС, БО),
козянки́ (Мг — ЗК), коко́драс (Мг — ЗК), коко́дрист (Мг — ЗК), колı́нцята (Мг — ЗК),
коло́дри(а)с (Мг — ЗК), коло́дрист (Мг — ЗК), коло́здрик (Мг, Мал — ЗК), коно́дриска
(Мг — ЗК), кукушки́ (Мг — ЗК), ле́бедi (Мг — ЗК), лу́ща (Мг — ЗК), нарциз лiсовий (Вх
— ДС), на́рци́с (Mk, Мг — ЗК), нарцис дикий (Вх1), пiдснı́жник (Кч, Мг — БО, ГЦ, ЗК),
пра́сер (Вх7 — БО), про́лiска (Мг — ЗК), раст (Мг — ЗК), ра́стик (Мг — ЗК), сколо́здрик
(Мг — ГЦ, ЗК), сколо́здрист (Мг — ЗК), снiгурки (Mk — БУ), снı́жка (Вх7 — БО), часни́к
во́вчий (Гд — БО), часни́к ди́кий (Мг — ЗК), часно́к ди́кий (Кч — БО).
Leucorchis E.H.F.Meyer = Pseudorchis Séguier.
Leucorchis albida (L.) E.H.F.Meyer = Pseudorchis albida (L.) Á. & D.Löve.
Leuzea DC. — медо́вий осо́т.
Leuzea altaica (Fischer ex Sprengel) Link (Rhaponticum salinum (Sprengel) Less.)
— медо́вий осо́т солонце́вий; волошка солона (Сл), левзе́я солончакова́ (Мл); будяк
медовий (Го1 — СЛ), осот (Сл), осот медовий (Го1 — СЛ).
Levisticum Hill — люби́сток (Ру, Оп).
Levisticum oﬃcinale Koch — люби́сток лiка́рський (Ру, Оп); люби́сток (Вх3, Сл;
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Чн, Нв, Hz, Вх, Рг1, Ср, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх7, Hl, Mj, Rs, Шх, Гр, Ощ, Ян1, Ян4, Дб,
Ду, Iв, Mk, Ос, Пч, Мс — ЗАГ), люби́сток звича́йний (Мл); безсме́ртник (Сб — СТ), бояк
(Сб — ДС), веґе́та (Мг — ЗК), ду́дочник (Мс — СТ), естраґо́н (Коб — ДС), зе́ллер (Мг —
ЗК), зiрки (Mk, См — СТ), зı́рочки жо́втi (Сб — ДС), зоря (Чн, Ln, Hl, Шм — СТ, СЛ, БУ),
зорька небесна (Ос — СД), кану́фель (Гб2 — ГЦ), кашта́нчики (См, Мг — ПД, ЗК), кмин
ди́кий (Мг — ЗК), кульба́бка (Гб2 — ГЦ), любець (Гр, Mk), лю́бжа (Сб — ЗК), люби́-мене́
(Hz, Вх7 — ДС), люби-мене-швидко (Hz — ГЛ), люби́н-трава́ (Мс — СТ), люби́ст (Gs, Жл,
Мг — ГЛ, ЗК), люби́ста (Рг1, Ан, Пс, Mj, Iв, Сб — БО), люби́стер (Мг — ЗК), люби́сти(е)к
(Ан, Gs, Мс — СТ, ГЛ), любисти́на (Жл), любисточок (Gs — ГЛ), люби́стра (Ан, Сб — ПС,
СЛ), любистро́н (Мс — СТ), лю́бисть (Жл), любка (См — ЛМ), люблин (Ос — СЯ), лю́бця
(Жл), лю́бчик (Вх7, Mk, Ос, Мс — СТ, ГЦ, ЛМ), люшта́н (Бк — БУ), млекотина (Ос — ЛМ),
нı́миця (Мг — ЗК), па́хало (Мг — ЗК), па́ханка (Мг — ЗК), петру́шка ди́ка (Мг — ЗК),
при́воротень (Мг — ЗК), прилю́бник (Мг — ЗК), старче́ць смоляни́й (Сб — ДС), тро́йзiль
(Жл), ча́ри-зı́лля (Сб — СЛ).

au

th
or

Leymus Hochst. — колосня́к (Ру, Оп; Ук).
Leymus arenarius (L.) Hochst. — колосня́к пiскови́й (Мл, Сл, Оп); колосник
пiсковий (Вх2), колосня́к пiща́ний (Ру); колосни́к (Чн, Ум, Шс2, Iв, Сл — СТ, СЛ),
колосня́к (Ду, Яв, Iв, Сл), пiщець (Го2 — СЛ), ячмı́нь ди́кий (Чн, Ум, Iв, Сл — СЛ), ячмiнь
пiсковий (Яв, Сл).
Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev — колосня́к китицецвı́тий; колосня́к
велете́нський (Ру), колосняк китицевий (Оп), колосня́к рiпякови́й (Мл); вострець (Го1
— СЛ), колосник (Чн, Ср, Ln, Го1, Шс2 — СТ, СЛ), колосня́к (Ан — СЛ), острець (Го1, Ян1
— СТ, СЛ), пiщаник (Ан), рипiлка (Го1 — СЛ), ячмiнь дикий (Чн, Го1 — СЛ).
Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus (Bieb.) Tzvelev — колосня́к
китицецвı́тий примо́рський.
Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev — колосня́к гiлля́стий (Оп), колосня́к-сине́ць;
гостре́ць гiлля́стий (Ру), пирı́й-сине́ць (Сл); синець (Ян3, Ян4, Сл — СД, СТ).
Leymus sabulosus (Bieb.) Tzvelev [=Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp.
sabulosus (Bieb.) Tzvelev] — колосня́к примо́рський; колосня́к чорномо́рський
(Ру, Оп).

Libanotis intermedia Rupr. = Seseli libanotis (L.) Koch subsp. intermedium (Rupr.)
P.W.Ball.
Libanotis montana Crantz = Seseli libanotis (L.) Koch.
Libocedrus Endl. = Calocedrus Kurz.
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Libocedrus decurrens Torrey = Calocedrus decurrens (Torrey) Florin.
Ligularia Cass. — язи́чник (Ру, Оп).
Ligularia bucovinensis Nakai [≈Ligularia sibirica (L.) Cass.] — язи́чник
букови́нський (Оп).
Ligularia carpatica (Schott, Nyman & Kotschy) Pojark. [≈Ligularia glauca (L.)
O.Hoﬀm.] — язи́чник карпа́тський (Оп).
Ligularia glauca (L.) O.Hoﬀm. — язи́чник си́зий; дı́дик сiроголуби́й (Мл),
жовтозı́лля си́зе (Сл); капусник (Ос — ВЛ).
Ligularia sibirica (L.) Cass. — язи́чник сибı́рський (Ру); язичник (См — БУ).
Ligusticum L. — морквяне́ць; лiгустик (Оп), лiгу́стикум (Ру).
Ligusticum mutellina (L.) Crantz — морквяне́ць гiрськи́й; бу́рич ска́льний (Вх1,
Сл; Жл), лiгустик мутелiновий (Оп), лiгу́стикум мутелı́новий (Ру); мо́рква гiрська́
(Коб — ГЦ), мо́рква ди́ка (Коб — БО), морквiвни́к (Коб — ГЦ), морквяне́ць (Коб — ГЦ),
свиндюх (Mj — ГЦ).
Ligustrina Rupr. [=Syringa L. pro parte] — трiску́н (Оп).
Ligustrina amurensis Rupr. [=Syringa amurensis Rupr.] — трiску́н аму́рський
(Оп).
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Ligustrum L. — бирючи́на (Ру, Оп).
Ligustrum lucidum Aiton ﬁl. — бирючи́на блиску́ча (Ру, Оп).
Ligustrum vulgare L. — бирючи́на звича́йна (Ру, Оп); бирючи́на (Сл; Ск, Чн, Ср,
Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Шм, Шс2, Ян4, Яв, Ук — СТ, СЛ), бирючина проста (Во), бирю́чка
звича́йна (Вх1, Вх6, Мл; Жл); бiрючи́на (Ян2, Сл, Mk — СД, СТ), бруслина (См — ВЛ),
во́вчi я́годи (Ан, Мн, Hl, Шс2, Яв, Iв, Mk, Ук, См — СТ, ПД, БУ), жи́молодь (Ан, Яв, Iв,
Сл — СД), жостı́р (Ум, Iв, См — СТ), жость (Жл, Вх1, Вх6, Гр), курослiпник (Ан — ПД),
фадьоли́на (Вх7 — ЗК), фадьольни́к (Вх7 — ЗК).
Liliaceae — лı́лiєвi; лiлı́йнi (Ру, Оп).
Lilium L. — лı́лiя (Сл, Ру, Оп; Жл, Mk, Ук, Бк, Гб — ПД, ДС, БУ); ли́лiя (Вх2; Гв, Жл, Mk).
Lilium bulbiferum L. — лı́лiя цибулинконо́сна (Ру, Оп), лı́лiя черво́на (Сл);
ле(и)лiя гориш (Вх1, Вх3, Вх6), лелı́я черво́на (Мл); гори́ш (Жл), корона (Сл — СД),
лı́лiя (Коб — ДС).
Lilium candidum L. — лı́лiя бı́ла (Сл, Оп; Hl, Tl, Mk, Мс — СТ, ПД, БУ); ле(и)лı́я бı́ла
(Во, Вх1, Вх6, Мл), лı́лiя снı́жно-бı́ла (Ру), снiгоцвı́т (Вх1; Жл); коро́на ца́рська (Мс,
Дан — СТ, ПЗ), красу́ня нiчна́ (Мс — СТ), крин (Ум, Гр, Дб, Ду, Iв, Сл), крiн (Гб — СТ, ГЦ),
лелı́я (Ум, Гр, Ду, Iв), лилı́я (Он — БО), лiле́я (Ум, Ду, Iв, Ук), лı́лiя (Iв, Мс — СТ), лı́лiя
садо́ва (Мс — СТ), лiлiя снiжна (Mk), лiлю́ся (Он — БО), попелю́шка (Мс — СТ).
Lilium lancifolium Thunb. (Lilium tigrinum Ker-Gawler) — лı́лiя ти́грова (Ру).
Lilium martagon L. — лı́лiя лiсова́ (Сл, Ру, Оп; Iв — ГЦ, ЗК); лелı́я лiсова́
(Мл), ле(и)лiя пiдвоя (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6), лiлiя кучерява (Оп); аракан (Ан — СД),
дев’ятерник (Вх — ДС), дзво́ники (Мг — ЗК), дзво́(у́)нчики (Мг — ЗК), дзву́нки (Мг —
ЗК), заво́йок (Во, Жл), зубарi (Ан — СЛ), кала́пчики (Мг — ЗК), кудı́лька (Вх7 — ВЛ),
кукурузка (Mk — ДС), лелı́я (Мг — ЗК), лилея дика (Сл), лилiя (Жл), лiле́я лiсова́ (Пс,
Ум, Ду, Iв), лiлı́я (Мг — ГЦ, ЗК), лı́(и)лı́я лiсна́ (Рг1, Жл, Мн, Шм2, Ум, Iв, Mk, Мг — ПД,
ЗК), масленка (Ln — СТ), ма́сло воро́няче (Нв, Мг, Коб — ВЛ, ДС, БО, ЗК), маслюки́ (Коб
— ДС), маслючо́к (Нес — ВЛ), масля́нка (Рг1, Ан, Пс, Мн, Hl, Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, См —
СТ, ПД, ВЛ), масля́ночка (Вл, Ум, Iв), око вороняче (См — СД), пiдвı́я (Нв — ГЦ), пiдво́я
(Жл, Mk), сарана́ (Во), се́рце мачухи́не (Мс — СТ), се́рце мужське́ (Мс — СТ), тулiпа́н
лiло́вий (Мг — ЗК), часничок (Ос — ПД), язи́к те́щин (Мс — СТ).
Lilium monadelphum Bieb. — лı́лiя однобра́тня (Оп).
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Lilium regale E.H.Wilson — лı́лiя королı́вська (Ру).
Lilium tigrinum Ker-Gawler = Lilium lancifolium Thunb.
Lilium sp. — лелия (Вх5 — ЛМ), лелı́я (Вх5, Сл, Mk, Ук — ЛМ), лилея (Mk), лiлiя́с (Лч,
Жл).

ht

Limodorum Boehmer — недозрı́лка; лiмодо́рум (Ру, Оп).
Limodorum abortivum (L.) Swartz — недозрı́лка фiоле́това; лiмодорум
недорозвинений (Оп), лiмодо́рум недорозви́нутий (Ру).
Limoniaceae [=Plumbaginaceae pro parte] — керме́ковi (Ру, Оп).
Limonium Miller — керме́к (Сл, Ру, Оп; Ср, Ук — СТ); дубильник (Вх2).
Limonium alutaceum (Steven) O.Kuntze [≈Limonium tomentellum (Boiss.)
O.Kuntze] — керме́к за́мшевий (Ру, Оп).
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. — керме́к стокротколи́стий; кермек
(Шс2 — СТ).

rig

Limonium bungei (Claus) Gamajun (Limonium membranaceum (Czern.) Klokov) —
керме́к перетинча́стий (Ру, Оп).
Limonium caspium (Willd.) Gams [≈Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.]
— керме́к прикаспı́йський; керме́к каспı́йський (Сл, Ру, Оп), кiрома́н каспı́йський
(Мл).
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Limonium danubiale Klokov — керме́к дуна́йський (Ру, Оп).
Limonium donetzicum Klokov [≈Limonium tomentellum (Boiss.) O.Kuntze] —
керме́к доне́цький (Ру, Оп).
Limonium hypanicum Klokov — керме́к пiвденнобу́зький (Ру, Оп); кiрома́н
солоне́й (Мл); жимольга (Сл — СТ), жовтокорiнь (Шс2 — СТ), катран красний (Шс),
ке́рме́к (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ду, Сл — ЗАГ), кермек луговий (Ан), перекотиполе (Ан, Шс — СТ),
подорожник солонцеватий (Мн2), синiй цвiт (Ан — СЛ), солоне(i)й (Рг, Пс), солонець
(Мн2), стародуб (Ос — ПД).
Limonium latifolium (Sm.) O.Kuntze — керме́к широколи́стий; дубильник
широколистий (Вх2), кiрома́н широколи́стий (Мл); дубильний корiнь (Ан), дубильник
(Ln — СТ), жовтокорiнь (Шс2 — СТ), керме́к (Ан, Ln, Iв, Ос — СТ, СЛ), кирмак (Мн2 —
ПД), кирмяк (Ан — СЛ), кирома́н (Рг1, Пс, Жл, Ду), кiрма́к (Рг1, Жл, Ум, Ду, Iв), кiромак
(Рг — СТ), чинбарник (Ан).
Limonium membranaceum (Czern.) Klokov = Limonium bungei (Claus) Gamajun.
Limonium meyeri (Boiss.) O.Kuntze — керме́к Ма́єра; керме́к Мейє́ра (Ру, Оп);
жовтокорень (См), кемпик (См), кермек (Ос, См — СТ), кiроман (См — СТ), кормек (См).
Limonium oblongifolium (Kotov) Loskot ex Tzvelev — керме́к видовженоли́стий (Оп).
Limonium platyphyllum Lincz. [=Limonium latifolium (Sm.) O.Kuntze] —
керме́к широколи́стий (Сл, Ру, Оп).
Limonium sareptanum (A.Becker) Gams — керме́к саре́птський (Ру, Оп);
кiрома́н степови́й (Мл); кермек (Ос — СТ), кермик (Ян3 — СТ).
Limonium sinuatum (L.) Miller — керме́к ви́кроєний; керме́к ви́їмчастий (Ру).
Limonium suﬀruticosum (L.) O.Kuntze — керме́к напiвкущови́й (Оп); керме́к
пiвкущови́й (Ру).
Limonium tomentellum (Boiss.) O.Kuntze — керме́к повсти́стий; керме́к
волоха́тий (Сл), кiрома́н волоха́тий (Мл); кермек (Ос — СТ), кермек м’який (См),
кермик (Ян1, Ян3 — СТ), кiроман (См — СТ), кормек (См), пiдбородка (См), солоне́й
(Рг1).
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Limonium сhurjukense (Klokov) Lavrenko [≈Limonium tomentellum (Boiss.)
O.Kuntze] — керме́к чурю́цький (Ру, Оп).
Limonium sp. — кермик (Сл), кiрмак (Сл).
Limosella L. — муля́нка (Ру, Оп).
Limosella aquatica L. — муля́нка водяна́ (Ру, Оп); баю́рниця звича́йна (Мл),
муля́нка (Сл; Жл), муля́нка звичайна (Вх1); болотнiвка (Сл), лужайник (Ln, Шс2 —
СТ), лужайниця (Сл — СТ).
Linaceae — льоно́вi (Ру, Оп).
Linaria Miller — льоно́к (Сл, Ру, Оп).
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás — льоно́к вузьколи́стий; льонок дуже
вузьколистий (Оп).
Linaria bessarabica Kotov — льоно́к бессара́бський (Ру, Оп).
Linaria biebersteinii Besser — льоно́к Бiбершта́йна; льоно́к Бiбершта́йнiв (Сл),
льоно́к Бiберште́йна (Ру, Оп); дивина (Ян1, Ян4 — СТ), коров’як малий (Ян4 — СТ),
кукурудзка польова (Ян1, Ян4 — СТ).
Linaria bipartita auct., non (Vent.) Willd. = Linaria incarnata (Vent.) Sprengel.
Linaria cretacea Fischer ex Sprengel — льоно́к крейдяни́й (Ру, Оп).
Linaria dulcis Klokov — льоно́к соло́дкий (Ру, Оп); льоне́ць паху́чий (Мл), льоно́к
паху́чий (Сл); бiгун (Мн2 — СД), благоуст (Ан, Ln, Го1, Шс2 — СТ, СЛ).
Linaria euxina Velen. [≈Linaria genistifolia (L.) Miller] — льоно́к причорномо́рський; льоно́к чорномо́рський (Ру, Оп).
Linaria genistifolia (L.) Miller — льоно́к дроколи́стий (Сл, Ру, Оп); льоне́ць
дроколи́стий (Мл); дзвiно́чки (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв), дзво́ники (Гр), косю́рки́ (Рг1, Ln, Пс,
Жл, Кр, Ум, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), ласкавець польовий (Сл — СЛ), струга (Ан — СТ).
Linaria incarnata (Vent.) Sprengel (Linaria bipartita auct., non (Vent.) Willd.) —
льонок м’я́со-черво́ний; льоно́к двороздı́льний (Ру, Оп).
Linaria macroura (Bieb.) Bieb. — льоно́к довгохво́стий (Сл); льоне́ць
довгохво́стий (Мл), льонок великохвостий (Оп), льоно́к довгошпо́рковий (Ру).
Linaria maeotica Klokov [≈Linaria angustissima (Loisel.) Borbás] — льоно́к
приазо́вський; льонок азовський (Оп).
Linaria pontica Kuprian. [≈Linaria genistifolia (L.) Miller] — льоно́к
примо́рський; льонок понтiйський (Оп).
Linaria sabulosa Czern. ex Klokov — льоно́к пiскови́й; льоно́к пiща́ний (Ру, Оп).
Linaria simplex (Willd.) DC. — льоно́к прости́й (Ру, Оп).
Linaria syspirensis C.Koch [≈Linaria genistifolia (L.) Miller] — льоно́к
туре́цький; льонок iспiрський (Оп).
Linaria vulgaris Miller — льоно́к звича́йний (Сл, Ру, Оп; Мс — СТ); льнянка
звичайна (Во), льоне́ць звича́йний (Вх1, Вх6, Мл); бара́нчики (См, Сб — ПС, СЛ), бiгун
(Mk — ПД), бранчики (Ан — СЛ), бу́слики (Мс — СТ), видальник (Км), вiждик (Км),
внутренник (Км), га́вчики (Мс — СТ), гладовник (Ан — СД), гре́зан (Сб — БО), дзвiно́чки
(Сл, Сб — БО), дзво́ники (Ум, Ду, Iв, Сл, См — СТ), дзво́ники жо́втi (Сб — ПД), дивина
(См — ВЛ), дрочи́ця (Ан, Яв — СД, СТ), дрочниця (Км), дух огуречний (Го1 — СЛ),
жа́бки́ (Мл, Мс — СТ, ВЛ), жабре́й (Rs, Сл — ВЛ), жабрı́й (Мс — СТ), жовте зiлля (Ос
— ВЛ), жовту́шка (Ан, Гт — СТ, ЗК), заткни́-гу́зно (Мс — СТ), заткни́-жо́пу (Мс — СТ),
зба́нки (Сб — ДС), зво́ники (Ан, Iв — СТ), зiв льви́ний (Мс — СТ), зiлля вiд малярiї (Ос
— ВЛ), зьов льви́ний (Мс — СТ), зьов льви́ний ди́кий (Мс — СТ), iван-та-ганна (Сл —
СД), каптурки турецькi (Гв — ВЛ), коня́ча трава́ (Сб — ПД), коровник (Ан, Го1 — СЛ),
коров’я́к (Нв, Ду — ВЛ), косюрки́ (Iв), крı́вця за́яча (Сб — СД), кров заяча (Ан, Кр, Сл —
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СД), кукурудза польова (Км), лен (Сб — ГЦ), лен ди́кий (Сб — ВЛ, БО), лен пiльський
(Шх — ГЦ), ленник (Км), лено́к (Ср, Ln, Tl, Ум, Шс2, Iв, Сл — СТ), лино́к (Вх1, Вх7, Сл —
ПД, ВЛ), линя́ка кита́йська (Мс — СТ), липня́нка (Сб — СД), льня́нка (Ln, Hl, Яв, Ос — СТ,
ПД, БУ), льон (Сб — ПЗ), льон ди́кий (Ос, Гт, Мс — СТ, ПД, ЗК), льон за́йцiв (Рг1, Ан, Пс,
Жл, Ду, Iв, Сл), льон соба́чий (Сл, Сб — СД), льо(ю)нець (Ан, Сл — ВЛ), льонець дикий
(Mk), льоно́к (Гв, Рг1, Ан, Пс, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Мс, Коб — СД, СТ, ВЛ, БО), льонок
лiсовий (Ос — СД), льо́нток (Гр), льоня́нка (Мс — СТ), матьян (Ос — ВЛ), медовик (Tl),
медунка (Ан, Ос — ПЦ, СЛ), моло́жничок (Iв), молоча́й (Мс — СТ), молочiй (Mk, См —
ПД, ПС), моло́шничок (Ан, Iв — СД), мурог польовий (Ан — СЛ), нiмиця лiсна (Ан —
ПД), нутренник (Км), огурешник степний (Ан — СД), осту́дник (Чн, Ln, Ум, Iв, Сл, Ос —
СТ, ПД, СЛ), панчiшки жовтi (Ос — ПЦ), па́ща льви́на (Сб — ВЛ), пе́сики (Сб — ДС, БО),
писки львинi (Gs — ДС), простудник (Ос — СД), розмай (Сл — СТ), розхı́дник (Ан, Сб
— СТ, СЛ), ро́тики (Мс — СТ), ро́тики зозу́линi (Сб — СД), рябинка (Ан — СЛ), сварка
(Mk — ПД), серпiй (Ан — СЛ), серпорiз (Ан — ПС), слiпо́та (Сб — ДС), соба́чка(и) (Шс2,
Сл, Рм, См, Мс — СД, СТ, ВЛ, ПЦ), соба́чки польовı́ (Сб — ПД), соки́рка (Ан, Iв, См — СТ,
СЛ), соки́рки жо́втi (Сб — ВЛ), сосновник (Ан — СТ), сосонка (Сл — СД), стоголо́вник
(Ан, Iв — СД), судцi (Ос — ПД), череви́чки (Сб — ПД), череви́чки зозу́линi (Ан, Iв, См —
СД), чисте́ць (Рг1, Ан, Mj, Iв, Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ, ПС), чи́стик (Ан, Ос, Мс — СТ, ПС, СЛ),
чистик пiсочний (Ан — ПС).
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Lindernia All. — коро́бчанка; лiнде́рнiя (Ру, Оп).
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (Lindernia pyxidaria L. pro parte)
— коро́бчанка просте́рта; лiнде́рнiя звича́йна (Мл), лiнде́рнiя коробча́ста (Ру),
лiндернiя простерта (Оп).
Lindernia pyxidaria L. pro parte = Lindernia procumbens (Krocker) Philcox.
Linnaea L. — лiне́я; лiнне́я (Ру, Оп).
Linnaea borealis L. — лiне́я пiвнı́чна; лiннея пiвнı́чна (Ру, Оп).
Linum L. — льон (Сл, Ру).
Linum angustifolium Hudson [≈Linum bienne Miller] — льон вузьколи́стий (Оп).
Linum austriacum L. — льон австрı́йський (Сл, Ру, Оп); лен дикий (Mk — ПД), ленок
(Mk — ПД), льон дикий (Мн2, Ян4 — СТ), льонок (Мн2).
Linum austriacum L. subsp. euxinum (Juz.) Ockendon — льон австрı́йський
причорномо́рський.
Linum basarabicum (Săvul. & Rayss) Klokov ex Juz. — льон бессара́бський

au

Linum bienne Miller — льон дворı́чний.
Linum catharticum L. — льон проносни́й (Сл, Ру, Оп); лен проно́сний (Мл), льон
прочистник (Вх1); льон зозу́лин (Пс), льон кукушкин (Рг1, Пс, Сл), льоно́к (Рг1, Пс, Ду).
Linum corymbulosum Reichenb. [=Linum strictum L. subsp. corymbulosum
(Reichenb.) Rouy] — льон дрiбнощитко́вий (Оп); льон щитко́вий (Ру).
Linum crepitans (Boenn.) Dumort. [=Linum usitatissimum L. var. crepitans
(Boenn.) Schübl.] — льон-стрибуне́ць (Ру, Оп).
Linum czerniaëvii Klokov [≈Linum pallasianum Schultes] — льон Черня́єва (Ру,
Оп).

Linum euxinum Juz. [=Linum austriacum L. subsp. euxinum (Juz.) Ockendon]
— льон причорномо́рський; льон евкси́нський (Ру, Оп).
Linum extraaxillare Kit. [=Linum perenne L. subsp. extraaxillare (Kit.) Nyman] — льон гiрськи́й (Ру); льон позапазушний (Оп).
Linum ﬂavum L. — льон жо́втий (Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Мн, Шс, Ян2, Iв — ЗАГ); лен
жо́втий (Мл; Ln, Mk — СТ, ПД); ви́тошник (Ан, Iв — СД), зави́вошник (Ум), зави́тошник
(Iв), зачивичник (Ан — ВЛ).
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Linum grandiﬂorum Desf. — льон великоцвı́тий; льон великоквiтковий (Оп).
Linum hirsutum L. — льон шорстки́й (Ру, Оп); лен волоха́тий (Мл), льон
шерстковоло́сий (Сл); лен косма́тий (Mk — ПД), лен синiй (Ln — СТ), льон синiй (Шс —
СТ).

Linum humile Miller [=Linum usitatissimum L. var. humile (Miller) Pers.] —
льон низьки́й (Ру, Оп).
Linum jailicola Juz. [≈Linum nervosum Waldst. & Kit.] — льон яйли́нський
(Ру, Оп).
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Linum lanuginosum Juz. [≈Linum hirsutum L.] — льон вовни́стий; льон
шерстистий (Оп).
Linum linearifolium (Lindem.) Jáv. — льон лiнiйноли́стий (Ру, Оп).
Linum marschallianum Juz. [≈Linum austriacum L. subsp. euxinum (Juz.)
Ockendon] — льон Ма́ршалла (Ру, Оп).
Linum nervosum Waldst. & Kit. — льон жилкува́тий (Ру, Оп); льон жилка́стий
(Мл, Сл); льон степний (Ос — СЛ).
Linum nodiﬂorum L. — льон вузлоцвı́тий; льон вузькоквiтковий (Оп), льон
жовтува́тий (Ру); льон жовтий (Шс — СТ).
Linum pallasianum Schultes — льон Па́лляса; льон Палла́са (Ру, Оп).
Linum perenne L. — льон багаторı́чний (Ру, Оп); лен трiвки́й (Мл), льон ди́кий (Сл;
Рг1, Пс, Мн2 — СД, СТ); лино́к (Вх7 — ГЦ), льон (Шс — СТ), льон польовий (Ан — СЛ).
Linum perenne L. subsp. extraaxillare (Kit.) Nyman — льон багаторı́чний
гiрськи́й.
Linum perenne L. subsp. perenne — льон багаторı́чний типо́вий.
Linum strictum L. — льон прями́й (Ру, Оп).
Linum strictum L. subsp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy — льон прями́й
дрiбнощитко́вий.
Linum tauricum Willd. — льон кри́мський (Оп); льон таврı́йський (Мл, Сл, Ру).
Linum tenuifolium L. — льон тонколи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); ленок (Ср, Ln — СТ).
Linum trigynum L. — льон тристо́впчиковий; льон га́льський (Ру), льон триматочковий (Оп).
Linum ucrainicum Czern. — льон украї́нський (Ру, Оп).
Linum usitatissimum L. — льон звича́йний (Оп); довгунець (Оп), лен сı́йний (Вх2,
Вх6, Мл), льон посiвни́й (Ру), льон сı́йний (Вх1, Сл; Mk, Ос — ВЛ, СЛ); вихильон (Сл),
довжик (Ос — ПЛ), ин (Рг, Пс), лен (Жл, Hl, Сл, Гд, Mk, Он, Гб — ПД, ВЛ, ДС, БУ, БО), лень
(Mk), лесь (Он — БО), льон (Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Ум, Rs, Гр, Ян1, Ян4, Дб, Сл, Mk, Ос, Он,
Рм, Мс, Гб — ЗАГ), льон-межеу́мок (Ук), пря́диво (Мс — СТ).
Сорти: бiгу́н (Вх7, Дб — ЛМ), лен бiлий (Mk), лен парнавський (Mk), лен риґайський
(Mk), лен синiй (Mk), льон сланки́й (Ук), чех (Вх7 — ЛМ).
Linum usitatissimum L. var. crepitans (Boenn.) Schübl. — льон-стрибуне́ць;
лен скочень (Вх2), льон-скаку́н (Сл; Рг1, Пс); виду́н (Лс2 — ПЦ), ви́скiк (Вх7 — БО, ГЦ),
гу́дич (Вх7 — ДС), лен великий (Вх5 — ЛМ), лен-пражець (Вх7 — ЛМ), лу́щик (Лс2, Ос —
ПЦ, ПС), пражець (Вх4 — ЛМ), ростун (Сл), скакун (Сл), ско́кель (Вх7 — ВЛ), скоц (Вх7
— БО), ско́цель (Вх7 — БО), скоцень (Gs, Вх2, Вх7 — ЛМ), ско́чень (Вх6, Вх7, Mk — ДС).
Linum usitatissimum L. var. humile (Miller) Pers. — льон звича́йний низьки́й;
льон-кудря́ш (Ук, Мс — СТ).
Linum usitatissimum L. var. vulgare Schübl. — льон-довгуне́ць (Сл; Ук); лен
звичайний (Вх2); веркольо́н (Гб — ПЗ), глуше́ць (Вх4 — ЛМ), дı́дич (Вх7 — ДС), довгуне́ць
(Ру; Ук, Мс — СТ), лен-вiвся́к (Вх7 — ЛМ), лен-глуше́ць (Вх7 — ЛМ), мо́лотень (Gs, Вх6,
Вх7, Mk — ДС, БО), сло́вiнь (Вх7 — ВЛ).
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Liparis L.C.M.Richard — блища́к; жирови́к (Ру, Оп).
Liparis loeselii (L.) L.C.M.Richard — блища́к боло́тяний; гладу́ха багняна́ (Мл),
жировик Лезеля (Оп), жирови́к Ло́зеля (Ру).
Liquidambar L. — а́мброве де́рево; лiквiдамбар (Оп).
Liquidambar styraciﬂua L. — а́мброве де́рево америка́нське; амброве дерево (Гз),
амвровець американський (Вх6). лiквiдамбар стираксовий (Оп), стираксове дерево
(Гз).

au

th
or

's

co

py

rig

ht

Liriodendron L. — тюльпа́нне де́рево; лiрiоде́ндрон (Ру, Оп).
Liriodendron tulipifera L. — тюльпа́нне де́рево америка́нське; лiрiоде́ндрон
тюльпа́нний (Ру, Оп), тюльпа́нне де́рево (Ру, Оп); тулiпанове дерево (Mk), тюльпа́нове
де́рево (Ук).
Listera R.Br. — зозу́линi сльо́зи (Ру, Оп; Ук).
Listera cordata (L.) R.Br. — зозу́линi сльо́зи серцели́стi (Ру, Оп).
Listera ovata (L.) R.Br. — зозу́линi сльо́зи яйцели́стi (Ру); задвı́йник лiсови́й
(Мл), задвı́йник яйцели́стий (Вх1; Жл), зозу́линi сльо́зи (Сл; Рг1, Жл), зозулинi сльози
яйцевиднi (Оп); гайник (См — ДС), двойлист (Mk), двулистник (Шс2), рушни(ч)ки́
зозу́линi (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв), сльо́зки зозу́линi (Ан, Ln, Iв — СТ), стули́гуз (Рг1, Пс,
Ум, Шс2, Iв, Mk — СТ, ПД), чемериця лiсна (Ан — ВЛ).
Lithospermum L. — горобе́йник (Сл, Ру, Оп).
Lithospermum apulum (L.) Vahl = Neatostema apulum (L.) I.M.Johnston.
Lithospermum oﬃcinale L. — горобе́йник лiка́рський (Сл, Ру, Оп); горобе́йник
звича́йний (Мл), саморiдник лiкарський (Вх1); воробейник (Рг1, Ln, Го1 — СТ), насiннє
гороб’яче (Ан, Ln — СТ), нести́дник (Гр, См — СД), покоронник (Мн2, Mk — ПД), сiм’я
журавлине (Ан — СЛ).
Lithospermum purpureocaeruleum L. = Buglossoides purpureocaerulea (L.)
I.M.Johnston.
Lloydia Salisb. ex Reichenb. — лiлı́йка; ллойдiя (Оп), ло́йдiя (Ру).
Lloydia serotina (L.) Reichenb. — лiлı́йка альпı́йська; ллойдiя пiзня (Оп), ло́йдiя
пı́зня (Ру).
Lobelia L. — лобе́лiя (Ру, Оп), мете́лики; льобе́лiя (Мл).
Lobelia erinus L. — лобе́лiя садо́ва́ (Ру, Оп), мете́лики садо́вı́; льобе́лiя
черешкова́та (Мл); кажанята рiзнобарвнi (Кри — СТ), камiнь синiй (Кри — СТ),
метелики (Кри — СТ), синьоочки (Чух — СЛ).
Lobeliaceae — лобе́лiєвi (Ру).
Lobularia Desv. — медiвни́ця; лобулярiя (Оп).
Lobularia maritima (L.) Desv. — медiвни́ця примо́рська; лобулярiя приморська
(Оп); бабиця (См), бурачок (См), медова трава (См), медовик (См), медок (Кри — СТ),
пусте зiлля (См).
Logﬁa Cass. — грудна́ тра́вка.
Logﬁa arvensis (L.) J.Holub — грудна́ тра́вка польова́; опо́вст полеви́й (Мл);
бархатна травка (Ан — СЛ), бородач (Ан — СЛ), гирля́нка (Яна — СТ), горля́нка (Рг1,
Пс, Жл, Мн, Ум, Iв, Сл, Mk, См — ПД), грудна́ тра́вка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Кр, Iв, Сл — СД),
душиця (Ан — СЛ), жа́бирна (Бк — БУ), жабник (Ln, Шм2, Mk — СТ), жабник пашенний
(Кр — СД), змiєви́к (Яв — СД), золотушна трава (Ан, Ln — СТ, СЛ), м’ята кошача (Ан —
СЛ), полинець (См), полинець бiлий (Ан, Сл, Яна — СД, СТ), поли́нчик (Вл, Жл, Ум, Шс2,
Гр, Iв, Сл — СД, СТ), тро́печка (Ан, Жл — ПС), чай грудний (Ос — ПД).
Logﬁa minima (Sm.) Dumort. — грудна́ тра́вка мала́.
Loiseleuria Desv. — наске́льниця (Ру, Оп); шипка (Вх3), шипок (Вх1, Вх2).
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Loiseleuria procumbens (L.) Desv. — наске́льниця лежа́ча (Ру, Оп); шипо́к
присло́нець (Вх2, Мл); шипо́к (Шх — ГЦ).
Lolium L. — па́житниця (Сл, Ру, Оп; Ук).
Lolium arvense With. [≈Lolium temulentum L.] — па́житниця польова́ (Ру, Оп).
Lolium loliaceum (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz. [=Lolium rigidum Gaudin subsp. lepturoides] — па́житниця пiвде́нна (Ру, Оп).
Lolium multiﬂorum Lam. — па́житниця рясноцвı́та (Сл), iталı́йський райгра́с
(Ру); па́житниця багатоквiтко́ва (Ру, Оп), райгра́с iталı́йський (Сл), ра́йка
iталı́йська (Мл); райґра́с iталı́йський (Mk).
Lolium perenne L. — па́житниця багаторı́чна (Ру, Оп), англı́йський райгра́с
(Ру); па́житниця звича́йна (Сл), пажитниця тревала (Вх6), райгра́с англı́йський (Сл;
Чн, Ln, Mk — СТ, СЛ), ра́йка англı́йська (Мл); пажитниця (Сл), пажитниця довголiтня
(Сл), па́жить (Жл), плеве́л (Рг1, Ln, Пс, Жл, Шс2 — СТ), пшенець (Ln, Го1 — СТ, СЛ),
ра́йґрас (Гб — ДС), райграс (Ср, Сл — СТ), ра́йська тра́вка (Гб — ДС), рейґрас (Mk —
ПД), тра́вка (Гб — ДС), шовко́ва трава́ (Он — БО).
Lolium persicum Boiss. & Hohen. — па́житниця пе́рська.
Lolium remotum Schrank — па́житниця рiдкоколо́са, па́житниця льоно́ва (Сл);
па́житниця полева́ (Мл), па́житниця розсу́нута (Ру, Оп).
Lolium rigidum Gaudin — па́житниця жорстка́ (Ру, Оп).
Lolium rigidum Gaudin subsp. lepturoides — па́житниця жорстка́ пiвде́нна.
Lolium temulentum L. — па́житниця п’янка́ (Ру, Оп), дурı́йка (Сл, Ру; Гв, Во, Hz,
Вх, Жл, Mk, Ук — ДС); дурı́йка звича́йна (Мл), пажитниця дурiйка (Вх6), пажить
дурiйка (Вх3); боли́голов (Жл, Сл, См — ПД), дуре́ць (Вх7, Шх — ДС, ГЦ), дури́ця (Вх7,
Он — БО), дурни́к (Он — БО), житня́к ди́кий (Гт — ЗК), кукı́ль (Ум, Ду, Iв, Сл), матонога
(Сл), омилець (Вх7 — СЯ, ЛМ), оми́лка (Жл), оми́лок (Вх, Жл, Вх3, Вх6, Вх7, Сл — ЛМ),
омо́лок (Вх6, Вх7 — ЛМ), плеве́л (Рг1, Пс, Жл), плевел отруйний (Сл, Mk), стоколоса
глуха (Mk), шаленець (Вх3, Вх6), шалени́ця (Вх6, Вх7, Гд, Он — БО, ЗК), шалiй (Вх6, См
— ГЛ), шалiйка (Вх3, Сл), шалı́тра (Вх7 — ЗК), шалiя́нка (Вх7 — ЗК), ша́лька (Вх — ЛМ),
шелене́ць (Вх7 — СЯ), шеле́ць (Вх7 — БО), шелiй (Mk — ДС).
Lonicera L. — жи́молость (Ру, Оп; Сл, Ук), деревни́к (Сл).
Lonicera caerulea L. — жи́молость блаки́тна, деревни́к блаки́тний; жи́молость
голуба́ (Ру, Оп).
Lonicera caprifolium L. — жи́молость козоли́ста (Ру, Оп; Во), деревни́к
козоли́стий; деревник козо(е)лист (Вх1, Вх3, Вх6), козоли́ст (Сл; Дб, Ду, Ук),
козоли́ст звича́йний (Мл); деревни́к (Жл), жимолость козинячий листик (Сл),
козели́ст (Жл, Mk), кози́нячий ли́стик (Яв), козiй листик (Ан, Mj), козiй листок (Tl),
козя́чий ли́стик (Iв).
Lonicera nigra L. — жи́молость чо́рна (Ру, Оп), деревни́к чо́рний (Сл); во́вчi
я́годи (Гд — БО), деревни́к (Вх, Жл, Шх, Он — ДС, БО, ГЦ), катрафiй (Сн — ГЦ), муда
поповi (Вх — ДС), чо́ртовi я́годи (Гд — БО), шкору́х (Шх — ГЦ).
Lonicera tatarica L. — жи́молость тата́рська (Ру, Оп; Яв, Сл), деревни́к
тата́рський (Сл); бузок рябий (Сл — СД), грозд песiй (Го2 — СЛ), деревник сибiрський
(Mk), жимолость (Чн — СЛ), нiмка (Ан — СЛ).
Lonicera xylosteum L. — жи́молость звича́йна, деревни́к звича́йний (Вх1, Вх6,
Мл, Сл); жи́молость пухна́та (Ру, Оп); деревни́к (Гв, Гр, Гд — БО, ГЦ), дерев’я́ник (Вх4,
Сл, Mk — ПД, ЛМ), дерев’янок (Вх7 — ЛМ), живоплı́т (Гб — ДС), жи́молость (Рг1, Пс, Жл,
Ум, Ду, Iв, Сл — СД), жи́молость костяна́ (Яв, Сл), катра́фiй (Вай — ГЦ), катрафiйник (Gs
— ГЦ), провертник (Hl — БУ), пустодiрка (См), самодiрка (См), сухе дерево (Gs — ДС),
сухо́дерев (Mj, Mk — ПД), сухо́деревник (Он — БО), сухо́дерево (Mj — ПД), суходре́вник
(Вх7, Ду — ЛМ), сухо́дрина (Коб — БО), чере́шня черво́на (Вх7 — ДС).
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Lophochloa Reichenb. — кипчи́ця; лофохло́а (Ру).
Lophochloa cristata (L.) Hyl. — кипчи́ця гребеня́ста.
Loranthaceae — омело́вi (Ру); ремнецвiтниковi (Оп).
Loranthus L. — дубо́ва омела́ (Ру); осмiл (Вх2), ремнецвiтник (Оп).
Loranthus europaeus Jacq. — дубо́ва омела́ європе́йська; дубо́ва омела́ (Сл; Рг1,
Жл, Hl, Mk, Ос — ПД, БУ), омела дуболюбна (Во), осмiл европе́йський (Вх2, Вх3, Вх6,
Мл), ремнецвiтник європейський (Оп); болячка дубова (См), боля́чка на ду́бi (Вх —
ДС), вимела (См — ПД), восмiл (См — ПД), iвiльга (Км), iмела (См — ПД), оме(i)ла (Мн2,
Сл), омела жовта (См), омелиця (Км), омелiя (Км), омелка (Км), омело (См), омелха
(Мн2), омельга (См), оми́ла (Пс, Жл), осмiл (Км), помела (См — ПД), прокльон баб’ячий
(Км).
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Lotus L. — ля́двенець (Сл, Ру, Оп).
Lotus ambiguus Besser ex Sprengel [≈Lotus corniculatus L.] — ля́двенець
сумнı́вний (Оп).
Lotus angustissimus L. — ля́двенець вузьколи́стий (Ру, Оп); комани́ця
тонкостру́чна (Мл), ля́двенець тоне́нький (Сл).
Lotus arvensis Pers. [≈Lotus corniculatus L.] — ля́двенець польови́й (Оп).
Lotus corniculatus L. — ля́двенець звича́йний (Сл), ля́двенець рога́тий (Ру);
комани́ця звича́йна (Мл), орiшина медiвка (Вх1, Вх6); багайни́к (Он — БО), ворı́шинка
(Вх, Жл — ДС), гори́цвiт (Рг1, Ум, Ду, Iв, Сл), горох горобиний (Рг1), горо́х струпи́ний
(Ан — СЛ), горошок (Рг1), горо́шок гороби́ний (Рг1, Mj, Ум, Iв, См — СД), дезбородь (Сл
— СД), за́нова(i)ть (Шх, Сл, Mk, См, Коб — ПД, ДС, ГЦ), зiлля од скаженини (Ос — ВЛ),
ка́чечки (Коб — ДС), клей стручений (Ан), коляни́ця (Он — БО), команиця (Hl, Коб —
БУ, БО), комониця (Ан, Mk — ПД), конюшина стручкова (Сл), конюши́нка (Коб — БО),
лапки́ кутю́жi (Коб — ГЦ), леденець (Сл), лишайник (Ос — ВЛ), ля́двенець (Чн, Рг1, Ан,
Ln, Пс, Жл, Кр, Шс, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ук — ЗАГ), медı́вка (Нв, Ду, Сл — ПД, ВЛ), орiшина
(См — СТ), орiши́нка (Жл, Сл, Mk), перелет (Ан, Tl — СД, ПС), перстене́ць (Ан, Iв — ПД),
сирı́тка (Он — БО), слiпота куряча (Сл, Ос — СД, ПД), тройчи́сте зı́лля (Ан, Жл, Iв, Сл —
ВЛ), черевички (Ан, Сл — СЛ), черевички зазульчинi (Mk — ДС).
Lotus elisabethae Opperman [≈Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.] —
ля́двенець Єлизаве́ти (Ру); ля́двенець Єлисаве́ти (Оп).

au

Lotus olgae Klokov [≈Lotus corniculatus L.] — ля́двенець О́льги (Оп).
Lotus praetermissus Kuprian. [≈Lotus angustissimus L.] — ля́двенець пропу́щений (Оп).
Lotus tauricus Juz. [≈Lotus corniculatus L.] — ля́двенець кри́мський (Оп).
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. — ля́двенець тонки́й (Ру, Оп); льон
польовий (Ан — СТ).
Lotus ucrainicus Klokov [≈Lotus corniculatus L.] — ля́двенець украї́нський
(Оп).

Lotus uliginosus Schkuhr — ля́двенець багно́вий; комани́ця багняна (Мл),
ля́двенець вогколю́бний (Сл), ля́двенець трясови́нний (Ру, Оп).
Ludwigia L. — мiлково́дник; людвiгiя (Оп).
Ludwigia palustris (L.) Elliott — мiлково́дник боло́тяний; людвiгiя болотна (Оп).
Luﬀa Miller — лю́фа (Ру, Оп), губча́стий огiро́к.
Luﬀa acutangula (L.) Roxb. — лю́фа гострогра́нна (Ру, Оп), губча́стий огiро́к
гострогра́нний.
Luﬀa cylindrica (L.) M.J.Roemer — лю́фа цилiндри́чна (Оп), гу́бчастий огiро́к
цилiндри́чний.
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Lunaria L. — мı́сячниця; луна́рiя (Ру, Оп), паста́я (Вх2).
Lunaria annua L. — мı́сячниця садо́ва́; луна́рiя однорı́чна (Ру, Оп), люна́рiя
непаху́ча (Сл); паста́я (Ощ — ГЦ).
Lunaria rediviva L. — мı́сячниця гiрська́; луна́рiя ожива́юча (Ру, Оп), лунарка
тревала (Вх1), люна́рiя тривка́ (Сл), пастая кiнчастка (Вх3), паста́я трева́ла (Вх2,
Мл); паста́я (Жл, Вх7, Mk, Коб — ГЦ), свiтлушка (Mk, См — ВЛ), фасу́ля ди́ка (Гд — БО).
Lupinus L. — люпи́н (Ру, Оп; Сл, Mk, Ук); лупи́н (Сл).
Lupinus albus L. — люпи́н бı́лий (Ру, Оп; Mk); лупи́н бı́лий (Сл); вовконога бiла (Mk),
ко́хва (Ан, Iв — СД), любiнь бiлий (Mk).
Lupinus angustifolius L. — люпи́н вузьколи́стий (Ру, Оп; Mk); лупи́н вузьколи́стий
(Сл); ка́ва (Гд — БО), кофiй синiй (Ан), лупин (Сл), люпи́н (Мс — СТ), люпı́н (Мс — СТ).
Lupinus hirsutus auct., non L. = Lupinus micranthus Guss.
Lupinus luteus L. — люпи́н жо́втий (Мл, Ру, Оп; Mk); вовкиня жовта (Вх1; Mk),
лупи́н жо́втий (Сл); вовки́ня (Мл, Сл — ГЛ), кофiй жовтий (Ан), лу́бiн (Жл, Гб, Кч —
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Lupinus micranthus Guss. (Lupinus hirsutus auct., non L.) — люпи́н шорстки́й (Ру,
Оп); лупи́н шерстковоло́сий (Сл), люпи́н шерсткий (Мл); бiб вовчий (Mk), верни́сонце
(Ср, Ан, Ян4, Iв, Сл — СТ), кофе (Ср, Ан, Ян4 — СТ), кофiй голубий (Ан), кохва (Сл),
кохфiя (Mk — СД).
Lupinus perennis L. — люпи́н багаторı́чний (Ру, Оп); лупи́н довгорı́чний (Сл),
люпи́н трiвки́й (Мл); кава (Ос — ВЛ).
Lupinus polyphyllus Lindley — люпи́н рясноли́стий; люпи́н багатоли́стий (Ру,
Оп); кава (Ос — ВЛ), лу́бин (Рм, Ат, Гб — ПЦ, ПЗ), лю́пин (Рм — ПЦ).
Lupinus varius L. — люпи́н рiзнокольоро́вий (Оп); люпи́н рiзноко́лiрний (Ру);
свı́чка (Мал — ЗК).
Lupinus sp. — верни́сонце (Гр, Iв, Сл), вовкиня (Сл, Mk), дубняк (Ос — ВЛ), кава (Mk —
ПД), луби́н (Сл, Лс2 — ПЦ), лупiн (Сл), лю́бiн (Он, Кч — ДС, БО), лю́бi(и)нь (Кч — ДС,
БО), панiкадило (Ан), позасонце (Сл).
Luzula DC. — мохна́тка (Вх3, Сл, Ру); мохнаток (Вх2), ожи́ка (Ру, Оп).
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. — мохна́тка альпı́йська; ожика альпiйська
(Оп), ожи́ка те́мно-бу́ра (Ру).
Luzula campestris (L.) DC. — мохна́тка польова́ (Мл, Сл); мохнаток узколистий
(Вх1), ожика рiвнинна (Оп); болотна трава (Ан — ВЛ).
Luzula ﬂavescens (Host) Gaudin = Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.
Luzula forsteri (Sm.) DC. — мохна́тка пiвде́нна; ожи́ка Фо́рстера (Ру, Оп).
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. (Luzula ﬂavescens (Host) Gaudin) —
мохна́тка жовтува́та; ожи́ка жовтува́та (Ру), ожика свiтла (Оп).
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott (Luzula nemorosa (Pollich)
E.H.F.Meyer, non Hornem) — мохна́тка гайова́ (Мл, Сл); мохна́ток бiлавий (Вх1;
Шх — ГЦ), ожика гайова (Оп), ожи́ка дiбро́вна (Ру); шуварниця (Нв — ГЦ).
Luzula multiﬂora (Retz.) Lej. — мохна́тка рясноцвı́та (Сл); ожи́ка багатоквiтко́ва
(Ру, Оп); ожика (Ln — СТ).
Luzula nemorosa (Pollich) E.H.F.Meyer, non Hornem = Luzula luzuloides (Lam.)
Dandy & Wilmott.
Luzula pallescens Swartz — мохна́тка блiда́ (Сл); ожи́ка блiда́ (Ру, Оп); ожика (Сл
— СТ).
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Luzula pilosa (L.) Willd. — мохна́тка волоси́ста (Сл); мохнатка широколиста
(Мл), мохнаток широколистий (Вх1, Вх2), ожи́ка волоси́ста (Ру, Оп); болотняк (Hl
— БУ), мохна́ток (Жл), шувар (Mk — ГЦ).
Luzula spicata (L.) DC. — мохна́тка колоси́ста; ожи́ка колоси́ста (Ру, Оп).
Luzula sudetica (Willd.) DC. — мохна́тка суде́тська; ожи́ка суде́тська (Ру, Оп).
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin — мохна́тка лiсова́ (Мл, Сл); мохнаток великий
(Вх1), ожи́ка лiсова́ (Ру, Оп); горщ (Сн — ГЦ), оленя́ча трава́ (Коб — ГЦ), шу(i)ва́р (Коб
— ГЦ).
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Lychnis L. — зiрки́ (Сл, Ру, Оп); ясновець (Вх2, Вх3).
Lychnis chalcedonica L. — зiрки́ садо́вı́ (Ру, Оп); горя́чка (Вх6; Вх — ДС), зага́ра (Вх6;
Жл — ДС), зага́ра горо́дяна (Мл), зiрки́ горо́днi (Сл), тата́рське ми́ло (Ру), ясновець
загара (Вх2); вогнı́вка (Жл), горитва́ (Чн, Яв, Сл — СЛ), гори́цвiт (Ан, Iв), гориця (Чн —
СЛ), грянь (Вх, Жл — БУ), жар-цвiт (Го1 — СЛ), загарiя (Mk — ПД), за́ря (Вх, Жл, Гб2
— БУ, ГЦ), затягач (Ан — СД), зı́рка (Жл, Вх6, Mk, Ук — ПД), зiрки́ (Вх, Рг1, Лч, Ан, Пс,
Ду, Iв, Сл, Mk, Ук), зiрочки́ (Чн, Рг1, Лч, Ан, Пс, Яв, Iв, Сл — СД, СЛ), зiрочки лiсовi (Сл),
зорки (Рг1, Ан, Мн2, Шм), краса́ дiво́ча (Яв — СЛ), махортник (Ан — СЛ), сiрка (Ос —
ВЛ), фiрлı́тка (Гб — ДС).
Lychnis coronaria (L.) Desr. — зiрки́ оксами́тнi; оксами́тки (Сл; Ан — ПД).
Lychnis ﬂos-cuculi L. — зiрки́ бу́зькiв вого́нь; бу́зькiв вого́нь (Сл; Дми, Коб, Нес,
Сва — ВЛ, ДС, БО), зозу́лин цвiт (Ру, Оп; Коб — ГЦ), яснове́ць бу́зькiв ого́(е́)нь (Вх1,
Вх6, Мл); боця́нки (Ан, Iв), братики (Ос — ВЛ), бурчик (Км), воге́нь бу́щечий (Он —
БО), воло́шка дрiбна́ (Коб — БО), горицвiт (См — ПД), дрема (Чн, Шм — СЛ), дрiмавни́к
(Коб — БО), зiрни́чки (Коб — БО), зозу́ляча пшени́ця (Пч — ЗК), кали́на (Коб — ГЦ),
кашка (Вх — ДС), ка́шка черво́на (Вх, Ду — ДС), кашкадь (Км), когутики (Км), коси́ця
зозу́ляча (Пч — ЗК), куколь (Км), кукольок (Ан), кукушкин цвiт (Сл), маточник (Ос —
ВЛ), оге́нь бу́зькiв (Вх, Жл — ДС), огник (См — ПД), огонь бузькiв (Mk — ПД), папiрки́
(Дми — ДС), при́вертень (Коб — ГЦ), решевник (Ан — ПС), розофiоль (Ан), смı́лка(и)
(Пс, Mj, Ум, Iв — ПД), смо́лка (Рг1, Ан, Сл, Рм — ПЦ), фiрлєтка (Км), череви́чки (Ум, Iв),
череви́чки черепа́шинi (Ан, Iв — ВЛ), ясновець (Км).
Lychnis viscaria L. — зiрки́ липкı́, смоля́нка (Сл; Рг1, Вл, Ан, Пс, Вх1, Ду, Ук — СД);
о́гник (Вх1; Жл, Гд, См — ДС, БО), огник липкий (Во), смı́лка липка́ (Вх6, Мл), ясновець
смолянка (Вх2); во́гник (Вх — ВЛ), гво́здики (Гб — ДС), гори́цвiт (Ан, См — СЛ), дегтярка
(Ан — СЛ), клей сорочий (Ln — СТ), лепти́ця (Шх — ГЦ), липиця красна (Ан — СД), липка
(Сл, Mk — СД, ПД), липка червона (См), ли́пки (Ан — СД), липник (Вх7, Ду, Mk — ПД,
ДС), липня́к (Ан — СЛ), липчи́ця (Ан, Сл, См — СД, ПД), лiпок (Ан — СЛ), огень (Гв —
БО), прилип (Ан — СЛ), смı́лка (Вх7, Вл, Ан, Пс, Мн2, Mj, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ,
СЯ), смı́лка черво́на (Рг1, Ан, Пс, Iв), смiлки́ (Mj — ПД), смолка (Чн, Ln, Кр, Шм, Сл — СД,
СТ, ПС, СЛ), смолчук (Ln — СТ), цвiт-лiпок (Ан — СЛ), шмiлка (Mk).
Lychnis sp. — кукiль (Сл), меду́нка (Нв — ЛМ).
Lycium L. — повı́й (Сл, Ру, Оп; Ук).
Lycium barbarum L. — повı́й звича́йний (Ру, Оп), повı́й-дереза́ (Сл); дереза́
звича́йна (Вх6, Мл), дереза колюща (Вх6), дереча звичайна (Вх1); арсеник (Ан — СТ),
байбарис (Ос — СТ), бербиця колюща (Вх — ВЛ), бiсина́ (Мо — СТ), бомба́рик (Лс2 —
ПЦ), верба́ ди́ка (Вх — ВЛ), вербиця колюща (Вх1, Вх6), вербоплiт (Сл), вiсьми́на (Гр),
га́люс (Вх7 — ДС), гарасимı́нь (Мо — СТ), дари́за (Пс), дарморı́с (Мн, Вх6, Мо — СТ),
дарморо́с (Рг1, Пс, Ум, Iв), дереза́ (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Мн2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос,
Ук, Мс — СД, СТ, ПД, ВЛ), дерези́на (Жл), дерес (Ск — СТ), дере́ча (Вх, Жл, Вх6, Mk
— ВЛ), дери́ба́с (Ан, Ln, Шс2, Сл, Мо — ПД), дери́плiт (Мо — ПД), дермоза (Сл — ПС),
драпошта́н (Лс2 — ПЦ), драсı́ля (Мо — ПД), дрези́ло (Мо — ПД), жасмин (Ан, См — СЛ),
живоплiт (Вх6), заманиха (Ск — СТ), калицiя (Мн2, Mk — ПД), кишме́н (Мо — ПД), лазу́н
(Ум, Iв), лацi(й)о́н (Ср, Ан, Шс2, Ян4, Mk, Лс2, Ос, Мс — СД, СТ, ПД), ли́цiй (Ан, Iв, Ос —
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ПД), ли́цiя (Сл, Ва — СД), лицiян (Ан — ПД), ли́ця (Ан, Mk — ПД), лiцiй (Рг1, Пс), лı́цiя
(Вх, Мн, Вх6, Сл, Бк, Мс — СТ, ДС), лiцiян (Вх7 — ВЛ), лоза африканська (Го1 — СТ),
милицiй (Ан, Сл), незайма́ник (Рг1, Ум, Iв, Сл), незама́йник (Ан, Пс, Жл, Вх6), нит(к)и
чортовi (Сл, См), ойо́йкина трава́ (Мс — СТ), плетi чортовi (Сл), плетю́х (Вх, Вх1, Сл —
ДС), пло́тни́к (Жл), повı́й (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Сл, Ос, Мс — СТ, ПД), поплоти́на (Вх7
— БУ), приточник (Ан — СТ), свiногла́з (Мс — СТ), спинı́з (Лс1 — СД), спiно́за (Мо, Мс —
СТ, ПД), терни́на (Мч, Мо — ПД), ткен(н)а (Чн, Ср, Ln, Го1, Шс2, Ян4 — СТ), тки́на (Жл),
фiно́з (Мо — ПД), чортоплу́д (Мо — ПД), чортополох (См — СТ), шпає́рник (Мо — СТ),
ядзвiнь (Сл — ПД), я́звин (Mj, Mk — ПД, ДС), язьвiн (Mk — ПД), яно́вич (Мо — СТ), ясми́н
(Мо — ПД).
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Lycopersicon Miller — помiдо́р (Вх2, Оп); помiдо́ри (Ру).
Lycopersicon esculentum Miller — помiдо́р їстiвни́й (Оп); баклажа́н черво́ний
(Сл; Ум), помiдо́р (Вх3; Жл, Iв, Mk, Ук — ПД), помiдор з’їдомий (Вх1), помiдо́р ї́домий
(Вх2, Вх6, Мл), помiдо́ри їстiвнı́ (Ру); баклажа́н(и) (Рг1, Ср, Пс, Мн2, Вх3, Шм2, Ум,
Ян4, Iв, Сл, Mk, Ук, Сб — СД, СТ, ПС), баклажан красний (Ан, Ln — СТ), баклахани
(Ан — СД), батлажан(и) (Чн, Ан, Ln — СТ, СЛ), беклажє́ря (Бк — БУ), боклажан(и)
(Сб — СД), боклажони (Сл — СД), буклажа́ни (Сб — ПС), дума́т (Гб — СТ), падлажан
(Вх3), памидо́ри (Гб — ПЗ), паради́цi (Сб — ЗК), паради́чка (Вх7, Гд, Сб, Мал — ЗК),
парадiчки (Гб — ЛМ), патлажа́н (Мч — ПД), патлаже́й (Вх7 — БУ), поклажа́н (Пл, Сб —
СД), поклажони (Сл — СД), помадор(и) (Ан, Ян4 — СТ), помадор красний (Ср — СТ),
помидо́р(и) (Hl, Сл, Гб — ВЛ, БУ), помi(и)до́ра (Шс2, Мл, Сб — СТ, ВЛ), помiдо́ри (Чн,
Рг1, Ln, Пс, Го1, Рм — ЗАГ), тома́т (Сл, Ук), яблоко золотне (Mk), яблоко любовне (Mk),
яблуко райське (Во, Сл).
Lycopodiaceae — плауно́вi (Ру, Оп), п’я́дичевi; п’ядичева́тi (Вх1, Сл).
Lycopodiella J.Holub — плауне́ць; лiкоподiє́лла (Оп).
Lycopodiella inundata (L.) J.Holub — плауне́ць торфо́вий; лiкоподiєлла заплавна
(Оп), плау́н запла́вний (Ру), п’я́дич боло́тяний (Мл, Сл).
Lycopodium L. — плау́н (Ру, Оп), п’я́дич (Вх2, Сл, Ру; Ук, Соб).
Lycopodium alpinum L. = Diphasiastrum alpinum (L.) J.Holub.
Lycopodium annotinum L. — плау́н колю́чий (Ру, Оп), п’я́дич колю́чий (Мл,
Сл); плаун рiчний (Оп), п’яди́ч нито́та (Вх1; Жл); баранець (Ан), нито́та (См, Коб —
БО, ГЦ), плаун-нитота (Мл — СЯ), п’я́дики (Нв, Ду, Кар, Коб — БО, ЗК).
Lycopodium clavatum L. — плау́н звича́йний (Ру, Оп), п’я́дич звича́йний (Сл);
плау́н булавови́дний (Ру, Оп), п’ядич митник (Вх1), п’яди́ч пеле́шник (Вх2, Вх3, Вх6);
баранець (Км), гонча́р (Вх, Вх1, Вх6 — ДС), госте́ч (Вх7 — ДС), гостечник (Км), дереза́

au

(Рг1, Вл, Ан, Gs, Мн, Mj, Ум, Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм, См, Мс, Коб — СД, СТ, ВЛ, ПЦ,
ПС), дерибас (Км), дерча (Сл, Mk), деряба (Км), диреч (Tl — ГЛ), довгожи́л (Мг — ЗК),
жовти́ло (Вх7, См — ПД, ВЛ), зва́дник (Гв, Жл, Вх1, Вх6 — ВЛ), кишкитни́к (Мг — ЗК),
колдунник (Tl), колотни́к (Вх6, Вх7 — ВЛ), коструба́нець (Мг — ЗК), коструба́ч (Мг —
ЗК), ла́пки ку́рячi (Км, Мг — ЗК), лицiй (Км), митни́к (Гв, Вх3, Вх6, Мг — ЛМ), мокряжина́
(Мг — ЗК), мох (Кч, Мг — БО, ГЦ, ЗК), мох оле́нячий (Мг — ЗК), незайманик (Км), нито́та
(Во, Mk, Мг, Коб — ГЦ, ЗК), опоя́сник (Вх6, Вх7 — ДС), очи́тки (Мс — СТ), па́ворозник (Мг
— ЗК), паворозу́ля (Мг — ЗК), пади́волос (Мг — ЗК), пе́лех (Вх7 — ВЛ), пе́лехи ба́бинi
(Мг — ЗК), пелеша́тник (Жл), пелешки́ (Мг — ЗК), пеле́шник (Вх, Жл, Вх1, Мг — ДС,
ЗК), п’є́дики (Коб, Тка — ДС, БО), п’є́дник (Гд — БО), пило́чник (Вх, Жл, Вх1, Вх6 —
ВЛ), плавни́к (Мг — ЗК), плаву́н (Мс, Мг, Коб — СТ, ПЦ, ГЦ, ЗК), плавуне́ць (Мс — СТ),
плау́н (Во, Чн, Рг1, Пс, Мс, Мг — СТ, СЛ, БО, ЗК), плознь (Км), пнознь (Км), поворо́ззя
(Мал — ЗК), ползу́н (Мг — ЗК), ползу́ча трава́ (Мг — ЗК), поясни́к (Жл, Вх6, Вх7, Ук
— ДС), п’я́дики (Во, Нв, Жл, Вх6, Вх7, Ду, Пч, Мг, Кар, Коб — БО, ГЦ, ЗК), п’я́дич (Жл),
розвильник (Км), росхудни́к (Мг — ЗК), сварник (Вх, Вх1, Вх6 — ВЛ), сiм’я плаунове (Чн
— СЛ), смеречни́к (Мг — ЗК), тисина (Км), тiка́й-зе́лень (Мг — ЗК), чисте́ць (Мг — ЗК),
яли́чка (Мг — ЛМ).
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Lycopodium complanatum L. = Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub.
Lycopodium sp. — ла́бка ку́ряча (Шх — ГЦ).
Lycopsis L. [=Anchusa L. pro parte] — кривоцвı́т (Ру, Оп).
Lycopsis arvensis L. [=Anchusa arvensis (L.) Bieb.] — кривоцвı́т польови́й (Сл,
Ру, Оп); кривоши́йка полева́ (Мл).
Lycopsis orientalis L. [=Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.)
Nordh.] — кривоцвı́т схı́дний (Сл, Ру, Оп).
Lycopus L. — вовконı́г (Ру, Оп).
Lycopus europaeus L. — вовконı́г європе́йський (Ру, Оп); вовконı́г звича́йний (Мл),
драголю́б (Сл; Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Шс2, Iв, Mk, См — СТ, ПД); беззуб (Hl — БУ), зiлля вiд
зубiв (Ос — СД), зюзик (Ан, Mj, Mk — ПД), зю́зник (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Шс2, Ду, Iв — СТ),
конопель лiсний (Ан — ВЛ), крапива болотна (Ln — СТ).
Lycopus exaltatus L. ﬁl. — вовконı́г висо́кий (Мл, Ру, Оп); вовконı́г (Сл; Ум, Iв);
вовконо́г (Рг1, Ln, Пс, Жл — СТ), вовконос (Мн), вовчу́г(к) (Рг1, Жл, Мн, Ум, Ду, Iв, Сл),
зюзник (Шс2, Ос — СТ, ПД), кропива (Ос — ПД), кропива́ водяна́ (Вл, Ум, Ду, Яв, Iв, Сл,
Mk — СТ, СЛ), куртинець (Ан — СТ), осот (Ан — СТ), папоротник (Ан — СТ), сту́па́ во́вча
(Вх, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, См — СД).
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Lysimachia L. — вербозı́лля (Сл, Ру, Оп; Ук).
Lysimachia nemorum L. — вербозı́лля гайове́ (Сл, Оп); вербозı́лля дiбро́вне (Ру),
вербозı́ль гаєви́й (Мл), вербозı́ль круглоли́стий (Мл), дубричка гаєва (Вх1); при́стрiт
(Мл — СЯ), прiрва (Мл — СЯ).
Lysimachia nummularia L. — вербозı́лля сланке́; вербозı́лля лучне́ (Ру, Оп),
дубричка плозюща (Вх1; Жл), пере́рва (Вх1; Гв, Нв, Вх, Gs, Жл, Mj, Mk, Ос, Он — ПД, ВЛ,
ДС, БУ, БО), пристрı́тник (Сл; Вх, Жл, Вх1, Ду, Гб — ДС, ЛМ); барвı́нок ди́кий (Нв — ВЛ),
бобiвни́к (Гд — БО), буквиця (Шс2 — СТ), буквиця заяча (Ан, Ян2, Сл — СД, СТ), буквиця
маленька (Ан — СТ), волокник (Gs, Mk — СЯ), вразник водяний (Ос — ВЛ), денежник
(Tl), дубрiвник (Гв — ВЛ), жовтець (Tl), зiтельник жiночий (Ос — ПД), мокрець (Ос —
СД), огiрочник (Ос — СД), папороть трав’яна (Ос — ВЛ), перерви-гарячка (Ос — ПД),
плетенець (Ос — ВЛ), повитель жовта (Ан — СЛ), повiй (Ос — ПД), повiй жовтий (Tl),
повiй лiсовий (Tl), ранник (Tl), ребро́ ада́мове (Rs — ВЛ), рiзак (Ос — ВЛ), розхiдник (Ан,
Ян2 — СД), сердечник (Ос — СД), сплавник (Ос — ВЛ), стелюшки (Ос — ПД), тєгле́ць (Мл
— ВЛ), ураз жiночий (Ос — ВЛ), утрясник (Ос — ВЛ), цинобрик (Ан — СТ), чай луговий
(Ln — СТ), чорне зiлля (Сл — ПЦ).
Lysimachia punctata L. — вербозı́лля крапча́сте (Сл, Ру, Оп); вербозı́ль
цятка́стий (Мл); вискоки собачi (См), райграс (См).
Lysimachia thyrsiﬂora L. — вербозı́лля китицецвı́те; вербозı́лля китичкува́те
(Сл), вербозı́ль ки́тичний (Мл), дубричка китиста (Вх1); верба (Ан — СЛ), верба-трава
(Го1 — СЛ), кизля́к (Ян2, Сл — СД).
Lysimachia verticillaris Sprengel [≈Lysimachia punctata L.] — вербозı́лля
кiльча́сте (Оп); вербозı́лля муто́вчасте (Ру).
Lysimachia vulgaris L. — вербозı́лля звича́йне (Сл, Ру, Оп); вербозı́ль звича́йний
(Мл), дубри́чка звичайна (Вх1); аксамес (Км), варохо́бник (Вх7 — ЗК), вербейник (Ln, Кр,
Шс2, Сл — СД, СТ), вербич (Ос — ПД), вербiвни́к (Жл), дубри́чка (Мл — СЯ), зановеп (Hl
— БУ), зiмо́дра (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв — ПС), зiтильник хлопчачий (Сл — СД), кри(i)ва́вник
(Ан, Ду, Iв, Сл — СД), лизани́ця (Гб2 — ГЦ), натягач (Ан — ПЦ), оксамит (Ан — СТ), оман
болотний (Ан — СТ), ра́нник (Рг1, Ан, Ду, Iв, Mk — СД, ПД), ранник луговий (Ан — ПС),
рiзак (Ос — ВЛ), свиняче зiлля (Ос — ПД), то́я лiсна́ (Нв, Ду — ДС), францьовате зiллє
(Rs — ВЛ), чистик (Ан — ВЛ), чишуїк (Км), чорне зiллє (Rs — ВЛ).
Lythraceae — плакуно́вi (Ру, Оп).
Lythrum L. — плаку́н (Сл, Ру, Оп; Ук).
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Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. — плаку́н днiпро́вський (Ру); ще́рбик
днiпрови́й (Мл).
Lythrum hybridum Klokov [≈Lythrum thymifolia L.] — плаку́н гiбри́дний (Ру,
Оп).

Lythrum hyssopifolia L. — плаку́н гiсополи́стий (Сл, Ру, Оп); керва́нь гiссополи́ста
(Мл).
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Lythrum intermedium Fisch. ex Colla [≈Lythrum salicaria L.] — плаку́н
сере́днiй (Ру, Оп).
Lythrum melanospermum Săvul. & Zahar. [≈Lythrum thymifolia L.] — плаку́н
чорнонасı́нний (Оп).
Lythrum portula (L.) D.A.Webb. — плаку́н-ще́брик; ща́бра болотяна́ (Вх1; Жл);
библик (Hl — БУ), бутерлак (Ln — СТ).
Lythrum salicaria L. — плаку́н верболи́стий (Ру, Оп); керва́нь вербля́нка (Вх6,
Мл), ке́рвань звичайна (Вх1, Вх3; Жл), плакун-трава́ (Сл; Ср, Ln, Шс, Ос, Ук — СТ, ПД);
Богородицька трава (Ан — СЛ), борячок болотний (Ан, Кр — СД), васильки (Ос — СД),
васильки береговi (Ос — СД), васильки дикi (Ан — СТ), васильки краснi (Ос — СД), васильки луговi (Ср, Ан, Ян4 — СТ), васильки плавньовi (Ян3 — СТ), васи́льки польовı́ (Ан,
Iв, Ос — СД, СТ), васильки червонi (Ос — СД), верба́-трава́ (Ан, Iв — СЛ), вербитник (Mk),
вербова трава (Ан), вербовник (Mk), верболiз (Ос — ПД), водогля́д (Rs — ВЛ), горчак
(Ан — СТ), дербенник (Ан, Сл — СЛ), железняк (Сл — ВЛ), жерстель (Ан — ПС), залiзня́к
(Жл, Ян2, Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ), залiзняк плавний (Ан — СТ), залiзня́к черво́ний (Рг1,
Пс, Ум, Ду, Iв), залiзня́к чо́рний (Ан, Мн, Mj, Iв), зелезняк плавний (Шс — СТ), золотниця
(Hl — БУ), зюзник (Ос — ПД), кровавниця (Ан — СТ), кудрик (Ос — ПД), махорка (Ан —
ПЛ), м’я́та ди́ка (Коб — БО), откасник (Сл — СД), пiдбере́жник (Ан, Iв, Сл), плаку́н (Чн,
Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Iв, Сл, Mk — СД, ПД, СЛ), повнячки польовi (Ос — ВЛ), рiзак (Ос —
ВЛ), скрипiй водяний (Ан), снитик хлопчачий (Ос — ВЛ), стягач (Ос — СД), султанчики
синi (Ан — СЛ), тверде зiлля (Ос — ПЦ), твердя́к (Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв — СД),
тройча́к (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду — ПС), утробник (Ан), хвостач красно-синiй (Ан — СЛ),
хвостачi (Ос — ПД), червонохвiст (Ос — ВЛ), яга гола (Гв — ВЛ).
Lythrum sophiae Klokov [≈Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprengel] —
плаку́н Софı́ї (Ру, Оп).
Lythrum thymifolia L. — плаку́н чебрецели́стий (Ру).
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprengel — плаку́н триприквiтко́вий (Ру,

au

Lythrum virgatum L. — плаку́н прутяни́й; керва́нь лозова́ (Мл), плаку́н лозо́вий
(Сл), плаку́н прутови́дний (Ру, Оп); васильки болотянi (Ан, Ян2 — СД, СТ), зiнобрат
(Ан — СД), клинчук (Ан, Го2 — СЛ), красноцвiт (Ан — СТ), плакун (Сл), плакун-трава
(Шс — СТ), побережник (Ос — ПД), твердя́к (Жл, Мн, Гр, Ян2, Ду — СД).
Lythrum volgense D.A.Webb. — плаку́н во́лзький.

M
Maackia Rupr. & Maxim. — ака́тник; маа́кiя (Ру, Оп).
Maackia amurensis Rupr. & Maxim. — ака́тник аму́рський; маа́кiя аму́рська (Ру,
Оп); акатник (Кри — СТ), ака́цiя аму́рська (Кри — СТ), хогола (Кри — СТ).
Maclura Nutt. — маклю́ра (Ру, Оп).
Maclura aurantiaca Nutt. = Maclura pomifera (Raﬁn.) C.K.Schneider.
Maclura pomifera (Raﬁn.) C.K.Schneider (Maclura aurantiaca Nutt.) — маклю́ра
помара́нчева (Ру), ада́мове я́блуко (Ону, Опа, Чух — СТ, ВЛ, СЛ); маклюра
яблуконосна (Оп); апельсин дикий (Кри — СТ).
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Madia Molina — масти́льниця; мадiя (Оп).
Madia sativa Molina — масти́льниця сı́йна; мадiя посiвна (Оп); мадiя (Mk).
Magnolia L. — маґно́лiя; магно́лiя (Сл, Ру, Оп; Ук), маньолiя (Вх3).
Magnolia acuminata L. — маґно́лiя загостреноли́ста; магнолiя гостролиста (Оп).
Magnolia denudata Desr. — маґно́лiя ого́лена; магнолiя оголена (Оп).
Magnolia grandiﬂora L. — маґно́лiя великоцвı́та; магно́лiя великоквiтко́ва (Ру,
Оп).
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Magnolia hypoleuca Siebold & Zucc. (Magnolia obovata Thunb.) — маґно́лiя
великоли́ста; магнолiя оберненояйцевидна (Оп).
Magnolia kobus Thunb. — маґно́лiя япо́нська; магнолiя Кобус (Оп).
Magnolia liliﬂora Desr. — маґно́лiя лiлiєцвı́та; магнолiя лiлiєцвiта (Оп).
Magnolia obovata Thunb. = Magnolia hypoleuca Siebold & Zucc.
Magnolia salicifolia Maxim. — маґно́лiя верболи́ста; магнолiя верболиста (Оп).
Magnoliaceae — маґно́лiєвi; магнолiєвi (Оп).
Mahonia Nutt. — маго́нiя (Ру, Оп).
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. — маго́нiя падуболи́ста (Ру, Оп); маго́нiя (Сл);
лавр дикий (Сл — СД).
Majanthemum Weber — веснı́вка (Ру, Оп; Ук).
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt — веснı́вка дволи́ста (Вх1, Вх3, Вх6,
Мл, Сл, Ру, Оп); валер’ян (Ос — ВЛ), вуха заячi (Ан, Iв — ПС), горiлочка (Ос, См — ПД,
ВЛ, ПЦ), зимовик (Ан — ПС), камiнцı́ (Ос, Коб — ВЛ, ДС), когу́тик (Нв, Ду, См — ВЛ, БО),
крiв зайча (Ян2, Сл — СД), кров за́яча (Рг1, Пс, Мн2, Mj, Ум, Iв, Сл, Mk — ПД), кукурузка
(Mk — ДС), кулинка (Ан — ПС), майник (Сл, См — СД), мацiцник (Ос — ВЛ), мудки (Ан
— ПС), сердечник (Ос — ПД, ВЛ), сiль заяча (Ан — ПД), у́шка зая́чi (Ан — ПС).
Majorana Miller — майора́н (Ру, Оп).
Majorana hortensis Moench (Origanum majorana L.) — майора́н садо́ви́й (Ру, Оп);
майора́н (Сл; Во, Мн2, Ум, Iв, Mk, Ук, Мс — СД, СТ, ПД), майран городний (Вх6, Мл),
материска майран (Вх2); маг(ґ)ера (Вх5, Вх6, Вх7 — ЛМ), маґера́н (Вх6, Вх7 — ГЦ, ЛМ),
мадаран (Вх7 — ЛМ), мадя(е)ран (Вх5, Вх6, Вх7 — ЛМ), мадьоран (Сл — ЗК), маєранок
(Mk), майоранка (Mk), майоранок (См), майо́рцi (Ан, Mj, Iв, Сл), ма́йра́н (Жл, Гр, Ду,
Сл), майранок (Mk — ПД), маруна (Mk), материнка (См — СЛ), полко́вничок (Дз — ПД),
розма́йран (Ан, Пс, Жл, Mj, Iв, Сл), сокирки (Mk).
Malabaila Hoﬀm. — степови́й пастерна́к; малаба́йла (Ру, Оп).
Malabaila graveolens (Sprengel) Hoﬀm. (Pastinaca graveolens Bieb., non Hoﬀm.) —
степови́й пастерна́к запашни́й; малаба́йла паху́ча (Ру, Оп), пастерна́к воню́чий
(Мл, Сл).

Malaxis Solander ex Swartz [=Microstylis (Nutt.) A.Eaton] — глевча́к (Ру);
малаксис (Ру, Оп).
Malaxis monophyllos (L.) Swartz [=Microstylis monophyllos (L.) Lindley] —
глевча́к одноли́стий (Мл); малаксис однолистий (Оп).
Malcolmia R.Br. — вечорни́чка; малько́льмiя (Ру).
Malcolmia africana (L.) R.Br. — вечорни́чка африка́нська; малько́льмiя
африка́нська (Мл, Сл, Ру).
Malope L. — про́свiрка (Соб); малопе (Оп); дiрявка (Соб), нiженка (Соб).
Malope triﬁda Cav. — про́свiрка тридı́льна; малопе трироздiльна (Оп); малопа
(Чух — СЛ).

Malus Miller — я́блуня (Ру, Оп).
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Malus baccata (L.) Borkh. — я́блуня я́гiдна (Оп), я́блуня сибı́рська (Ру); янтарка
(Ан, Го1 — СЛ).
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Malus domestica Borkh. — я́блуня дома́шня (Оп); груша яблiнка (Вх2), груша
яблунь (Вх1), я́блiнь (Вх6, Мл; Гр, Iв, Mk, Гб — ПД, ЛМ), яблонь звичайна (Во), я́блуня
(Сл; Ln, Пс, Ум, Шс2, Гр, Ян2, Ян4, Iв, Mk, Ос, Он, Мс, Гб — ЗАГ), я́блуня садо́ва (Ру); верба́
(Мс — СТ), дереви́на (Гб — СТ), є́блинка (Гб2 — ГЦ), є́блинь (Гб2 — ГЦ), лесковка (Рг1),
я́бка (Мс — СТ), я́блана (Лс2 — ПЦ), я́блиня (Ар — ПЗ), я́блiнка (Гв, Во, Вх, Hl, Iв, Гд, Гб
— ДС, БУ, БО), я́блоня (Ср, Rs, Сл, Mk, Он, Мс, Гб — СД, СТ, ПД, ВЛ, БО), я́блонь (Гв, Чн,
Шм2, Он — СЛ, БО), я́блука (Мс — СТ), яблуня солодка (Ос — СД), я́блунь (Вх).
Сорти: анто́нi(о)вка (Шк, Го1, Гр, Сл, Mk, Гб, Коб — ЗАГ), апорт(а) (Mk), арапка (Го1 —
СЛ), астраханка (Сл), бадю́зька (Гу — ГЦ), бельфлер жовтий (Сл), бiлови́н(ни)ки (Вх,
Вх7 — ВЛ), бло́хи (Гб — ВЛ), бо́йка (Коб — ВЛ), бойкен (Сл), боклажки́ (Вх7), боровинка
(Сл), боцмани́ (Вх7 — ЛМ), брусначка (Жл), бугай (Сл), бужви́ця (Гу — ГЦ), букола́ї (Гу
— ГЦ), булаї́ (Гу — ГЦ), булайки́ (Гу — ГЦ), буме́ниця (Гу — ГЦ), бу́мi (Гу — ГЦ), бура́чка
(Бк — БУ), бурачки́ (Вх, Mk, Гу — ГЦ), бурди́ (Вх), бурки́ня (Гу — ГЦ), бурштинка (Mk
— ПД), варгуль (Сл), ва́тянки (Вас — ВЛ), венґерки́ (Ощ — ГЦ), венґерчу́к (Гб — ДС),
вено́вка (Бк — БУ), вербiвки (Вх), верблянки (Вх — ВЛ), ви́нни(ч)ки́ (Жл, Вх7, Mk —
ПД, ВЛ, ДС), виннюхи́ (Вх7 — ВЛ), вiдче́си (Вх7), вiргiнка (Сл), воликса́ндрiвка (Гб —
ДС), вороньок (Сл), гирчiчки́ (Ощ — ГЦ), гiрчицi (Вх), глогерiвка (Сл), го́пурти (Вх7 —
СЯ), гранiвки́ (Вх7 — СЯ), гусак (Сл), ґольдране́та (Гб2 — ГЦ), ґрафисти́нок (Гб — ДС),
ґрески́ (Гб — ДС), ґуту́ля (Гб — СТ), деренiвка (Mk — ПД), дiдiвка (Сл), доброкваска
(Гр), довгохвостка (Сл), дренчiвки́ (Вх7), дуби́ (Гб — ВЛ), едельрот (Сл), житнı́вка (Бк
— БУ), жовкiнки́ (Ощ — ГЦ), жовтяни́цi (Пр — СД, ПС), збано́чки (Бк — БУ), зеленка (Го1
— СЛ), зеленка вуда (Сл), зелiзняк (Mk — ПД), зелюнки (Вх5 — ЛМ), зимник (Го1 — СЛ),
зимниця (Mk), зиму́хи (Лс2 — ПЦ), зимушка (Сл), зiмницi (Вх), зiмовниця (Сл), зорi(и)
(Сл, Гб — ВЛ), зорiнки́ (Ощ — ГЦ), йо́на(и) (Коб — ДС, ПЗ), йо́натан (Гб2 — ГЦ), йо́нот
(Бк — БУ), калинiнки́ (Вх — БУ), калинки́ (Вх7), кальвин (Сл), кальвı́ль (Ук), кальвı́на
(Гб — ДС), кальвı́нки́ (Ощ, Гб — ВЛ, ГЦ), канди́ль (Ук), карвашı́ (Вх7 — СЯ), кармази́нка
(Гр, Ук — СЛ), картофлянка (Mk — ПД), ка́сля (Бк — БУ), кача́ла (Гб — ДС), качалайка
(Ощ — ГЦ), клапанı́ (Ощ — ГЦ), книш (Сл), колозiнка (Он — ГЦ), кормошка (Гб — ЛМ),
костикiвка (Сл), костички́ (Вх7), красоцвiт (Сл), кримки (Ум), ксьондзiвки (Ощ — ГЦ),
кужı́вка (Гб — ДС), кульки́ (Бк — БУ), кушки́ (Вх — ЛМ), липiвки́ (Вх7 — ВЛ), лiмо́нки
(Коб — ПЗ), лущаки (Вх), мазурки (Вх), мала́йка (Бк — БУ), мали́нı́(о)вка (Бк, Коб — ДС,
БУ), мальвiнка (Mk), мараморя́нки (Вх7 — ЗК), марисiнка (Ощ — ГЦ), меду(i)нки (Вх,
Сл — ГЦ), миґiнка (Ощ — ГЦ), мурiнка (Ощ — ГЦ), му́ски за́ячi (Гб — ВЛ), налив (Го1 —
СЛ), нали́в бı́лий (Коб — ВЛ, ПЗ), наполеон (Сл), нiстри́ця (Бк — БУ), о́зимка(и) (Гр, Гб
— ЗК, ЛМ), олив(’ян)ка (Ощ, Сл — ПД, ГЦ), опорт(и) (Го1, Сл, Mk — ПД, СЛ), оргулiвка
(Го1 — СЛ), павлючки́ (Ощ — ГЦ), папе(i)рı́вка (Сл, Mk, Гб, Коб — ВЛ, ДС, ГЦ), папiрки́
(Вх7, Mk — ПД), параме́на (Гб — ДС), парме́н(а) (Сл, Ук, Гб — ДС, ЛМ), пепинка (Сл),
петрiвки́ (Вх7), писанка (Ощ — ГЦ), писарки (Вх), пiд’я́рiвки (Вх), пiпı́нка (Коб — ДС),
пнiвчєнки (Ощ — ГЦ), повзаленки́ (Ощ — ГЦ), подти́мочка (Лс2 — ПС), полу́райки (Вх7
— СЯ), попiвки (Ощ — ГЦ), прище́пи (Ощ — ГЦ), пуканки (Ощ — ГЦ), путивка(и) (Вх,
Вх7, Сл — ПС), размарин (Сл), райки́ (Вх7), ране́т(а) (Ук, Гб — ПЗ, ДС), рапавки (Вх),
рачок (Сл), ребрiвка (Ощ — ГЦ), рейне́та (Mj, Mk — ВЛ), рене́т(и) (Ук, Гб — ВЛ), рене́та
(Вх1, Mk, Ук, Коб — ПД, ДС), рiпка(и) (Вх, Вх1, Вх7, Сл), рiснинка (Ощ — ГЦ), розiвка
(Го1 — СЛ), романець (Сл), ромасiвка (Сл), саблу́к(а) (Mj, Сл, Mk — ПД, ПЦ), саблу́ко
(Мч — ПД), савки (Жл), савлуки́ (Вх7 — ВЛ), савруки́ (Гб — ВЛ), семери́нка (Коб — ДС),
сивак (Сл), симире́нка (Ук), сина́п (Го1, Ук — СЛ), синап-кандиль (Сл), синохвостик
(Mk), склянка (Сл), сколо́здра (Ощ — ГЦ), скорушiнка (Ощ — ГЦ), скрижа́пель (Ук),
слiпчаки́ (Вх7), смажiнки (Вх — ЛМ), сорока (Сл), соф’янки́ (Вх7 — СЯ), спасiвки́ (Вх,
Гр, Mk, Гб — ПД, ВЛ), стилю́шка (Гб — ДС), стубе́лки (Гб — ВЛ), тара́хкалка (Мч — ПД),
твердослоди (Mk — ПЛ), творожиха (Го1 — СЛ), ти́лявки (Гб — ВЛ), тиро́лька (Сл, Mk, Ук
— ПД), ти́тiвка (Сл, Mk, Ук), то́рби (Вх7 — СЯ), турiнки (Ощ — ГЦ), хруставка (Ощ — ГЦ),
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хруськи́ (Вх — БУ), цеглiвки́ (Вх7 — ВЛ), ци́ганки́ (Вх, Вх7, Сл, Mk, Ук, Гб, Коб — ПД, ДС,
СЯ), цитринı́вка (Гб — ДС), чепавки (Вх), червiнки (Вх — ДС), черничка (Сл), чубки́ (Вх
— ДС), чугай (Mk), штувбурка (Ощ — ГЦ), ще(i)тина (Mk, Гб — ПД, ДС, БУ), щетин(iв)ки́
(Вх7, Гб — ВЛ), юнатянка (Гб — ЛМ), я́блуки петрı́вчинi (Гб — СТ), я́. спа́сiвчинi (Гб
— СТ), яблуко винне (Сл), я. грушкове (Mk — ПД), я. кантельне (Сл), я. сорочинське
(Сл), я. шовкiвське (Сл), ядерки́ (Вх7 — ВЛ), ямпорти (Вх7 — БО), янiвки (Вх7 — ЛМ),
янто́нiвка (Гб — ДС), я́порота (Гб — ДС), япо́рта(и) (Вх, Гб — ДС), ярабина (Гб — ЛМ),
ярiвки (Вх), ярови́нники (Вх7 — ВЛ), ячмiнки́ (Вх — ДС).
Malus pallassiana Juz. — я́блуня Па́лляса; яблуня Палласа (Оп).
Malus praecox (Pallas) Borkh. — я́блуня ра́ння (Ру, Оп).
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. — я́блуня сливоли́ста (Ру, Оп), я́блуня
кита́йська (Ру).

ht

Malus pumila Miller (Malus sylvestris Miller var. paradisiaca (L.) Bailey) — я́блуня
ра́йська (Сл); райка (Вх6, Сл), яблiнка райська (Mk), яблiнка святоiванська (Mk),
я́блуко ра́йське (Ум, Ду, Iв, Сл, Ук), яблунька солодка (Сл).

co

py

rig

Malus sylvestris Miller — я́блуня лiсова́ (Оп; Пс, Сл); я́блуня ди́ка (Ру; Сл, Ос, Мс —
СТ, ПД, ВЛ); беру́ня (Км — ГЦ), гiрчиця (Км), диканя (Км), дикованя (Км), дикуля (Км),
ди́чка (Рм, Пч, Гб — ВЛ, ПЦ, ДС, ГЦ, ЗК), драпачка (Км), драчка (Км), жи́тничка (Лс2 —
ПЦ), квасни́ця(i) (Вх, Mj, Мл, Mk, Ук, Бк, Он, Гб — ПД, ДС, БУ, БО), квасня́чка (Мал — ЗК),
кисили́ця (Мо — СТ), кисли́ця (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Ум, Rs, Iв, Mk, Ук — СД, ПД, ВЛ), кислiвка
(Сл), лесковка (Пс), лисни́ця (Гт — ЗК), лiсковка (Км), лiсни́цi(я) (Вх, Сл, Mk, Гу — ГЦ),
лiсувка (Км), лясо́вка (Мс — СТ), пiльськованя (Км), планка (Гр, Гб — ЗК, ЛМ), планча
(Mk — ЗК), плюцканя (Км), полявка (Км), я́блiнка ди́ка (Гт — ЗК), яблiнка дичка (Mk
— БО), я́блiнка хащова́ (Пч — ЗК), яблiнь дика (Км), яблонка (Км), я́блоня ди́ка (Гт —
ЗК), яблоня лiсова (Мн2, Mk — ПД), яблунина (Км), яблунька лiсова (Рг1).
Malus sylvestris Miller var. paradisiaca (L.) Bailey = Malus pumila Miller.
Гб — ПЗ, ДС),

слиз (Вх2, Вх3).

's

Malva L. — кала́чики (Ру, Оп); ма́льва (Ру, Оп;

th
or

Malva alcea L. — кала́чики за́ячi (Сл); слиз зiрчак (Вх1), слиз остроли́стий (Мл);
зiрча́к (Жл), рожа заяча (Сл — ПЦ).
Malva ambigua Guss. [≈Malva sylvestris L.] — кала́чики двозна́чнi (Ру, Оп).
Malva crispa (L.) L. [≈Malva verticillata L.] — кала́чики кучеря́вi (Сл, Ру, Оп);
слиз ску́лочник (Мл).

au

Malva erecta C.Presl [≈Malva sylvestris L.] — кала́чики ви́прямленi; калачики
прямостоячi (Оп).
Malva excisa Reichenb. — кала́чики ви́рiзанi (Ру, Оп); рожа (Ос —

ПЦ),

тягун (Ос

— ПЦ).

Malva mauritiana L. [≈Malva sylvestris L.] — кала́чики маврита́нськi (Ру, Оп).
Malva mohileviensis Downar [≈Malva verticillata L.] — кала́чики могилı́вськi
(Оп).

Malva moschata L. — кала́чики пижмо́вi; кала́чики му́скуснi (Ру, Оп); капелю́шки
(Бк — БУ), капелю́шок (Бк — БУ).
Malva neglecta Wallr. — кала́чики зане́дбанi; калачики непомiтнi (Оп), кала́чики
непомı́ченi (Ру), слиз звича́йний (Мл); ґу́зiки (Лс2 — ПЦ), дзiндзiвер (Mj), кала́чики
(Чн, Ln, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, ПЦ, СЛ), кi(о)льця (Сл — ВЛ), ку́бка (Лс2 — ПЦ), паланички
(Сл — ПД), пацюрник (Мл — ВЛ), пацьорки (Mj, Ян2 — СД), просвирки (Чн, Ln, Сл — СТ,
СЛ), проскурки (Mj, Ян2, Сл — СД), проскурник (Mk — ПД), слюз (Сл — ПД).
Malva nicaeensis All. — кала́чики нiке́йськi; калачики нiцькi (Оп).
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Malva pusilla Sm. (Malva rotundifolia L.) — кала́чики дрiбнı́; кала́чики дрiбне́нькi
(Ру), кала́чики круглоли́стi (Сл), калачики маленькi (Оп), слиз круглоли́стий (Вх1,
Вх2, Мл); бишишник (Ос — ВЛ), зiнзiвер (Ум), кала́чики (Ав, Чн, Рг1, Ср, Вл, Лч, Ан, Ln,
Пс, Жл, Мн2, Кр, Шс, Ян1, Ду, Iв, Сл, Пр, Ос, Ук, Мс — ЗАГ), кала́чник (Rs — ВЛ), колачики
(Сл, Mk — СД, СТ, ПД), копiєчник (Ан, Кр — СД, СТ), пацєрки (Рг), пацьо́рки (Рг1, Ан,
Пс, Iв — ПЛ), полуни́чник (Лс2 — ПЦ), просви(i)рки (Чн, Рг1, Ln, Пс, Шс2, Сл — СТ, СЛ),
про́скурень (Ан, Пс, Гр, Ду, Сл — ПД), про́скурки́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Кр, Ду, Iв, Сл — СД,
СЛ), проскурни́к (Ан, Iв, См — СД), проскурня́к (Ум, Iв, См — СЛ), рожа (Ан, Гр, Дб —
СД, СТ), розхiдник (Ан, См — СТ, СЛ), ружа лiсна (Tl), слизiвник (Шх — ГЦ).
Malva rotundifolia L. = Malva pusilla Sm.
Malva sylvestris L. — кала́чики лiсовı́ (Сл, Ру, Оп), дзiндзı́вер (Сл; Ср, Вл, Ан, Ln,
Жл, Мн2, Шм, Mj, Шс2, Ду, Iв, Mk, Ос, См, Мг — ЗАГ); зензiвер (Оп; Ан, Сл), слиз горо́дний
(Мл), слиз лiсови́й (Вх1, Вх6, Мл); дзендзiвер (Км), дзи́зiвер (Пс), дзiндзевер (Рг1),
дзiндзiлı́я (Мг — ЗК), дзю́ндзя (Сал — СД), дю́ндзя (Рг1), жинзiвер (Гр), зензiверова
трава (Ан), зинзивей (Пс), зiнзiве(i)р (Чн, Ан, Ln, Iв, Сл — СТ, СЛ), зiнзiвiр городнiй (Ан
— СД), кала́чики (Сл, Лс2, Ос, Мг — ПД, ПЦ, ГЦ, ЗК), когу́тики (Мг — ЗК), кола́чики
(Гб, Мг — ГЦ, ЗК, ЛМ), колачник (Км), лопу́х (Мг — ГЦ), мальва дика (Км), мальва
лiсна (Сл), ма́льва лiсова́ (Мг — ЗК), мушка́тлики (Мг — ЗК), нами́стянка (Мг — ЗК),
панночка гола (Ан), паце(ьо)рки́ (Мг — ЗК), пацı́(ьо́)рник (Км, См — ГЦ), пацı́рник
ди́кий (Вх7 — ЛМ), просвирник (Км), проскурень (Км), проскурки (Сл), проску́рник (Гт
— ЗК), п’ятику́тниця (Гт — ЗК), рожа свиняча (Ан, Км — ВЛ), ро́жа соба́ча (Сл, Гб —
СД, СТ), ружа лiсна (Tl), ру́жа лiсова́ (Мг — ЗК), слез (Нв, Ан, Он — ВЛ, БО), слиз (Вх,
Вх7, Ду, Гб, Мг — ДС, БО, ГЦ, ЗК), слиз дикий (Во), сли́зник (Мг — ЗК), слизо́вий лист
(Он — БО), слизт (Вх7 — ЗК), слюз (Вх, Вх7, Мл, Гб, Коб — ВЛ, ДС), сльоз (Рг1), сльоз
туре́(о)цький (Вх, Жл, Ду — ДС), танце́рник (Ан, Жл, Ду — ВЛ), танцюрни́к (Мг — ЗК),
фартушки́ (Мг — ЗК), хлı́бцi (Мг — ЗК), хлı́бчики (Мг — ЗК), чепачки́ (Мг — ЗК), шляз
(Мл — ВЛ), шльоз (Мл — ДС).
Malva verticillata L. — кала́чики кiльча́стi (Оп); гардовина́ (Он — БО), горда (Ос —
ПД), гордо́вать (Нв, Коб — ГЦ), гордови́на (Нв, Вх, Жл — ВЛ, ДС), гордовод (Ан — СД),
городови́на (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Ум, Ду, Iв — СТ), груда́шник (Яв), дзiндзı́ве(i)р (Ан,
Iв), жинзiвер великий (Ан), кулочник (Сл), ма́льва(и) (Мс — СТ), муди́на (Жл), ро́жа
(Мс — СТ), ро́жа ди́ка (Мс — СТ), рожа кучерява (Сл), ро́жа соба́ча (Мс — СТ), ро́за
па́нська (Мс — СТ), ро́за соба́ча (Мс — СТ), роздай-зiллє (Ан — СЛ), ру́жа (Гб2 — ГЦ),
ску́лочник (Рг1, Пс, Мн, Ду, Mk — ПД), чингибир (Ан — СТ).
Malva sp. — звонки (Гб — ЛМ), кала́шники (Рм — ПЦ), ро́жа (Лс2, Ук, Гб, Ар — ПС, ПЗ,
ДС), шлюз (Mj — ПД).
Malvaceae — ма́львовi (Ру, Оп), кала́чиковi.
Malvella Jaub. & Spach — ма́львочка (Ру, Оп).
Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach — ма́львочка пiвде́нна; ма́львочка
Жера́ра (Ру, Оп).
Marrubium L. — ша́ндра (Сл, Ру, Оп).
Marrubium leonuroides Desr. — ша́ндра кри́мська; ша́ндра хвостови́дна (Ру, Оп).
Marrubium peregrinum L. — ша́ндра чужозе́мна (Сл, Оп); ша́нта чужинецька
(Мл); желiзня́к бı́лий (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Шс2, Ян4, Iв — СТ, СЛ), залiзняк бiлий (Пс),
мнята собача (Сл — СТ), переко́(ı́)п (Рг1, Ан, Пс, Жл — СЛ), пи́жма (Ум, Шс2, Iв — СТ),
ша́ндра (Ан, Жл, Шс2, Ян1, Iв, Сл, Mk — СД, СТ).
Marrubium pestalozzae Boiss. — ша́ндра пiвде́нна; материнка (Ос — ПД), маточник
(Ос — ПД), чистець (Ос — СТ), шандра (Сл, Ос — СТ, ПД), шанта (Ос — ПД).
Marrubium praecox Janka [=Marrubium pestalozzae Boiss.] — ша́ндра ра́ння
(Сл, Ру, Оп).
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Marrubium vulgare L. — ша́ндра звича́йна (Сл, Ру, Оп); шандра шанта (Вх1),
ша́нта звича́йна (Мл); жилава (Ян3 — СТ), маточник (Ос — ВЛ), си́ндра (Мс — СТ),
сянда (Вх7 — БО), шанда (Сл — ПЗ), ша́ндра (Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Кр, Шм2, Шс2,
Гр, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос, Мс — СД, СТ, ВЛ, СЛ, ЛМ), ша́нта (Гв, Вх, Ду, Сл, Mk, Ос, Гб — СД,
ПД, ВЛ, ДС), шма́ндра (Вх7 — ЛМ).
Marsilea L. — чотирили́стка; марси́лiя (Сл, Ру, Оп), четверушка (Вх2).
Marsilea quadrifolia L. — чотирили́стка водяна́; марси́лiя чотирили́ста (Сл, Ру,
Оп), четверу́шка чотироли́ста (Мл).
Marsileaceae — чотирилистко́вi; марси́лiєвi (Ру, Оп).
Martyniaceae — марти́нiєвi (Оп).
Matricaria L. — польова́ рома́шка; королька (Вх2), рома́шка (Сл, Ру, Оп).
Matricaria chamomilla L. pro parte = Chamomilla recutita (L.) Rauschert.
Matricaria inodora L. = Matricaria perforata Mérat.
Matricaria perforata Mérat (Matricaria inodora L.) — польова́ рома́шка непаху́ча;
королька гарнаска (Вх2), роман дурний (Вх1), рома́шка непаху́ча (Ру, Оп), рома́шка
польова́ (Сл; Ян1 — СТ), ромашка продiрявлена (Оп), рум’яне́ць непаху́чий (Мл); бiлинь
(Ан — СД), воню́чка (Ян4, Ук — СТ), мару́на (Ум, Ду, Iв, Сл), поповник (Ln — СТ),
пупа(о)вник (Ан, Ln — СТ), рома́н (Нв, Ан, Ду, Iв, Сл, Ос, Коб — СД, ПД, ВЛ, ДС), роман
бiлий (Ан — ПД), роман болотяний (Сл — СЛ), рома́н дурни́й (Вх, Жл — ДС), романець
собачий (Сл — ВЛ), роман-зiлля (Ос — ПД), романиця (Сл — ПД), ромашка (Ян1, Сл, Ос
— СТ, ПД, СЛ), рома́шка ди́ка (Шс2, Сб — СД, СТ), ромашка собача (Ан — СЛ), роме́н (Чн,
Ср, Ln, Ум, Ду, Iв, Ук — СТ, СЛ), ромен вонючий (Сл), роме́н-зı́лля (Ду), ромен непахучий
(Сл), рому́н (Лч — ВЛ), рому́н-зı́лля(є) (Лч, Пс), рум’ян (Mk — ПД), рум’янок польовий
(Сл — ВЛ), рум’янок собачий (Сл — ВЛ).
Matricaria recutita L. = Chamomilla recutita (L.) Rauschert.
Matricaria sp. — бiлоголовка (Гв — ВЛ), о́чi воло́вi (Лс2 — ПЦ).
Matteuccia Tod. — стра́усове перо́ (Ру, Оп).
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — стра́усове перо́ звича́йне (Ру, Оп; Ук);
струсı́йка звича́йна (Мл); па́поротник (Кч — БО), па́пороть (Рг1, Пс, Мн2, Ду, Гб, Кч —
СД, ВЛ, БО), папортина (Гб — ЛМ), солодиця лiсова (См — ПД).
Matthiola R.Br. — левко́я, матiо́ла (Ру); левко́й (Ру, Оп), матьо́ля (Сл).
Matthiola annua (L.) Sweet [≈Matthiola incana (L.) R.Br.] — левко́я однорı́чна,
матiо́ла однорı́чна; левко́й однорı́чний (Ру, Оп), левконiя рiчна (Вх3), ливконiя
лiтня (Во) матьо́ля однорı́чна (Сл).
Matthiola fragrans (Fischer) Bunge — левко́я запашна́, матiо́ла запашна́;
левко́й запашни́й (Ру, Оп), матьо́ля крихка́ (Сл).
Matthiola incana (L.) R.Br. — левко́я си́ва, матiо́ла си́ва; левко́й си́вий (Ру, Оп),
левконiя звичайна (Вх1; Mk), левконiя сиза (Вх3), левко́я сı́ра (Мл), ливконiя зимова
(Во), матьо́ля сиве́нька (Сл); вечı́рники (Вас — ВЛ), левко́ї (Коб — ДС), левко́й (Mk,
Ук — ПД), левко́нiя (Ду, Iв, Сл, Mk, Ук — ПД), левконiя озима (Mk), левко́я (Коб — ДС),
лєвко́нiя (Жл), лiвко́ї (Мс — СТ), матiо́ла (Ук, Мс, Коб — СТ, ДС), метiо́ла (Коб — ДС),
метьоля (Сл — СД), сокирки городнi (Вх, Ду — ДС), фiа́лка нiчна́ (Ук, Мс, Опа — СТ).
Matthiola longipetala (Vent.) DC. — левко́я довгопелюстко́ва, матiо́ла
довгопелюстко́ва; левко́й гостроро́гий (Ру), левкой довгопелюстковий (Оп),
матьо́ля дворо́га (Сл); вечорни́цi (Мс — СТ), за́пах вечı́рнiй (Мс — СТ), мацiоля (Сл),
метео́ла (Мс — СТ), метiо́ла (Мс — СТ), мiтiо́л(а) (Мс — СТ), мiтiо́на (Мс — СТ), фiалка
вечiрня (Мс — СТ), фiя́(а)лка (Мс — СТ).
Matthiola odoratissima (Bieb.) R.Br. — левко́я найзапашнı́ша, матiо́ла
найзапашнı́ша; левкой найзапашнiший (Оп).
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Medicago L. — люце́рна (Сл, Ру, Оп); равельник (Вх3), равлинник (Вх2); медунка
(Шм2).

Medicago agrestis Ten. ex DC. [≈Medicago rigidula (L.) All.] — люце́рна
польова́ (Ру, Оп).
Medicago arabica (L.) Hudson — люце́рна ара́бська (Оп).
Medicago cretacea Bieb. — люце́рна крейдяна́.
Medicago denticulata Willd. [≈Medicago polymorpha L.] — люце́рна зубча́ста
(Ру, Оп).
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Medicago falcata L. [=Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli] —
люце́рна серпува́та; люце́рна серпа́та (Сл), люце́рна серпови́дна (Ру), ра́вельник
серпова́тий (Мл), ра́вельник шве́дський (Мл), равлинник серповатий (Вх1).
Medicago glandulosa (Mert. & Koch) Davidov [≈Medicago sativa L. subsp.
falcata (L.) Arcangeli] — люце́рна зало́зиста (Оп).
Medicago lupulina L. — люце́рна хмелецвı́та; люце́рна хмелеви́дна (Ру, Оп; Сл,
Mk), люце́рна хме́лик (Сл), раве́льник хмелевий (Мл), равлинник хмельоватий (Вх1);
буркунчик (Ан — СТ), бурунчук (Ан — СТ), воронець (Сл — ПЦ), гарбузики (Ос — ПД),
горо́шок (Вл, Ду, См — СД), конюшина жовта (Mk), лу́гер (Мал — ЗК), люцерна хмелева
(Сл), тараканок (Ln, Шс — СТ).
Medicago marina L. — люце́рна примо́рська (Ру, Оп).
Medicago minima (L.) Bartal. — люце́рна мале́нька (Ру, Оп); люце́рна мала́
(Сл), раве́льник мале́нький (Мл), равлинник найменший (Вх1); буркунчик (Шс — СТ),
рiп’яшок (Ср, Шс, Ян4 — СТ).
Medicago orbicularis (L.) Bartal. — люце́рна куля́ста; люце́рна окру́гла (Ру, Оп).
Medicago polymorpha L. — люце́рна мiнли́ва.
Medicago praecox DC. — люце́рна ра́ння (Ру, Оп).
Medicago rigidula (L.) All. — люце́рна жорсткува́та (Ру, Оп); люце́рна
твердува́та (Сл); буркунчук (Mk — СТ), бурунчук (Шс — СТ).
Medicago romanica Prodan [≈Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli]
— люце́рна руму́нська (Ру, Оп).
Medicago rupestris Bieb. — люце́рна ске́льна (Ру, Оп).
Medicago sativa L. — люце́рна сı́йна (Во, Сл); люце́рна посiвна́ (Ру, Оп), ра́вельник
сı́йний (Вх6, Мл), равлинник сiйний (Вх1, Вх2); батоги романовi (Mk — ПД), бо́бик (Гр,
Mk), буркун красний (Ан — СТ), буркуне́ць (Ум, Ду, Iв, Сл, См — СТ), бутни́к (Вх7 —
ЗК), горı́шок (Мг — ГЦ), дзвiновать (Сл — СД), iва́нчик (Мг — ЗК), козорожець (Во),
комани́ця ди́ка (Мг — ЗК), комани́ця жо́вта (Мг — ЗК), конюши́на (Мг — ЗК), кулючи́на
(Мч — ПД), ла́щак (Мг — ЗК), ла́щик жо́втий (Мг — ЗК), лiце́рiя (Сл, Бк — ПД, БУ),
луца́рка (Гб — ДС), луцерiя (Мн2), луце́рка (Мс — СТ), луце́рна (Вх7, Мс, Мг — СТ, ЗК),
луче́рна (Гб — СТ), люце́на (Гб — ВЛ), люцерина (Сл — СД), люце́рiя (Mk, Бк — ПД, БУ),
люце́рка (Сл, Бк, Мс, Коб — СТ, ВЛ, ПС, БУ), люце́рна (Чн, Ср, Ln, Жл, Вх1, Шм, Шс, Ян4,
Iв, Сл, Mk, Ук, Мс, Гб, Мг — СТ, ВЛ, ПЗ, ГЦ, ЗК), люцерна дика (Mk — ДС), лю́церня (Mk,
Мс — СТ, ПД), люче́рна (Гб — СТ), миша́к ди́кий (Мг — ЗК), мишı́й степови́й (Ан, Iв —
СТ), мусюй (Чн, Ср, Ln, Шс — СТ, СЛ), равли́нник (Ду, Iв, Сл, Mk), терни́к (Mj, См — ПД,
БУ), юморка (Чн — СЛ).
Сорт: дротı́вка (Бк — БУ).
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli — люце́рна сı́йна серпува́та;
борончук (Ан), бурку́н (Ан, Шм, Шс, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), буркун жовтий (Ан
— СТ), буркунець (Ан — СТ), буркунчик (Кр — СД), буркунчук (Шс2 — СТ), бурунду́к
(Шк, Ln, Пс, Вх1, Шс, Iв, Mk — СТ, ПД), бурундюк (Ан — СТ), бурунчик (Ан, Шс — СТ),
бурунчу́к (Ср, Ан, Ln, Ян1, Ян2, Iв, Сл, Ос — СД, СТ), в’язiль (Ан, Ос — ПД, СЛ), горо́х
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потє́чий (Коб — ГЦ), горо́шок (Вл, Ду), горошок польовий (Ан — СЛ), горо́шок потє́чий
(Коб — ГЦ), дзвiновать (Mk — СД), єморик (Ан — СЛ), жеребчик (Ан — СЛ), зiлля вiд
сказу (Ос — ВЛ), зiновать (Сл — СД), iмурка (Ан — СЛ), люцерна жовта (Го1, Сл — СЛ),
люцерна шведська (Сл, Mk), медунка (Ln, Шс, Сл, Mk — СТ, ПД), спотиказ (Ан — СЛ),
цвiга́ (Вх7 — ВЛ), череви́шник (Ан, Iв, Сл — СД), шечевиця (Ан — ВЛ), юморка(й) (Ан —
СЛ), яму́рка (Ан, Ос — СТ, СЛ), ямурок (Ан — СТ).
Medicago saxatilis Bieb. — люце́рна скелелю́бна; люце́рна камени́ста (Ру),
люцерна щебениста (Оп).
Medicago scutellata (L.) Miller — люце́рна щитоподı́бна; люце́рна щиткови́дна
(Ру, Оп), раве́льник щитови́дний (Мл).
Medicago tenderiensis Opperman ex Klokov [≈Medicago sativa L. subsp. falcata
(L.) Arcangeli] — люце́рна те́ндерiвська; люцерна тендерська (Оп).
Medicago × varia Martyn — люце́рна гiбри́дна; люце́рна мiнли́ва (Ру, Оп).
Melampyrum L. — пере́стрiч (Вх2, Вх3, Сл, Ру; Ук).
Melampyrum arvense L. — пере́стрiч польови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); братки (Ан — ПД),
браток (Сл — СЛ), брат-сестри́ця (Шх, Гу — ГЦ), вiнець (Сл — ВЛ), жовтоголовник (Ан,
Ln — СТ, СЛ), звi(о)нець (Ан, Сл — ВЛ, СЛ), змiєць (Сл — ВЛ), золототисячник (Ан —
СЛ), краснопер (Ос — ВЛ), мар’янник (СТ), мать-i-мачуха (Ан — СЛ), пiвеньки (Mk —
ПД), позвонок (Ан — СЛ), худуша (Ан — СЛ), чахла трава (Го1 — СЛ).
Melampyrum cristatum L. — пере́стрiч гребеня́стий (Вх3, Мл, Сл); пере́стрiч
гребı́нчастий (Ру, Оп); братики (Ос — СЛ), братки (Ос — СЛ), зябрик (Го1 — СЛ),
короворiз (Hl, Mk — ПД, БУ), пı́вники (Ум, Iв, Сл, См — ПД), пiтушки (Ан, См — СД).
Melampyrum herbichii Woloszczak — пере́стрiч Ге́рбiха (Ру, Оп).
Melampyrum nemorosum L. — пере́стрiч гайови́й (Вх3, Мл, Сл, Оп); пере́стрiч
дiбро́вний (Ру), перестрiч прицвiточник (Вх1, Вх2, Вх6); брат-з-сестро́ю (Жл, Сл, Нес
— СД, ВЛ), бра́тики (Нв, Ум, Iв, Ос, Мг — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС, ЗК), братики жiночi (Ос —
ВЛ), братики чоловiчi (Ос — ВЛ), братик(и)-i-сестричка (Ос — СД, ПД), бра́тик-i-сестра́
(Мг — ЗК), братiк (Км), брат-i-сестра́ (Вх, Ан, Вх1, Вх6, Ум, Iв, Ук, Мг — ВЛ, ЗК), братi-сестриця(-чка) (Сл — ВЛ, ПЦ), бра́тки́ (Ln, Жл, Ум, Ду, Iв, Сл, Ос, Ук, Мг, Сб — ЗАГ),
братки лiсовi (Ос — ВЛ), браток (Км), брат-та-сестричка (Ос — ПД), бра́тчики (Нв, Вх,
Жл, Вх1, Mj, Сл, Mk, Ос, Мг, Тка — ПД, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), васильки польовi (Ос — ПД),
дев’ять братiв (Mk — ПД), день-i-нiч (Ln, Го2, Мг — СТ, ЗК), дı́дики-й-ба́бки (Мг — ЗК),
жовтушка (Ан — СЛ), зиновiя (Ан — СЛ), зябрiй (Ан, См — ПС, СЛ), iва́н-да-ма́р’я (Чн,
Ан, Ln, Пс, Мг — СТ, СЛ, ГЦ, ЗК), iван-i-марiя (Км), iва́н-та-марı́йка (Мг — ЗК), iва́н-т(д)амарı́я (Hl, Iв, Сл, Мг — СТ, БУ, ЗК), iван-та-маруся (Ln, Пс — СТ), iва́н-та-ма́р’я (Ум, Мг —
ЗК), мар’янник (Mk), медунка (Вх — ДС), мiдянка (Ан — ВЛ), пере́стрı́ч (Жл, Мг — ЗК),
пе́рстрiч (Мг — ЗК), пı́вники (Мг — ЗК), пристрı́тник (Мг — ЗК), при́стрiч(ник) (Мг —
ЗК), се́стрики (Рг1, Пс, Ду), сестричка(и) (См, Мг — СД, ЗК), сине́ць (Мг — ЗК), синяґи́
(Мг — ЗК), си́ньчик (Мг — ЗК), си́рутки (Мг — ЗК), шилия́чник (Мг — ЗК), яким-та-ганна
(Ос — ПД).

Melampyrum polonicum (Beauverd) Soó — пере́стрiч по́льський (Оп).
Melampyrum pratense L. — пере́стрiч лучни́й (Сл, Ру, Оп); пере́стрiч лукови́й
(Мл), перестрiч любижник (Вх1); братики бiлi (Ос — ВЛ), братики жiночi (Ос — ВЛ),
братики чоловiчi (Ос — ВЛ), братки (Сл), васильки польовi (Ан — СЛ), люби́жник (Нв,
Жл — ДС), мар’янник (Ln — СТ), мокрець (Ан — СЛ), чистець (Ан — СЛ).
Melampyrum saxosum Baumg. — пере́стрiч ске́льний (Ру, Оп); перестрiч
скальник (Вх1).
Melampyrum sylvaticum L. — пере́стрiч лiсови́й (Мл, Сл, Ру, Оп); ши́нда (Вх1; Нв,
Жл — ВЛ).

Melampyrum sp. — брат-сестра (Гв).
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Melandrium Röhling [=Silene L. pro parte] — ку́колиця (Оп); мела́ндрiй (Ру).
Melandrium album (Miller) Garcke [=Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller)
Greuter & Burdet] — ку́колиця бı́ла (Оп); куколиця звича́йна (Сл), мела́ндрiй бı́лий
(Ру), о́гник бı́лий (Вх6, Мл; Мг — ЗК).
Melandrium boissieri Schischkin = Silene latifolia Poiret subsp. latifolia.
Melandrium dioicum (L.) Cosson & Germ. [=Silene dioica (L.) Clairv.] —
ку́колиця черво́на (Сл); куколиця дводомна (Оп).
Melandrium latifolium (Poiret) Maire [=Silene latifolia Poiret subsp. latifolia]
— ку́колиця широколи́ста; куколиця Буасьє (Оп).
Melandrium noctiﬂorum (L.) Fries = Silene noctiﬂora L.
Melandrium rubrum (Weigel) Garcke = Silene dioica (L.) Clairv.
Melica L. — перлı́вка (Ру, Оп; Ук).
Melica altissima L. — перлı́вка висо́ка (Мл, Сл, Ру, Оп).
Melica chrysolepis Klokov [=Melica transsilvanica Schur subsp. klokovii
Tzvelev] — перлı́вка золотолускова́ (Оп).
Melica ciliata L. — перлı́вка вiйча́ста (Сл, Оп); перлı́вка рiса́та (Мл), перлı́вка си́за
(Ру); осочна трава (Ан — ПД).
Melica ciliata L. subsp. monticola (Prokudin) Tzvelev — перлı́вка вiйча́ста
гiрська́.
Melica ciliata L. subsp. taurica (C.Koch) Tzvelev — перлı́вка вiйча́ста
кри́мська.
Melica monticola Prokudin [=Melica ciliata L. subsp. monticola (Prokudin)
Tzvelev] — перлı́вка гiрська́ (Оп).
Melica nutans L. — перлı́вка пони́кла (Ру, Оп); перлı́вка зви́сла (Сл), перлı́вка
повиси́ста (Мл); осочна трава (Ян2, Сл — СД), перлова трава (Ln — СТ), перловник

's

(Го2 — СЛ).
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Melica picta C.Koch — перлı́вка барви́ста; перлı́вка мальо́вана (Ру), перлı́вка ряба́
(Сл, Оп), перлı́вка сорока́та (Мл).
Melica taurica C.Koch [=Melica ciliata L. subsp. taurica (C.Koch) Tzvelev] —
перлı́вка кри́мська (Ру, Оп).
Melica transsilvanica Schur — перлı́вка трансильва́нська; перлı́вка трансiльва́нська (Ру, Оп).
Melica transsilvanica Schur subsp. klokovii Tzvelev — перлı́вка трансильва́нська золотолускова́.
Melica uniﬂora Retz. — перлı́вка одноцвı́та (Сл); перлı́вка одноквiтко́ва (Ру, Оп),
перлı́вка одноцвı́тна (Мл).
Melilotus Miller — бурку́н (Сл, Ру, Оп; Ук).
Melilotus alba Medicus — бурку́н бı́лий (Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ср, Вл, Ан, Пс, Мн2,
Кр, Шс, Гр, Ян2, Ян4, Iв, Mk, Ос, Ук — ЗАГ); борконь (См), боркун бiлий (Сл, Mk — СД,
ПД), буркун (Сл — СД, СТ), буркун бiлий жiночий (Ос — ПД), бурку́н-зiлля(є) (Сл, Ук),
воргун (См), гунба (Ан — СЛ), гу́ньба (Го1 — СЛ), донник (Шс — СТ), донник бiлий (Чн,
Шм2 — СЛ), камениця (Ан — ПД).
Melilotus altissima Thuill. — бурку́н висо́кий (Мл, Сл, Ру, Оп); буркун (Сл).
Melilotus arenaria Grec. — бурку́н пiскови́й; буркун пiщаний (Оп).
Melilotus dentata (Waldst. & Kit.) Pers. — бурку́н зубча́стий (Мл, Сл, Ру, Оп);
гуньба (Шс — СТ), донник (Шс — СТ).
Melilotus indica (L.) All. — бурку́н iндı́йський.
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Melilotus neapolitana Ten. — бурку́н неаполiта́нський (Оп).
Melilotus oﬃcinalis (L.) Pallas — бурку́н лiка́рський (Оп; Сл, Сб — ПД), бурку́н
жо́втий (Мл, Сл, Ру; Рг1, Ср, Вл, Ан, Пс, Мн, Го1, Кр, Шс, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ос, Сб — ЗАГ);
бурку́н окла́дник (Вх1, Вх6; Жл), донник лiкарський (Во); барко (Ан — СЛ), борконь
(Нв, См — СД, ВЛ), борку́н (Rs, Mk, Рм, Сб — ПД, ВЛ, ПЦ), боркун жовтий (Сл — СД),
буркови́на (Гр), бурку́н (Ав, Чн, Вх, Лч, Шк, Вх7, Ян1, Ян2, Ду, Сл, Mk, Ос, Мс, Мг, Сб —
ЗАГ), буркун жiночий (Ос — ВЛ), бурку́н лугови́й (Ан, Iв), буркун польовий (Чн — СЛ),
буркун степовий (Сл — СЛ), буркунець (Сл, См — ДС), буркун-зiлля (Км), бурку́н-чула́м
(Мг — ЛМ), бурку́нь (Сб — ПД), варгу́н (Сб — ДС), воргун (Ан), ворчун (Сл), гiрчє́к (Сб —
ДС), горо́х ди́кий (Мг — ЗК), горо́шок (Сб — ВЛ), горо́шок польови́й (Сб — ЗК), гурку́нбурку́н (Сб — ВЛ), до́нник (Чн, Мг — СЛ, ЗК), до́нник жо́втий (Шм2, Шс, Сб — СТ),
до́нник лiка́рський (Сб — СТ), донник польовий (Чн — СЛ), жовтя́к (Мг — ЗК), клє́вер
ди́кий (Сб — ПС), колюши́на ди́ка (Сб — ДС), комани́ця (Мг, Сб — ЗК), комани́ця бı́ла
(Сб — ЗК), кома(и)ни́ця жо́вта (Сл, Сб — ПД, ЗК), комани́ця лı́карська (Мг — ГЦ, ЗК),
коминиця бiла (Сл — ПД), комони́ця велика́нська (Мг — ЗК), конюши́на велика́нська
(Сб — СТ), конюши́на ди́ка (Сб — БО), конюши́на медо́ва (Сб — ПД), ле́нча (Сб — ВЛ,
БО), ли́пка (Вх7, См, Мг — ВЛ, ЗК), лı́щик (Сб — ДС), лу́гера жо́вта (Мг — ЗК), луце́рна
(Мг — ЗК), люце́рна ди́ка (Сб — ВЛ), люце́рна жо́вта (Сб — СТ), мало́с (Мг — ЗК), мелюс
(Mk — ПД), мiдрик (Hl — БУ), модрик (Км), молоко́ су́че (Мг — ЗК), ока́цiйка (Мс — СТ),
окла́дник (Вх, Жл, Mk — ДС), окладник жовтий (Mk), ости́да (Сб — ПД), пере́рва (Мг —
ЗК), седаш (Ан — СЛ), соба́чки (Сб — СТ), спарце́т (Сб — СТ), сядаш (Км), холодо́к (Сб
— ПЗ), холодо́к за́ячий (Ан, Iв, Сб — СД, СТ, ВЛ), чабурни́к (Мг — ЗК), чемерни́ця (Мг —
ЗК), чемирни́к (Ан, Iв, Сб — СТ, ЗК), чемурни́к (Мг — ЗК).
Melilotus taurica (Bieb.) Ser. — бурку́н кри́мський (Ру, Оп).
Melilotus wolgica Poiret — бурку́н во́лзький (Ру, Оп).
Melissa L. — мелı́са (Ру, Оп; Ук); маточник (Вх2).
Melissa altissima Sibth. & Sm. [=Melissa oﬃcinalis L. subsp. altissima (Sibth.
& Sm.) Arcangeli] — мелı́са висо́ка; мелı́са дворо́га (Ру, Оп).
Melissa bicornis Klokov = Melissa oﬃcinalis L. subsp. altissima (Sibth. & Sm.)
Arcangeli.
Melissa oﬃcinalis L. — мелı́са лiка́рська (Вх1, Ру, Оп); ма́точник (Вх3; Во, Вх1,
Ум, Iв, Mk, Ос, См — ПД, ЛМ), маточник пчiльний (Вх2, Вх6), меду́нка лiка́рська (Во),
мелı́са (Вх3; Мс, Дми, Коб — СТ, ДС, БО), ро́йник звича́йний (Мл), ройови́к (Сл; Гр, Ду);
бджолина трава (См), кади́ло (Ан, Ду, Iв, Сл — ВЛ), лимо́нка (См, Мс — СТ), лимонник
(См), маточник пчiльний (Mk), маточник-роївник (Сл), мато́шни́к (Вх7, Iв, Сл, Лс2, См
— ПД, ПЦ, БУ), медı́(о́)вка (Ду, Iв, См — СД), медовник (Tl), мелиска (Mk — ПД), мелiсса
(Во, Чн — СЛ), м’ята цитринова (Сл), пчiльник (См — ДС), пчолина трава (Tl), роєвник
(Во, Tl, Mk — СД), ро́йник (Вх7 — БУ), ройовник (Gs, Hl — БУ, ЛМ).
Melissa oﬃcinalis L. subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arcangeli (Melissa bicornis
Klokov) — мелı́са лiка́рська висо́ка.
Melissitus Medikus [=Medicago L. pro parte] — люце́рник; мелiситус (Оп).
Melissitus cretaceus (Bieb.) Latsch. [=Medicago cretacea Bieb.] — люце́рник
крейдяни́й; мелiситус крейдяний (Оп).
Melittis L. — кади́ло (Ру, Оп).
Melittis carpatica Klokov [=Melittis melissophyllum L. subsp. carpatica
(Klokov) P.W.Ball] — кади́ло карпа́тське (Ру, Оп).
Melittis melissophyllum L. — кади́ло звича́йне; кади́ло (Сл; Гв, Нв, Рг1, Ан, Жл, Мн,
Вх7, Шм2, Ду, Mk, Ос — ПД, ВЛ, ПЦ), кади́ло мелiсоли́сте (Ру), кади́льник паху́чий (Мл),
медно́ кади́ло (Вх1, Вх6); добрiвник (Км), добрiвничок (Км), добрiвчик (Км), доброцей
(См), до(у)бруник (Км), добручик (Км), до(у)бувник (Км), дубрi(о)вник (Км, См — ПД),
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дубрiвчик (Км), дубровка пахуча (См — ДС), дубрушник (См), дубувка (Км), кадельник
(Tl, Mk), кадило бабине (Mk — ДС), кади́ло паху́че (Ан, Iв, Сл), кадильник (Gs — ДС),
махтiль (Км), пижельник (Ан — ВЛ), пчiльний лист (Км), пчiльник (Км, См — ПД), язи́к
га́дин (Ан, Iв, Сл — ВЛ).
Melittis melissophyllum L. subsp. carpatica (Klokov) P.W.Ball — кади́ло
звича́йне карпа́тське.
Melittis sarmatica Klokov [≈Melittis melissophyllum L. subsp. carpatica
(Klokov) P.W.Ball] — кади́ло рiвни́нне; кади́ло сарма́тське (Ру, Оп).
Melo Miller [=Cucumis L. pro parte] — ди́ня (Ру, Оп).
Melo sativus Sageret ex M.J.Roemer [=Cucumis melo L.] — ди́ня звича́йна (Ру,
Оп); ди́ня посiвна́ (Ру, Оп).
Meniocus Desv. [=Alyssum L. pro parte] — плоскоструче́чник; плоскоплiдник

ht

(Оп).

rig

Meniocus linifolius Stephan ex Willd. [=Alyssum linifolium Stephan ex Willd.]
— плоскоструче́чник льоноли́стий; менiо́к льоноли́стий (Ру), плоскоплiдник
льонолистий (Оп).
Mentha L. — м’я́та (Вх3, Сл, Ру, Оп; Гв, Нв, Hz, Вх, Ln, Жл, Вх2, Mj, Ум, Ду, Iв, Mk, Ук —
СТ, ПД, ВЛ, ГЛ).
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Mentha aquatica L. — м’я́та водяна́ (Вх1, Вх2, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Пс, Мн2, Hl, Ум,
Шс, Iв — СД, СТ, БУ); мнята водяна (Сл — СЛ), м’ята (Ос — ВЛ), м’ята болотна (Го1 —
СЛ), м’я́та кı́нська (Ав, Ан, Iв, Mk, Он — СД, ПД, БО, ГЦ), м’ята польова (См), м’ята чорна
(Ос — ВЛ), м’ятка польова (Mk — ДС), полı́й (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв).
Mentha arvensis L. — м’я́та польова́ (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Iв); боголю́б
(Лс2 — ПЦ), драголю́б (Рг1, Ан, Пс, Жл, Гр, Ян2, Iв, Сл, Ос — СД, ВЛ, СЛ), комани́чка ди́ка
(Мг — ЗК), котячка (См — ВЛ), мня́та́ (Вл, Мг — ГЦ, ЗК), мня́та ди́ка (Гт — ЗК), мня́та
плавнова́ (Ср — СТ), мня́тво (Мг — ЗК), мнятка (Вл), мня́то (Мг — ЗК), мня́то ди́ке (Гт
— ЗК), мнять (Гб — ЛМ), м’я́та (Мн2, Сл, Ос, Мг — СД, СЛ, ЗК), м’ята ангельська (Ос —
ВЛ), м’ята берегова (Ос — СД, ВЛ), м’ята болотна (Ос — ПЦ), м’ята водяна (Ос — ПД),
м’ята глуха (Ан — СЛ), м’ята дика (Сл), м’ята енгельська (Ос — ВЛ), м’я́та кı́нська (Ав,
Рг1, Ан, Ln, Пс, Шс2, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), м’ята кобиляча (Ос — ПД), м’ята козя (Hl —
БУ), м’ята коняча (Ос — СД), м’ята кучерява (Сл — СТ), м’я́та плавнева́ (Ян2, Iв — СД),
м’ята рогова (Сл — ПС), м’ята-блошниця (Ан — СД, СТ), м’ятка (Ос — ВЛ, ПЦ), м’ятка
лiсова (Ос — ВЛ), м’я́то (Мг — ЗК), м’ять кiнська (Гб — ЛМ), похи́ло ку́нське (Мг — ЗК),
фе́фервiнц (Мг — ЗК).
Mentha × gentilis L. — м’я́та спорı́днена (Оп).
Mentha longifolia (L.) Hudson — м’я́та довголи́ста (Ру, Оп); м’я́та лiсова́ (Вх1,
Мл, Сл; Мн2, Ос — ПД); боголюб (Ос — ПД), драголюб (Ос — ПЦ), драголюб лiсовий (Сл
— СЛ), каранда́ш (Мс — СТ), карандаши́р (Мс — СТ), м’є́тка (Кч — ДС), мня́та (Кч —
БО), мня́та кı́нська (Пч — ЗК), мнята лiсова (Сл — СЛ), м’я́та (Mk, Ос, Кч — ПД, ВЛ, БО,
ГЦ), м’ята берегова (Ос — СД, ПД), м’ята водяна (Ос — ПД), м’ята квасна (Го1 — СЛ),
м’ята кiнська (Гд, Ос, Сн — ВЛ, БО), м’ята коняча (Ос — ПД), м’ята орна (Ос — ПД),
м’ята руська (Шс2 — СТ), м’ята холодна (Ос — ВЛ), м’ята чорна (Ос — ПД), м’я́тка (Ос,
Кч — ПД, ДС), м’ятка лiсова (Mk — ПД), розперстниця (Ан — СЛ).
Mentha micrantha (Fisch. & Bentham) Litv. — м’я́та дрiбноцвı́та; м’я́та
дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп); м’ята козацька (Чн — СТ).
Mentha × piperita L. — м’я́та перце́ва (Сл, Ру, Оп; Сб — СТ), м’я́та холо́дна (Сл,
Оп; Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Мс, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, ПЦ); м’ята нотошник (Вх2),
м’я́та пе́речна (Вх1, Вх6, Сл; Сб — СТ, ВЛ), м’я́тка пе́речна (Во); боголюб (Ос — ПД),
васи́льки ди́кi (Сб — ПД), вогнı́ водянı́ (Сб — ПС), галущанка (Вх7 — ЛМ), ладо́шник (Вх,
Вх1 — ДС), ласка́вка (Сб — ПЦ), ме́тка (Сб — БУ), м’є́тка (Мл — ВЛ), мнє́тка чо́рна (Коб
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— ГЦ), мня́(є́)та (Сл, Мс, Сб, Мал — СТ, ПЗ, ЗК), мнята аглицька (Ср, Ян4 — СТ), мнята
гладка (См), мнята городцева (См), мня́та-драголю́бка (Сб — СТ), мня́та души́ста (Сб
— СТ), мнята камфорова (См), мнята капкова (См), мня́та паху́ча (Сб — ПД), мня́та
холо́дна (Сл, Мс, Сб — СТ, ПЦ, СЛ), мнятво (См), мня́тка (Гр, Ян4 — СТ), мня́тка ди́ка
(Сб — ДС), мня́тка перча́ста (Сб — ВЛ), мнятлi (См), мня́то (См, Сб — ЗК), м’я́та (Рг1,
Gs, Гр, Сл, Mk, Рм, Мс — ЗАГ), м’ята англiйська (Ln, Шс2 — СТ), м’я́та души́ста (Мс —
СТ), м’ята енгельська (Сл — ВЛ), м’я́та кучеря́ва (Сл, Ук — СД), м’я́та паху́ча (Сб —
ВЛ), м’я́та перси́дська (Мс — СТ), м’ята попрьова (Вх5, Вх6 — ЛМ), м’я́та про́ста́ (Мс
— СТ), м’ята-холоднянка (Tl), м’я́та чо́рна (Вх7, Hl, Rs, Ос — СТ, ВЛ, БУ, ЛМ), м’ятва
(Км), м’я́тва кı́нська (Сб — ВЛ), м’я́тва паху́ча (Сб — БО), м’я́тва пе́рцева (Сб — БО),
м’я́тка (Gs, Hl, Гр, Ян1, Сл — СТ, СЛ, ДС, БУ), м’ятка анґлiйська (Вх6), м’ятка єнґельська
(Mk), м’ятка перцева (Mk), м’ятка правдива (Mk — ПД), м’я́тка холо́дна (Сб — ПД),
надо́шник (Вх, Вх1, Вх6 — ДС), насе́рдник (Вх, Жл, Вх1 — ДС), нато́шник (Вх, Жл, Вх1,
Вх6 — ВЛ), па́ха(и)ло (Км, См, Мал — ЗК), пахнячка (См), пахучка (Км), рум’я́нок (Сб —
БО), фуфермiнт (Км).
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Mentha pulegium L. — м’я́та-полı́й (Вх1), м’я́та блоши́на (Ру, Оп); м’я́та
бло́шниця (Мл, Сл); блосота (Зл — СТ), блохiвни́к (Iв), блохо́вни́к (Рг1, Ан, Пс, Жл —
СТ), блохогонка (Шс2 — СТ), полı́й (Ав, Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв, Сл — СД), полiй-трава (Tl),
шандра (См — ПД).
Mentha spicata L. — м’я́та колоси́ста; м’я́та зеле́на (Сл), м’я́та колосови́дна (Ру,
Оп), м’я́та кучеря́ва (Вх2, Мл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Го1, Ду, Iв, Ос, Мс — СД, СТ, ПД, СЛ);
драголюб (Ос — ПД), мнє́та (Коб — ДС), мнята кудрява (Ср, Ян4, Сл — СД, СТ), мня́та
холо́дна (Мс — СТ), м’я́та (Пс, Сл, Ос, Мс — СТ, ВЛ), м’ята ангельська (Ос — ВЛ), м’я́та
влоха́та (Мс — СТ), м’ята городня (Ан, Ос — СД, ПД), м’я́та городо́ва (Коб — БО), м’ята
довга (Ос — ВЛ), м’я́та души́ста (Мс — СТ), м’ята жаб’яча (Ос — ПД), м’ята квасна (Шс2
— СТ), м’ята коняча (Ос — ВЛ), м’я́та кру́гла (Мс — СТ), м’я́та крута́ (Вх7 — ЛМ), м’ята
кудлата (Лс2 — ПЦ), м’я́та кудря́ва (Во, Ан, Мс — СТ), м’ята лiсна (Tl), м’ята лугова (Ан
— ПС), м’ята правдива (Ос — ВЛ), м’ят(к)а садова (Сл, Ос — ВЛ), м’ята холодна (Ос —
СТ, ПД, СЛ), м’ятка (Ос — ПД), м’ятка кучерява (Сл, Mk).
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Mentha ucrainica Klokov [≈Mentha aquatica L.] — м’я́та украї́нська (Ру, Оп).
Mentha × verticillata L. — м’я́та кiльча́ста (Ру, Оп); м’ята кiнська (Ln — СТ).
Mentha sp. — м’єта (Ощ — ГЦ), мнє́та (Гб2 — ГЦ), мнє́тка (Шл, Бк, Кч — ДС, БУ), мнє́тка
жаб’ї́ча (Бк — БУ), мня́та (Ан, Ln, Iв, Сл, Он, Гб — СТ, ПЗ, БО), мня́тка (Бк, Гб, Кч — ВЛ,
ДС, БУ), мнято (Mk), м’я́тва (Вх7, Он — БО), м’я́тка (Нв, Hz, Вх, Жл, Mj, Гб — ПД, ВЛ, ГЛ,
ЛМ), м’ято (Mk), пахню́чка (Он — БО), пахню́чка кı́нська (Он — БО).
Menyanthaceae — бобiвнико́вi (Ру, Оп).
Menyanthes L. — бобiвни́к (Ру, Оп).
Menyanthes trifoliata L. — бобiвни́к трили́стий (Ру, Оп; Ук); бiбни́к трили́стник
(Вх1, Вх6, Мл), бобiвни́к (Сл; Гв, Жл, Ум, Гр, Iв, Mk, Ос, Мс, Сб, Коб — ЗАГ); бабе́нник
(Ан, Мс — СТ), бабичник (Км), бабiвник (Км), бабiчни́к (Сб — ГЦ), бабки́ (Сб — ПД, БО),
бабник (Ос — ПД), бiб (Сб — ПД), бi(и)бiвник (Сл, Сб — ДС), бiбни́к (Жл), боб (Сл, Сб —
ПЦ, ПЗ), боби(i)чник (Км, См), бобiвник водяний (Hl — БУ), бобко (См), бобо́вни́к (Ав,
Рг1, Ан, Пс, Мн, Го2, Mj, Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Мс, Сб, Коб — ЗАГ), бобовни́к го́ркий (Сб —
ПЦ), бобовник товарячий (См), бобовня́к (Рм — ПЦ), бобовчи(у)к (Ос — ПД), бо́бри(о)к
(Mk, См, Мс — СТ), бобрi(о)вни́к (См, Сб — СД, ЗК), бобувник (См), бобух (См), боб’янка
(См), бу́лочки (Сб — СТ), вахта (Чн — СЛ), верби́нка (Сб — ДС), верби́чка (Сл, Сб — СД,
СТ, ПД), вогиро́чки жа́б’ячi (Вх — ВЛ), жа́бляче зı́лля (Сб — ПД), зубо́вник (Ан, Iв —
СД), капу́ста во́вча (Сб — ДС), капу́ста жа́б’яча (Мс — СТ), капу́ста за́яча (Шх, Ду, См,
Сб — ЗАГ), колю́чки (Мс — СТ), конюши́на (Сб — СД, СТ, ПД, СЛ, ГЦ), лихорадочник
(Ан), незабу́дьки (Сб — ДС), огiрки́ жа́блячi (Сб — ЗК), огi(и)рочки жаб’ячi (Вх1, Вх6),
павун (Км), плаву́н (Сб — ДС), ряст (Сб — СТ), таву́н (Км, Сб — СТ), трети́на (Мс — СТ),
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трили́с (Сб —

СТ), трили́ствiник (Сб — СТ), трили́с(т)ник (Ав, Рг1, Вл, Пс, Жл, Мн, Iв,
Сл, Ос, Мс, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ, ДС), трилистник водяний (Чн — СЛ), три(i)фо́лiя
(Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Сл), три́фо́ль (Ан, Жл, Сл, Сб — СЛ), трифо́ль водяни́й (Сб — ДС),
тройзı́лля(є) (Сл, См — ВЛ), тройлистник (Км), тройни́к (Мс — СТ), трьохлистник (Ос
— СД), ятловина (Км).
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Mercurialis L. — пере́лiска (Ру, Оп; Ук).
Mercurialis annua L. — пере́лiска однорı́чна (Ру, Оп); бажа́нна трава́ однорı́чна
(Сл), щир рiчний (Мл); про́лiска (Во, Ln, Жл, Шс2, Iв — СТ), щир (Во, См — ДС).
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe — пере́лiска круглоли́ста; бажа́нна трава́
круглоли́ста (Сл), пере́лiска яйцеви́дна (Ру, Оп), щир круглоли́стий (Мл).
Mercurialis × paxii Graebn. (Mercurialis taurica Juz.) — пере́лiска гiбри́дна;
перелiска кримська (Оп).
Mercurialis perennis L. — пере́лiска багаторı́чна (Ру, Оп); бажанна трава
довгорiчна (Сл), хвастник тревалий (Вх1), щир трiвки́й (Мл); бажа́н(н)а трава́ (Ум,
Iв), кур-зı́ллє (Ln, Жл — СТ), повертень (Ан — СЛ), про́лiска(и) (Рг1, Ln, Пс, Ум, Ян2, Iв,
Сл, Mk — СД, СТ, ПД), синевороть (Ан — СЛ), синеродь (Ан — СЛ), чистуха (Ln — СТ),
щир-зiллє (Tl), щириця (Mk).
Mercurialis taurica Juz. = Mercurialis × paxii Graebn.
Mespilus L. — мушмула́ (Ру, Оп).
Mespilus germanica L. — мушмула́ звича́йна (Оп); iрга́ звича́йна (Во; Mk), мушмула́
нiме́цька (Ру), чишку́н (Сл), чишкун iстий (Вх6), чишку́н нiме́цький (Мл); ирга (Mk),
мушмула́ (Ск, Шс, Ук — СТ), шишки (Шс — СТ).
Metasequoia Miki ex Hu & W.C.Cheng — метасекво́я; метасекво́йя (Ру, Оп).
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng — метасекво́я кита́йська;
метасекво́йя глiптостробови́дна (Ру, Оп), метасеквойя китайська (Оп); ялиця
водяна китайська (Кри — СТ).
Micromeria Bentham — ша́нта; мiкроме́рiя (Ру, Оп).
Micromeria serpyllifolia (Bieb.) Boiss. — ша́нта чебрецели́ста; мiкроме́рiя
чебрецели́ста (Ру, Оп).
Microstylis (Nutt.) A.Eaton — глевча́к; мiкро́стилiс (Ру).
Microstylis monophyllos (L.) Lindley — глевча́к одноли́стий; жимок однолистий
(Вх1), мiкро́стилiс одноли́стий (Ру).
Middendorﬁa Trautv. [=Lythrum L. pro parte] — плакуне́ць; мiдендорфiя (Оп).
Middendorﬁa borysthenica (Schrank) Trautv. [=Lythrum borysthenicum
(Schrank) Litv.] — плакуне́ць днiпро́вський; мiдендорфiя днiпровська (Оп).
Milium L. — прося́нка (Сл, Ру, Оп); просяник (Шм2).
Milium eﬀusum L. — прося́нка розло́га (Ру, Оп); просı́вка розсипча́ста (Вх6, Мл),
прося́нка розки́диста (Сл); просяник (Шм), прося́нка (Вх7 — ДС).
Milium vernale Bieb. — прося́нка весня́на́ (Сл, Ру, Оп); просı́вка весняна́ (Мл);
просовик (Ln, Шс2 — СТ).
Milium sp. — борник (Ан).
Mimosaceae — мiмо́зовi (Ру, Оп).
Mimulus L. — кра́почник; губастик (Оп), мимул (Вх1), мı́мулюс (Сл).
Mimulus guttatus DC. — кра́почник жо́втий; губастик крапчастий (Оп), мı́мулюс
жо́втий (Мл, Сл).
Minuartia L. — мокри́чник (Сл); мiнуа́рцiя (Ру, Оп).
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Minuartia adenotricha Schischkin — мокри́чник
мiнуарцiя залозистоволосиста (Оп).

залозистоволоси́стий;

Minuartia aucta Klokov [≈Minuartia setacea (Thuill.) Hayek] — мокри́чник
збı́льшений; мiнуарцiя побiльшена (Оп).
Minuartia bilykiana Klokov — мокри́чник Бı́лика; мiнуа́рцiя Бı́лика (Ру, Оп).
Minuartia birjuczensis Klokov [≈Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin] —
мокри́чник бирю́цький; мiнуа́рцiя бiрю́цька (Ру).
Minuartia eglandulosa (Fenzl) Klokov — мокри́чник незало́зистий; мiнуарцiя
незалозиста (Оп).
Minuartia euxina Klokov [≈Minuartia setacea (Thuill.) Hayek] — мокри́чник
причорномо́рський; мiнуарцiя чорноморська (Оп).

ht

Minuartia glomerata (Bieb.) Degen — мокри́чник купча́стий; мiнуа́рцiя ску́пчена
(Ру, Оп), мокре́ць купча́стий (Мл).
Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf. — мокри́чник гачкува́тий.

(Vill.)

Schischkin — мокри́чник

py

Minuartia hybrida
тонколи́стий (Мл).

rig

Minuartia hirsuta (Bieb.) Hand.-Mazz. — мокри́чник шорстки́й; мiнуарцiя
шорстка (Оп).
гiбри́дний; мокре́ць

Minuartia hypanica Klokov [≈Minuartia hybrida (Vill.)
мокри́чник пiвденнобу́зький; мiнуа́рцiя бу́зька (Ру, Оп).

Schischkin] —
Hayek] —

co

Minuartia leiosperma Klokov [≈Minuartia setacea (Thuill.)
мокри́чник гладконасı́нний; мiнуарцiя гладеньконасiнна (Оп).

Minuartia montana L. — мокри́чник гiрськи́й; мiнуарцiя гiрська (Оп).

's

Minuartia oxypetala (Woloszczak) Kulcz. [=Minuartia verna (L.) Hiern. subsp.
oxypetala (Woloszczak) Halliday] — мокри́чник гостропелюстко́вий; мiнуа́рцiя
гостропелюстко́ва (Ру, Оп).

th
or

Minuartia piskunovii Klokov [≈Minuartia viscosa (Schreber) Schinz & Thell.]
— мокри́чник Пискуно́ва; мiнуа́рцiя Пiскуно́ва (Ру, Оп).
Minuartia pseudohybrida Klokov [≈Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin] —
мокри́чник несправжньогiбри́дний; мiнуарцiя несправжньогiбридна (Оп).
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek — мокри́чник
щетиноли́стий (Мл); мокричник (Кр, Сл — СД).

щетиня́стий; мокре́ць

au

Minuartia taurica (Steven) Graebner — мокри́чник кри́мський; мiнуарцiя
кримська (Оп).
Minuartia thyraica Klokov [≈Minuartia setacea (Thuill.) Hayek] — мокри́чник
днiстро́вський; мiнуа́рцiя днiстро́вська (Ру, Оп).
Minuartia verna (L.) Hiern. — мокри́чник весня́ни́й.
Minuartia verna (L.) Hiern. subsp. oxypetala (Woloszczak) Halliday —
мокри́чник весня́ни́й гостропелюстко́вий.
Minuartia verna (L.) Hiern. subsp. verna — мокри́чник весня́ни́й типо́вий.
Minuartia viscosa (Schreber) Schinz & Thell. — мокри́чник липки́й; мiнуа́рцiя
клейка́ (Ру).
Minuartia zarecznyi (Zapal.) Klokov [≈Minuartia verna (L.) Hiern. subsp. verna] — мокри́чник Зарı́чного; мiнуа́рцiя Зарı́чного (Ру, Оп).
Mirabilis L. — нiчна́ красу́ня; мiра́бiлiс (Ру, Оп).
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Mirabilis jalapa L. — нiчна́ красу́ня звича́йна, ца́рська борı́дка (Ср, Ан, Жл, Шс2,
Ян4, Iв, Сл, Mk, Ук, Опа — СД, СТ); мiра́бiлiс яла́па (Ру, Оп), нiчна́ краса́ (Сл), нiчна́ краса́
звича́йна (Мл), нiчна́ красу́ня (Ру; Ук, Кри, Опа — СТ); борода царська (Рг1, Пс), зорка
(Шс2 — СТ), лазорики (Ос — СД), моцноздо́ба (Мо — ПД).
Mirabilis longiﬂora L. — нiчна́ красу́ня довгоцвı́та; мiра́бiлiс довгоквiтко́ва (Ру),
мiрабiлiс довгоквiтковий (Оп).
Misopates Raﬁn. — польовı́ ро́тики.
Misopates orontium (L.) Raﬁn. (Antirrhinum orontium L.) — польовı́ ро́тики
звича́йнi; паротка польова (Вх1, Мл), ротики гiрськi (Оп), ро́тики ди́кi (Ру), ро́тики
польовı́ (Сл); ключевик (Ln — СТ).
Moehringia L. — мери́нґiя; мери́нгiя (Ру, Оп).
Moehringia hypanica Grinj & Klokov — мери́нґiя пiвденнобу́зька; мери́нгiя
пiвденнобу́зька (Ру), мерiнгiя бузька (Оп).
Moehringia lateriﬂora (L.) Fenzl — мери́нґiя бокоцвı́та; мери́нгiя бокоцвı́та (Ру,
Оп).

au
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Moehringia muscosa L. — мери́нґiя мохува́та; мери́нгiя мохови́дна (Ру).
Moehringia trinervia (L.) Clairv. — мери́нґiя трижи́лкова; мери́нгiя
трижи́лкова (Сл, Ру, Оп), мерингiя тринервна (Вх1), мерı́нґiя трине́рвна (Мл);
краса́ но́чи (Мл).
Molinia Schrank — безколı́нець; молı́нiя (Ру, Оп).
Molinia caerulea (L.) Moench — безколı́нець блаки́тний; ма́явка си́ня (Вх1, Мл,
Сл; Жл, Гр), молı́нiя блаки́тна (Ру, Оп); безколı́нець (Жл, Mk), безколiнник (Ан).
Molinia euxina Pobed. [≈Molinia caerulea (L.) Moench] — безколı́нець
причорномо́рський; молiнiя чорноморська (Оп).
Molluginaceae — м’якотра́вцевi; молюговi (Оп).
Mollugo L. — м’якотра́вець; молю́го (Ру, Оп).
Mollugo cerviana (L.) Ser. — м’якотра́вець дрiбни́й; молюго дрiбненька (Оп),
молю́го дрiбни́й (Ру).
Moltkia Lehm. — мо́льткiя, громiве́ць; молткiя (Оп).
Moltkia caerulea (Willd.) Lehm. — мо́льткiя блаки́тна, громiве́ць блаки́тний;
молткiя голуба (Оп).
Molucella L. — лимо́нна трава́; молу́кська трава́ (Ру, Оп).
Molucella laevis L. — лимо́нна трава́ гладе́нька; молу́кська трава́ гладе́нька (Ру,
Оп), цитрино́ва трава́ (Сл); вушки (Го1 — СТ), колокольчики зеленi (Шс2 — СТ),
лимо́нна трава́ (Рг1, Ан, Жл), нiмецьке зiллє (Ср, Ан, Шс2, Ян4 — СТ), сила чоловiча
(Го1 — СТ), стоголов (Ср — СТ), ушки (Го1 — СТ).
Monerma Beauv. [=Hainardia W.Greuter] — одно́луска (Соб); моне́рма (Оп).
Monerma cylindrica (Willd.) Gosson & Durieu [=Hainardia cylindrica (Willd.)
W.Greuter] — одно́луска цилiндри́чна; моне́рма цилiндри́чна (Оп).
Moneses Salisb. — одно́квı́тка (Ру, Оп).
Moneses uniﬂora (L.) A.Gray — одно́квı́тка звича́йна (Ру, Оп); всезелен
одноцвiтий (Вх1), груша́нка одноцвı́та (Мл, Сл); перчiтни́к (Коб — ГЦ).
Monochoria C.Presl — наму́льниця; монохорiя (Оп).
Monochoria korsakowii Regel & Maack — наму́льниця Корсако́ва; монохорiя
Корсакова (Оп).
Monotropa L. (Hypopitys Hill) — пiд’яли́нник (Ру, Оп); монотро́па (Ру).
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Monotropa hypopitys L. (Hypopitys monotropa Crantz) — пiд’яли́нник звича́йний
(Ру, Оп); бе́злист накорı́нний (Вх1; Жл), монотро́па (Сл), пiд’яли́чник звича́йний (Мл);
громовий корiнь (Hl, Сл, Mk — ПД, БУ).
Monotropaceae [=Pyrolaceae L. pro parte] — пiд’яли́нниковi; монотро́повi (Ру,
Оп).

Moraceae — шовко́вицевi (Ру, Оп).
Morus L. — шовко́виця (Сл, Ру, Оп; Шс2, Дб, Mk, Ук — СТ); мо́рва (Вх3; Вх2, Mj, Дб, Пл,
Ук — СД, ПД).

Morus alba L. — шовко́виця бı́ла (Сл, Ру, Оп; Ан, Iв, Mk); мо́рва бı́ла (Во, Вх2, Вх6,
Мл; Mk — ПД); дуд (Бк — БУ), мо́рва (Hl, Гр, Ду, Iв, Бк, Гб, Коб, Сбч, Сва — ПД, ДС, БУ),
смо́ква шовко́ва (Жл), тута (Сбч — СТ), ту́тина (Мс — СТ), тутове дерево (Ln, Сбч —
СТ), тутовина (Чн, Ln — СТ, СЛ), шовко́виця (Чн, Рг1, Ан, Ln, Жл, Мн2, Ду, Iв, Мс, Гб —
ЗАГ), шовку́н (Ан, Пс, Сл, Дз, Лс2, Мс, Гб — СТ, ПД, ПЦ), шо(е)лко́виця (Ск, Рг1, Ср, Ян4,

ht

Сл, Мс — СТ).
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Morus nigra L. — шовко́виця чо́рна (Сл, Ру, Оп; Ос — СД); мо́рва чо́рна (Во, Вх1,
Вх2, Вх6, Мл; Mk — ПД); аґу́т (Бк — БУ), е́перка(и) (Км, Мал — ЗК), мерва (Ан, Сл, Сбч —
ПД), мо́рва (Жл, Зл, Гр, Ду, Iв, Сл, Бк, Коб, Сва — ПД, ДС, БУ), тут (Во, Ук), тутове дерево
(Сл), шовко́виця (Ан, Mj, Гр, Ду, Iв, Сл — СЛ), шовко́виця черво́на (Ум, Iв), шовковниця
(Вх1, Сл), шовку́н (Пс, Лс2 — ПЦ).
Morus sp. — мирва (Он — БО), морвове дерево (Сл), сукамина (Пс), шовк (Дб), ягодове
дерево (Вх7 — ЛМ).
Muretia Boiss. — жовтокми́н; муре́цiя (Ру).
Muretia lutea (Hoﬀm.) Boiss. — жовтокми́н польови́й; муре́цiя жо́вта (Мл, Сл,
Ру).

au

th
or

's

Muscari Miller — гадю́ча цибу́лька (Сл, Ру, Оп; Кри — СТ); кияшки́ (Кри — СТ), лук
гадючий (Шм2).
Muscari botryoides (L.) Miller — гадю́ча цибу́лька дрiбноцвiта; гадю́ча цибу́лька
грозни́ста (Сл), гадю́ча цибу́лька гронови́дна (Ру, Оп), голу́бок грозни́стий (Мл).
Muscari comosum (L.) Miller — гадю́ча цибу́лька чуба́та (Сл); голу́бок
м’яколи́стий (Вх1; Жл), голу́бок чуба́тий (Мл); гiяцинт (Пс), гiяцинт степний (Рг1),
кукурузка (Ан, Ln — СТ), яцинт степовий (Пс).
Muscari neglectum Guss. ex Ten. (Muscari racemosum (L.) Lam. & DC.) — гадю́ча
цибу́лька китицецвı́та; гадюча цибулька занедбана (Оп), гадю́ча цибу́лька звича́йна
(Сл), гадю́ча цибу́лька китицеви́дна (Ру), гадю́ча цибу́лька непомı́тна (Ру), голу́бок
гра́злик (Вх1, Вх6, Мл); гiяцинт степовий (Ln — СТ), кiяшки́ (Го1 — СЛ), лук гадючий
(Сл — СТ), лук сорочий (Ан, Ln — СТ, СЛ), пiрамiдки (Ln, Шс2 — СТ), ряст степний (Рг1,
Ln — СТ), ряст степовий (Пс), сиротки (Ан — СЛ), трав’янчик (Ан, Жл — СД), цибуля
жаб’яча (Сл), цибулька гадюча (Ln, Ян2, Сл — СД, СТ), цибулька жаб’яча (Ln — СТ).
Muscari racemosum (L.) Lam. & DC. = Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Muscari tenuiﬂorum Tausch — гадю́ча цибу́лька тонкоцвı́та (Сл); голубок
дрiбноцвiтий (Мл); гiяцинти дикi (Сл — СТ).
Myagrum L. — полı́вка (Оп); мiа́грум (Ру).
Myagrum perfoliatum L. — полı́вка пронизаноли́ста (Оп); мiа́грум пронизаноли́стий (Ру).
Mycelis Cass. — сала́тник; мiце́лiс (Ру, Оп).
Mycelis muralis (L.) Dumort. — сала́тник лiсови́й; латучка мурова (Вх1), мiце́лiс
стiнни́й (Ру, Оп), сала́та постı́нна (Мл, Сл); лочиця (Mk), псячка (Hl, Mk — ПД, БУ),
сирничка (Сн — ГЦ).
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Myosotis L. — незабу́дька (Сл; Жл, Гб2 — ГЦ); незабу́дка (Ру, Оп; Гв, Вх2, Шс2, Mk, Ук,
Гб — СТ, ЛМ).

Myosotis alpestris F.W.Schmidt — незабу́дька альпı́йська; незабу́дка альпı́йська
(Ру, Оп), незабудька альпе́йська (Сл), незабу́дька гiрська́ (Мл); о́чi га́дя́чi (Нв, Ду —
ГЦ).
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Myosotis arvensis (L.) Hill — незабу́дька польова́; незабу́дка польова́ (Ру, Оп),
незабу́дька сере́дня (Мл, Сл); вочка жабинi (Вх — ДС), во́чка жа́б’ячi (Коб — ДС),
кожушка (Ан — СЛ), липучка (Ан — СЛ), незабу́д(ь)ка (Гб, Кч, Коб — ВЛ, БО), о́чi жа́бинi
(Нв — ВЛ), о́чка жаби́нi (Жл, Гр, Ду), рижiєць полевий (Сл — ПС), синявки (Ан, Сл —
ПС), собачки (Ан — СЛ).
Myosotis caespitosa C.F.Schultz [=Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa
(C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.] — незабу́дька дерни́ста (Сл); незабу́дка дерни́ста
(Ру, Оп) незабу́дька муравникова́ (Мл).
Myosotis discolor Pers. — незабу́дька рiзноба́рвна; незабу́дка рiзноба́рвна (Ру,
Оп), незабудька рiзноцвı́та (Сл), незабу́дька сорока́та (Мл).
Myosotis incrassata Guss. — незабу́дька пото́вщена; незабудка потовщена (Оп).
Myosotis laxa Lehm. — незабу́дька розло́га; гадє́че зı́лля (Коб — ГЦ).
Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh. —
незабу́дька розло́га дерни́ста; чистик (Ос — ПЦ).
Myosotis laxiﬂora Reichenb. [≈Myosotis scorpioides L.] — незабу́дька
розхилистоцвı́та.
Myosotis lithospermifolia (Willd.) Hornem. — незабу́дька горобейниколи́ста;
незабу́дка горобейниколи́ста (Ру, Оп).
Myosotis lithuanica (Schmalh.) Besser ex Dobrocz. [≈Myosotis nemorosa Besser] — незабу́дька лито́вська; незабу́дка лито́вська (Ру, Оп).
Myosotis litoralis Steven ex Bieb. — незабу́дька узбере́жна; незабу́дка
прибере́жна (Ру, Оп).
Myosotis ludomilae Zaverucha [≈Myosotis sylvatica Hoﬀm.] — незабу́дька
Людми́ли; незабудка Людмили (Оп).
Myosotis micrantha Pallas ex Lehm. [=Myosotis stricta Link ex Roemer &
Schultes] — незабу́дька дрiбноцвı́та; незабу́дка дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп).
Myosotis nemorosa Besser (Myosotis strigulosa Reichenb.) — незабу́дька гайова́;
незабу́дка дiбро́вна (Ру, Оп).
Myosotis palustris (L.) L. = Myosotis scorpioides L.
Myosotis pineticola Klokov & Schost. [≈Myosotis ucrainica Czern.] —
незабу́дька борова́; незабу́дка борова́ (Ру, Оп).
Myosotis popovii Dobrocz. [≈Myosotis sylvatica Hoﬀm.] — незабу́дька Попо́ва;
незабу́дка Попо́ва (Ру, Оп).
Myosotis ramosissima Rochel — незабу́дька гiлля́ста; незабудка галузиста (Оп),
незабу́дька шерстка́ (Мл), незабудька щетини́ста (Сл).
Myosotis refracta Boiss. — незабу́дька вiдı́гнута; незабу́дка вiдı́гнута (Ру, Оп).
Myosotis scorpioides L. (Myosotis palustris (L.) L.) — незабудька боло́тяна (Сл);
незабу́дка боло́тна (Ру, Оп), незабудка звичайна (Во), незабу́д(ь)ка млакова́ (Вх3, Вх6,
Мл), незабудка небесносиня (Вх1, Вх2); вı́чка пави́нi (Ан, Iв, Сл — ПД, ПС), гадє́че зı́лля
(Коб — ГЦ), жаб’ю́рки (Сен — ЛМ), люби́-мене́ (Лч, Пс, Жл, Гр, Ду, Iв, Сл, Ук, См — СД),
ми́лость Бо́жа (Шх, Ду — ГЦ), мудики (Ос — ВЛ), незабудка лугова (Чн — СЛ), не́забудь
(Вх, Ду — ДС), незабу́д(ь)ка (Рг1, Ср, Ln, Мн, Мн2, Hl, Mj, Ум, Шс2, Iв, Mk, Ос, Коб — СД,
СТ, ПД, ПЦ, ДС, БУ), не-забу́дь-мене́ (Пс, Ум, Iв, Гб2 — ГЦ), ру́твиця (Коб — ГЦ), слiпота
куряча (Сл — ПЦ).
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Myosotis sparsiﬂora Mikan ex Pohl (Strophiostoma sparsiﬂora (Mikan) Turcz.) —
незабу́дька рiдкоцвı́та (Мл, Сл); строфiосто́ма рiдкоцвı́та (Ру, Оп); ленець (Ан, Ln,
Ян2, Сл — СД, СТ), незабудка(и) (Кр, Сл — СД), незабудка лугова (Рг1, Пс), незабудька
(Пс).

Myosotis stenophylla Knaf — незабу́дька вузьколи́ста; незабу́дка вузьколи́ста
(Ру, Оп).

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes — незабу́дька дрiбноцвı́та;
незабудка пряма (Вх1, Вх6), незабудька пiскова́ (Сл); льонок польовий (Ан, Ян2, Сл —
СД, СТ).

ht

Myosotis strigulosa Reichenb. = Myosotis nemorosa Besser.
Myosotis sylvatica Hoﬀm. — незабу́дька лiсова́ (Вх1, Вх6, Мл, Сл); незабу́дка лiсова́
(Ру, Оп); болотяна́ трава́ (Мг — ЗК), забу́дька (Mk, Мг — БУ, ЗК), незабу́д(ь)ка (Ln, Ос,
Мг — СТ, ПД, ГЦ, ЗК), незабудка польова (Чн — СЛ), синютки́ (Мг — ЗК), си́ротки (Мг
— ЗК), циркi(о)вки́ (Мг — ЗК), я́щурчина квı́тка (Мг — ЗК).
Myosotis ucrainica Czern. — незабу́дька украї́нська; незабу́дка украї́нська (Ру,

rig
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Ln, Шс2, Mk — СТ, ПД, СЛ).
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Myosotis sp. — зубрiвничо́к (Он — БО), неза́будь (Жл), очка жабинi (Вх1, Вх6), о́чка
жа́б’ячi (Дми, Сва — ДС), о́чко ри́б’яче (Жл), свiтуя́н (Вх, Ду — ДС).
Myosoton Moench — слабни́к (Ру, Оп).
Myosoton aquaticum (L.) Moench — слабни́к водяни́й (Мл, Ру, Оп); м’ятень
звичайний (Вх1), слабни́к (Сл; Ан, Ян2 — СД, СТ); гiрчак (Mk, Ук — ПД), гiрча́к польови́й
(Рг1, Пс), зiрочки (Ос — ВЛ), ки́шка во́дяна (Мл), куролiски (Ан), мокрець (Мн2, Сл, Mk,
Ос — СД, ПД, ВЛ), мокриця (Сл — ПС), м’ягковолосник (водяний) (Ln, Шс2, Сл — СТ),
м’я́тiнь (Жл), терпке зiллє (Hl — БУ).
Myosurus L. — ми́шачий хвiст (Ру, Оп).
Myosurus minimus L. — миша́чий хвiст мале́нький (Ру); ми́шавка мале́нька (Вх3,
Мл), миша́вка найменша (Вх1, Вх6; Жл), ми́шачий хвiст (Сл; Ян3 — Сл), ми́шачий
хвiст мали́й (Оп); головки (Ян3 — СТ), дiвоче зiлля (Гв — ВЛ), мишатник (Го1 — СЛ),
мишехвостик (Шс — СТ), мишовник (Ан — СЛ), муравка (Сл — СД), хвiст миши(i)й (Чн,

au

Myricaria Desv. — бı́ждерев; мiрика́рiя (Ру, Оп).
Myricaria alopecuroides Schrenk = Myricaria germanica (L.) Desv. var. bracteosa
Franchet.
Myricaria bracteata Royle [=Myricaria germanica (L.) Desv. var. bracteosa
Franchet] — бı́ждерев великоприквiтко́вий.
Myricaria germanica (L.) Desv. — бı́ждерев прибере́жний; бiждерник звичайний
(Вх1, Вх3), бiжде́рник нiме́цький (Мл), кiйло рожевоцвiте (Вх3), мiрика́рiя нiме́цька
(Ру, Оп), чамари́шок (Сл; Вх7, Ду — ЛМ); бı́ждерев зарiнко́вий (Вх7 — ГЦ), бiждеревчина
(Вх5 — ЛМ), бiжде́рник (Gs — БУ, ГЦ), божде́ревце (Коб — БО), буждеревен (Нв — ГЦ),
бужде́рево (Коб — ГЦ), бужина́ (Мал — ЗК), бу́щдерево (Гу — ГЦ), вiсдеревчина (Вх5
— ЛМ), дожджiвник (Вх7 — ЛМ), дойджiвник (Вх7 — ЛМ), рай-дерево (Вх7 — ЛМ),
рокити́на (Вх7 — БО), чамаришка (Вх7 — ЛМ), чемерис (Mk — ПД).
Myricaria germanica (L.) Desv. var. bracteosa Franchet (Myricaria alopecuroides
Schrenk) — бı́ждерев прибере́жний великоприквiтко́вий; мiрика́рiя китникови́дна (Ру, Оп).
Myricaria squamosa Desv. — бı́ждерев луска́тий; мiрика́рiя луска́та (Оп).
Myriophyllum L. — водопе́риця (Ру, Оп; Шм2).
Myriophyllum alterniﬂorum DC. — водопе́риця черговоцвı́та; водопе́риця
черговоквiтко́ва (Ру, Оп).
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Myriophyllum spicatum L. — водопе́риця колоси́ста (Мл, Сл, Оп); водопе́риця
колосова́ (Ру), гушни́к колоса́тий (Вх1; Жл); друт (Ln — СТ), кушир (Сл).
Myriophyllum verticillatum L. — водопе́риця кiльча́ста (Ру, Оп); водопе́риця
кругоцвı́тна (Мл, Сл); друт (Ln — СТ), кушир (Ос — ПД), перець водяний (Шс2 — СТ).
Myriophyllum sp. — кошур (Ан), куши́р (Ум, Ду, Iв, Сл).
Myrrhis Miller — ла́данниця; мı́рис (Ру, Оп); духмянка (Соб), ладанник (Соб).
Myrrhis odorata (L.) Scop. — ла́данниця запашна́; мı́рис запашна́ (Ру), мiрис
запашний (Оп); ладан (Iв), мирга (Hl — БУ), цукеркова трава (См), шоколодна трава
(См).
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Myrrhoides Heister ex Fabr. — товстосте́блиця.
Myrrhoides nodosa (L.) Canon — товстосте́блиця вузлува́та.
Myrtaceae — ми́ртовi (Ру, Оп).
Myrtus L. — мирт (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Myrtus communis L. — мирт звича́йний (Вх1, Вх2, Сл, Ру, Оп); мiрт (Вх3, Сл;
Mk), мiрт звичайний (Вх6); мирт (Жл, Tl, Mk, Ук), ми́рта (Гр, Ук), миртове дерево (Сл),
миртови́на (Жл), мı́рта (Tl, Он — БО), мiртець (Он — БО).
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Najadaceae — рiзу́ховi (Ру, Оп).
Najas L. — рiзу́ха (Сл, Ру, Оп; Ук); ная́да (Ру).
Najas major All. = Najas marina L.
Najas marina L. (Najas major All.) — рiзу́ха вели́ка (Сл, Оп); кушира бiльша (Вх1),
рiзу́ха бı́льша (Мл), рiзу́ха морська́ (Ру, Оп); рiзак (Шс2 — СТ), рiзак водяний мiлкий
(Чн — СТ), рiзка (Рг1, Пс, Шс2).
Najas minor All. — рiзу́ха мала́ (Сл, Ру); кушира менша (Вх1), рiзу́ха ме́нча (Мл);
рiзак (Шс2 — СТ).
Narcissus L. — нарци́з (Вх2, Вх3, Сл), нарци́с (Ру, Оп; Iв, Сл, Mk).
Narcissus angustifolius Curtis [=Narcissus poeticus L. subsp. radiiﬂorus (Salisb.) Baker] — нарци́з вузьколи́стий, нарци́с вузьколи́стий (Ру, Оп).
Narcissus jonquilla L. — нарци́з ситниколи́стий, нарци́с ситниколи́стий; нарцис
жонкiль (Оп).
Narcissus × odorus L. — нарци́з запашни́й, нарци́с запашни́й (Оп).
Narcissus poeticus L. — нарци́з бı́лий (Вх2, Мл, Сл), нарци́с бı́лий (Во, Вх1, Вх6,
Ру, Оп); арциз (Сл, Mk — ПД, ПЦ), арцизки (Сл — СД), арцı́з (Бк — БУ), марци́за(и) (Он,
Ос — ВЛ, БО), марцизки (Рг1), медянки́ (Гт — ЗК), нарти́с (Он — БО), нарциcки (Mk —
БУ), нарци́з (Сл, Mk, Ос, Рм, Мс, Вас, Коб — СД, СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС), нарци́с (Жл, Сл,
Ук, Мс, Гб — СТ, ЛМ), нарциса (Hl — БУ), нарчı́с (Гб — СТ), цибу́лька (Ар — ПЗ), чесно́к
па́нський (Коб — БО), чисничо́к (Гб — ДС).
Narcissus poeticus L. subsp. radiiﬂorus (Salisb.) Baker — нарци́з бı́лий
вузьколи́стий, нарци́с бı́лий вузьколи́стий.
Narcissus pseudonarcissus L. — нарци́з жо́втий (Мл, Сл), нарци́с жо́втий (Вх1,
Вх6, Ру, Оп); нарци́с неспра́вжнiй (Ру, Оп); нарцис (Сл).
Narcissus tazetta L. — нарци́з великоцвı́тий, нарци́с великоцвı́тий; нарцис
тацет (Оп); таце́ти (Мл).
Nardus L. — ми́чка; бiлову́с (Ру, Оп).
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Nardus stricta L. — ми́чка звича́йна; бiлову́с сти́снутий (Ру, Оп), ми́чка (Сл, Оп;
Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Ду, Iв, Mk, Ук, Мг, Коб — СД, ПЦ, ПС, ПЗ, ЗК), щетя́чка сiри́ця (Вх1,
Вх6, Мл); бiлову́с (Ук), бiлоус (Чн — СЛ), бородка (Ан — ПС), кипець (См), кови́ла́ (Ан,
Ду, Iв), костри́ця (Он — БО), купчи́на (Коб — ПЦ), кустри́ця (Сен — ЛМ), ку́хта́ (Мг, Кар
— ЗК), мишı́й (Мг — ЗК), нард (Сл, См — ПД), острокол (Hl — БУ), псє́нка (Шх, Он, Коб —
БО, ГЦ), псє́рка (Вх7 — ДС), пси́нка (Мг — ГЦ), псю́г(х)а (Жл, Вх1, Вх7, Он — БО), псюка
(Он — БО), псю́рка (Вх7 — ДС), псяґа (Вх — ДС), пся́йка (Мг — ЗК), псяка (Он — БО),
пся́нка (Вх, Жл, Вх1, Вх6, Сн, Он, Мг — ДС, БО, ГЦ, ЗК), пся́ра (Мг — ЗК), псярка (Вх5 —
ЛМ), псяча (См), пся́(є́)чка (Вх7, Гд, См, Мг, Мал — ДС, БО, ЗК), псьо́ха (Он, Мал — БО,
ЗК), свинниця (Вх7 — ЛМ), свиню́х(а) (Вх, Вх7 — ВЛ), свиня́чка (Вх, Вх1 — ВЛ), сиви́ця
(Вх7, Сл — ЛМ), сиву́шка (Вх7 — БО), сирець (См — ДС), сi(и)ри́ця (Вх, Ум, Ду, Iв, Сл, См
— ДС), сiро́ха (Вх7 — БО), смичай (Сл — ПЦ), тимофı́йка (Мг — ЗК), шерстянка (Жл),
щетя́чка (Ум, Ду, Iв, Сл).
Nasturtium R.Br. — насту́рцiя (Сл, Ру, Оп).
Nasturtium oﬃcinale R.Br. — настурцiя лiка́рська (Сл, Ру, Оп); насту́рцiя
звича́йна (Мл), ру́ков лiкарська (Во, Вх1; Жл); крес водяний (Шс — СТ), насто́рцiя
(Гб — ДС), настурцiя (Tl, Шс), повзуни́ (Лс2 — ПС), режуха (Tl), хрiн водяний (См —
СД), хрiн дикий (См — СД).
Naumburgia Moench [=Lysimachia L. pro parte] — кизля́к (Ру, Оп).
Naumburgia thyrsiﬂora (L.) Reichenb. [=Lysimachia thyrsiﬂora L.] — кизля́к
китицецвı́тий (Оп); кизля́к ки́тичний (Ру).
Neatostema I.M.Johnston — горобе́йничок; неатостема (Оп).
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnston (Lithospermum apulum (L.) Vahl) —
горобе́йничок пiвде́нний; горобе́йник апулı́йський (Ру), неатостема апулiйська
(Оп).
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Nectaroscordum Lindley — медо́вий часни́к; нектароско́рдiй (Ру, Оп).
Nectaroscordum bulgaricum Janka [=Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. bulgaricum (Janka) Stearn] — медо́вий часни́к болга́рський;
нектароскордiй медолюбивий (Оп).
Nectaroscordum meliophilum Juz. = Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. bulgaricum (Janka) Stearn.
Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley — медо́вий часни́к пiвде́нний.
Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. bulgaricum (Janka) Stearn
(Nectaroscordum meliophilum Juz.) — медо́вий часни́к пiвде́нний болга́рський.
Nelumbo Adanson — ло́тос (Ру, Оп; Ук); мокоша (Вх2).
Nelumbo nucifera Gaertner — ло́тос схı́днiй (Сл); ло́тос горiхоно́сний (Ру, Оп),
лотос пишний (Вх1), мокоша пишноцвiта (Вх2); льотос (Сл).
Nelumbonaceae — ло́тосовi (Оп).
Neotorularia Henge & J.Léonard (Torularia (Cosson) O.E.Schultz) — верве́чниця;
чоточник (Оп).
Neotorularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) Hedge & J.Léonard (Torularia
contortuplicata (Stephan ex Willd.) O.E.Schultz) — верве́чниця скру́чена; чоточник
скручений (Оп).
Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & J.Léonard (Torularia torulosa (Cosson)
O.E.Schultz) — верве́чниця горбкува́та; чоточник бугорчастий (Оп).
Neottia Ludwig — гнiздı́вка (Ру, Оп).
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard — гнiздı́вка лiсова́; гнiздı́вка (Сл), гнiздı́вка
безли́ста (Мл), гнiздı́вка звича́йна (Ру, Оп), кукурузка безлиста (Вх1); гайник (Ln, Сл
— СТ), гнiдiвка (Ln — СТ), зуб вовчий (Ос — ПД), зу́би (Ан, Iв — СД), кукуру́дз (Жл),
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кукуру́з (Вх,

Жл — БО), кукуру́зка (Вх, Жл — БО), любка (Mk — ПД), микола́йцi (Рг1,
Ан, Пс, Жл, Iв, Mk — СД), при́воротень (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв — СД, ПС), рачки (Mk — ПД),
стожильник (Ос — ПД).
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Neottianthe Schlechter — капту́рниця; неотiа́нта (Ру, Оп).
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter — капту́рниця лiсова́; били́нець
каптурува́тий (Мл, Сл), неотiа́нта каптурува́та (Ру, Оп).
Nepeta L. — котя́ча м’я́та (Сл, Ру, Оп; Ук).
Nepeta cataria L. — котя́ча м’я́та спра́вжня (Ру, Оп); котя́ча м’я́та звича́йна
(Мл, Сл), песя́ча м’я́тка (Вх1; Вх, Жл — ВЛ), шанта правдива (Вх1, Вх3); васильок
пiльський (Mj — БУ), глушник (Ан — СД), котки (См — СТ), котовик (Ln, Сл — СТ),
котовник (Го1, См — СТ, СЛ), котя́чка (Жл, Вх7, Мг — ЗК), кошача трава (Ав — СД),
кошечник (Ан — СЛ), ко́шка(и) (Ан, Жл, Mj), кропива бiла (Ос — ПД), кропива глуха
(Ос — ПС), кропива глуха пахуча (Ос — ПД), маточник (Ан, Ос — СТ, ВЛ), медунка (Mk,
См — ПД, ДС), мня́та́ (Мг — ГЦ, ЗК), мня́та котя́ча (Ду, Сл, Мг — ГЦ, ЗК), мня́та коша́ча
(Ср, Ан, Ln, Ян4, Iв, Сл — СТ, ПД), мня́та крута́ (Мг — ЗК), мня́та́ ма́чача (Мг — ЗК),
мня́тво (Мг — ЗК), мня́то (Мг — ЗК), м’я́та́ (Мг — ГЦ, ЗК), м’я́т(к)а котя́ча (Гв, Во, Жл,
Вх1, Вх3, Ян2, Сл, Мг — СД, ЗК), м’я́та коша́ча (Чн, Рг1, Ан, Го1, Mj, Шс2 — СТ, СЛ), м’я́та
ма́чача (Мг — ЗК), м’я́та польова́ (Ан — СД), м’ята собача (Сл — ПС), м’я́то (Мг — ЗК),
пиво кошаче (Рг1), саньта (Гб — ЛМ), утренник (Ан — ПС), шандра (Сл, Ос — СД, ПД,
ВЛ), шандра душиста (Ан — СД, СЛ), ша́нта (Ав, Вх, Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Mk, Ос, Он, Гб —
СД, ПД, ДС, БО), шенда (Ан — ВЛ).
Nepeta grandiﬂora Bieb. — котя́ча м’я́та великоцвı́та; котя́ча м’я́та великоквiтко́ва (Ру, Оп).
Nepeta nuda L. (Nepeta pannonica L.) — котя́ча м’я́та го́ла (Мл, Сл); котя́ча м’я́та
панно́нська (Ру, Оп); вихляник (Ан — СТ), гадюк (Ан — СЛ), дзiндзер (Ан — ПД), дiвина
(Ан — СТ), жаб’яче зiлля (Ос — ПД), живокость (Ан — СТ), кошачник (Ан — СЛ),
материнка (Сл — СТ), ма́точник (Рг1, Ан, Пс, Жл, Гр, Ду, Ос, См — ПД, ДС), ма́тошник
(Вл, Ум, Iв), мать-мачуха (Сл — СЛ), мачух(а) (Сл — СЛ), м’ята кошача (Шс2 — СТ),
м’ята повзуча (Ан — СЛ), синецвı́т (Рг1, Ан, Пс, Шс2, Ян2 — СД), син(ь)оцвiт (Чн, Ln, Сл
— СД, СТ), сiдаш (Ан — СЛ), череви́ш(ч)ник (Вл, Ан, Пс, Сл, См — ПД), шалвей лiсовий
(Сл — СЛ), ша́ндра (Ан, Iв, Сл — СД, СЛ), шанта (Ан — ПД).
Nepeta pannonica L. = Nepeta nuda L.
Nepeta parviﬂora Bieb. — котяча м’ята дрiбноцвı́та (Сл); котяча м’ята дрiбноквiткова (Оп), котя́ча м’я́та степова́ (Мл); маточник (Ос — СТ), синецвiт (Шс2 —

au

Nerium L. — олеа́ндр (Ру, Оп).
Nerium oleander L. — олеа́ндр звича́йний (Ру, Оп); олеа́ндер (Сл; Iв, Mk), олєандр
(Вх1, Вх6; Сл); аля́ндра (Мс — СТ), галя́ндра (Мс — СТ), лия́ндер (Гт — ЗК), олеа́ндр
(Ук), олеа́ндра (Ос, Мс — СД, СТ), олия́ндер (Гт — ЗК), олiяндер (Mk — ПД), оля́ндра
(Сл, Мс — СД, СТ), плоховець (Mk), пуховець (Mk).
Neslia Desv. — нив’я́нка; неслея (Оп), не́слiя (Ру).
Neslia paniculata (L.) Desv. — нив’я́нка волоти́ста; гливи́ця волотя́нка (Вх1, Вх3,
Мл; Жл), неслея волотиста (Оп), не́слiя волоти́ста (Ру); нив’янка (Го1 — СЛ), ржiй
(См — СТ), рiзуха (Шс2 — СТ).
Nicandra Adanson — ада́мова голова́; нiка́ндра (Ру, Оп).
Nicandra physalodes (L.) Gaertner — ада́мова голова́ садо́ва́; горо́днiй хмiль (Сл
— СД), нiка́ндра звича́йна (Мл), нiка́ндра фiзалiсови́дна (Ру, Оп); голова адамова (Ср,
Шс2, Ян4, См — СД, СТ), лумпина (Ан — СД), перелета (Ос — ПД), самиляс (Сл — СД),
сердечник (Сл, Ос — ВЛ, ПЦ), спирiюс (Ан — СТ), хмiль ярий (Сл — СД).
Nicotiana L. — тютю́н (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Ан).
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Nicotiana alata Link & Otto — тютю́н крила́тий (Ру, Оп), тютю́н запашни́й;
тютю́н паху́чий (Сл, Ру), тютю́н рiдня́к (Мл); мороз (Сл — СД), таба́к (Мс — СТ),
таба́к души́стий (Мс — СТ), табачо́к голуби́й (Мс — СТ), табачо́к па́далiшнiй (Мс — СТ),
тютю́н (Мс — СТ), тютюн мариландський (Сл), тютюн широколистий (Сл), тютюнець
бiлий (Mk — ПД).
Nicotiana rustica L. — тютю́н-баку́н (Вх2), тютю́н-махо́рка (Оп); баку́н (Вх6; Вх,
Рг1, Лч, Ан, Шк, Пс, Hl, Rs, Iв, Сл, Mk, Гб — ЗАГ), махо́рка (Ру; Рг1, Пс, Мн2, Шм2, Ум, Iв,
Сл, Mk, Ос, Ук — СД, ПД, ВЛ), тютю́н про́стий (Мл, Сл); багун (Tl), бакунь (Mk — ПД),
батюн (Пс, Сл), духан (Tl — ЛМ), капак (Вх7 — ЗК), корбач (Tl — СД), листопру́г (Вх7
— ДС), ло́мич (Вх7 — ДС), лопа́тник (Вх7 — БУ), мархо́тка (Ум, Iв, Сл, Mk — ПД), махра́
(Ук), плотове́ць (Вх, Вх6, Ду — ДС), сампсон (Сл), табак (Рг1, Ln, Мн2 — СТ), табака (Сл
— ВЛ), табачка (См — ПД), титю́н (Лс2 — ПЦ), тютю́н (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн2, Rs,
Шс2, Ян4, Сл — ЗАГ), тютюнь (Tl).
Сорт: стаси́дiя (Яв).
Nicotiana tabacum L. — тютюн спра́вжнiй (Сл, Ру, Оп); тютю́н звича́йний (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл); довга́н (Гд, Mk, Мал — БО, ЗК), доган(ь) (Во, Сл, Mk), дуга́н (Вх, Вх7, Сл,
Гб — ЗК, ЛМ), таба́к (Ср, Лч, Ln, Мн2, Ум, Шс2, Ян4, Iв, Гб — СТ), табак вiрґiн(iй)ський
(Мн2, Шм2), тютiн (Сл), тютю́н (Вл, Лч, Жл, Hl, Mj, Ум, Дб, Iв, Сл, Mk, Он — СД, ПД, БУ,
БО), шнурiвка (Сл).
Сорти: мажо́рка (Гр — ПС), росля́к (Мо — СТ), тютюн американський (Сл), т.
вiргинський (Сл), т. гаванський (Сл), т. турецький (Сл, Mk — ПД, ВЛ).
Nigella L. — чорну́шка (Сл, Ру, Оп).
Nigella arvensis L. — чорну́шка польова́ (Мл, Сл, Ру, Оп; Ср, Жл — СТ); чорнушка
рольова (Вх1); черну́шка (Пс, Жл, Mj, Гр, Сл — ПД, ВЛ), чорну́шка (Ln, Жл, Шс, Ду, Сл,
Ос — СД, СТ, ВЛ), чорну́шка ди́ка (Рг1, Пс, Мн2, Шм, Шс2, Сл, Mk).
Nigella damascena L. — чорну́шка кудла́та, нече́санi па́нночки́ (Рг1, Ан, Пс,
Жл, Гр, Ду, Iв, Сл); чорну́шка дама́ська (Ру, Оп), чо́рнушка нечо́са (Мл, Сл); барiшнi
рострiпанi (Сл — СД), вдовушки (Шс — СТ), дiвиця-в-зеленi (Рг1, Шс, Кри, Опа — СТ),
дı́вчи́на-в-зеленi (Пс), мацьки (Ос — ПД), ма́цько кучеря́вий (Вх, Жл — ВЛ, ДС), нечо́сипа́нночки́ (Ан, Iв), па(в)учки́ (Вх, Жл, Сл, Mk — СД, ПД, ДС), па́нни нече́санi (Ук),
патла́шки (Гр, Сл — СД), чорну́шка (Мс — СТ).
Nigella sativa L. — чорну́шка сı́йна (Вх3, Мл, Сл; Ос); чорну́шка посiвна́ (Ру, Оп);
кмин чорний (Ан), мац(ь)ок (Ан, Сл — СД, СТ), чернушка (Шс2, Сл, Mk — ПД), чорну́шка
(Гв, Чн, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Шм, Rs, Шс, Ду, Мл, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос — ЗАГ),
чорнушка польова (Ян4 — СТ), чорнушка сiяна (Ос — ПД).

Nigella segetalis Bieb. — чорну́шка ни́в’яна (Сл, Ру, Оп); чорну́шка (Ln,

Шс, Мс —

au

СТ).

Nigritella L.C.M.Richard — чорня́нка; нiгрите́ла (Ру, Оп).
Nigritella carpatica (Zapal.) Teppner, Klein & Zagulski — чорня́нка
карпа́тська.
Nigritella nigra (L.) Reichenb. ﬁl. — чорня́нка чо́рна; нiгрите́ла чо́рна (Ру, Оп).
Nitraria L. — золоту́ха; селiтря́нка (Ру, Оп).
Nitraria schoberi L. — золоту́ха солонце́ва; замани́ха (Сл; Ян1 — СТ), селiтря́нка
Шо́бера (Ру, Оп); золоту́ха (Ум, Ду, Iв, Сл).
Nitrariaceae [=Zygophyllaceae pro parte] — золоту́ховi; селiтрянковi (Оп).
Nonea Medicus — ку́ряча слiпота́ (Сл, Ру, Оп; Ук); нонея (Оп).
Nonea lutea (Desr.) DC. — ку́ряча слiпота́ жо́вта (Сл, Ру, Оп); бри́жник жо́втий
(Мл).

Nonea pallens Petrovič — ку́ряча слiпота́ блiда́ (Ру, Оп); вовчок (Mk —

СТ).
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Nonea pulla (L.) DC. — ку́ряча слiпота́ звича́йна (Сл, Ру, Оп); бри́жник бу́рий
(Мл), пiдти́нник звича́йний (Вх1); вовчуг(к) (Ан, Шс2 — СТ), iванова трава (Ос — СД),
мединик (Ан — СЛ), медунка (Рг1, См — СТ), медунки чорнi (Ан — ПД), павевки (Ан —
СЛ), пiдтинник (Жл, См — ПД), ранник (Ян1, Ян4, Сл, Ос — СД, СТ, ПС), серпорiз (Сл,
Ос — СД, ПС), синяк (Сл — ПС), слiпка (Чн, Ln, Го1 — СТ, СЛ), слiпота курина (Кр —
СД), слiпота куряча (Ср, Ан, Ln, Ян4, Сл, Ос — СТ, ВЛ, ПС, СЛ), смокталки (Ан — ПД),
хлiб(чик) чо́ртiв (Рг1, Вл, Пс, Кр, Ду — ДС), цига́ни (Нес — ВЛ), чмин (Ан — ПД).
Nonea rossica Steven [≈Nonea pulla (L.) DC.] — ку́ряча слiпота́ росı́йська (Ру,
Оп).
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Nonea taurica (Ledeb.) Ledeb. [≈Nonea pulla (L.) DC.] — ку́ряча слiпота́
кри́мська (Ру, Оп).
Nonea ventricosa (Sibth. & Sm.) Griseb. — ку́ряча слiпота́ набря́кла; ку́ряча
слiпота́ зду́та (Ру, Оп).
Notholaena R.Br. — лускiвни́ця; нотоле́на (Ру, Оп).
Notholaena marantae (L.) Desv. — лускiвни́ця пiвде́нна; нотоле́на Мара́нти (Ру),
нотолена марантова (Оп); ящериця (Hl — БУ).
Nuphar Sm. — гле́чики (Сл, Ру, Оп); лопатень (Вх2).
Nuphar lutea (L.) Sm. — гле́чики жо́втi (Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Яв, Iв, Mk,
Сб — СД, СТ, ПД, СЛ); збаня́тник жо́втий (Вх1; Жл), лопа́тень жо́втий (Во, Вх1, Вх2,
Вх6, Мл); ба́бка (Мг — ЗК), ба́бки́ (Рг1, Ан, Пс, Ум, См — СД), балаба́нчик (Лс2 — ПЦ),
балбатка кiнська (Сл — ПС), бамбульки (Гв — ВЛ), банички (Сл — СД), баньки жовтi
(Ос — ПД), бли(i)скалка (Вх7, Гр — ЛМ), бобки (Ан), бовтики (См), бовток (Сл — ПС),
болячки́ (Сб — СД), бортвı́нок мла́чний (Мг — ЗК), булбу́к (Мг — ГЦ), водяни́ця жо́вта
(Мс — СТ), га́дячi квiточки́ (Мг — ЗК), ги́равка ко́нська (Лс2 — ПЦ), глади́шка водяна́
(Лс2 — ПЦ), глеч(еч)ки (Ан, Сл — СТ, ПС), гле́чики (Мн2, Ум, Iв, Mk, Мс, Мг, Сб — СД,
СТ, ЗК), гуски́ жо́втi (Сб — ПЦ), дзвiно́чки жо́втi (Мг — ЗК), жа́биринник (Мг — ЗК),
жабля́чка (Мг, Сб — ЗК), жабни́к (Мг — ЗК), жабурни́к (Мг — ЗК), жа́б’яча квı́тка (Мг
— ЗК), жаб’я́чка (Мг — ЗК), зба́нок (Ан, Гр, См — СД), збаночки (Ан), збанята (Гв — ДС),
ка́лча (Бк — БУ), капелю́шi (Пс, Жл, Гр), ка́шка (Сл, Сб — ПС, ДС), куби́шка (Мс, Мг,
Сб — СТ, СЛ, ЗК), кувши́нка(и) (Чн, Сл, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, СЛ, ЗК), кувши́нка жо́вта
(Сб — СТ), кувши́нчики (Жл), кувши́нчики жо́втi (Рг1, Мн, Сб — СТ), купа́в(к)а (Сб —
СД, СТ), купавка жовта (Км), купина́ (Мс — СТ), лапушник водяний (Ан), лата́ття(є)
(Ан, Сл, Ук, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, СЛ, ДС, ЗК), лата́ття(є) жо́вте (Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн,
Шм, Ум, Шс, Ян4, Iв, Mk, Ос, Сб — СТ, ПД), латаття чоловiче (Ан, Ос — ПД), латах (Ан —
ВЛ), ла́таш (Мс — СТ), лелı́я (Мг — ЗК), лелı́я боло́тна (Мг — ЗК), лелı́я водяна́ (Мг —
ЗК), лiле́я водяна́ (Сб — ЗК), лı́лı́я (Рм, Мг, Сб — ВЛ, ПЦ, ЗК), лiлı́я во́дна (Сл, Гб — ДС),
лı́лiя водяна́ (Сб — ВЛ), лı́лı́я жо́вта (Рм, Мс, Гб, Сб, Дан — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ПЗ, ДС), лı́лiя
жо́вта водяна́ (Мс, Сб — СТ, ВЛ), ло́па́тень (Жл, Вх3, Mk, Мг — ЗК), лопаття (Сл), лопотун
(Км), лопу́х (Рм, Мг, Сб — ПЦ, ПС, ЗК), лопу́х жо́втий (Mk, Сб — ПД, БО, ГЦ), ло́тарь (Мг
— ЗК), ло́татень жо́втий (Сб — БО), лотаття (Км), ло́та(о)ть (Мг — ЗК), ло́ташка (Сб
— ДС), ло́тос боло́тяний (Мг — ЗК), мак водяни́й (Рг1, Ан, Пс, Шс, Iв, Ос, Мг — СТ, ВЛ,
ЗК), мак ди́кий (Мг — ЗК), мак жовтий водяний (Ан), макiвка водяна (Км), ма́кi(о)вка
жо́вта (См, Сб — ДС), ма́кi(о)вки (Сл, Mk, Ос, Рм — ВЛ, ПЦ, ПС), ма́ковка ко́нська (Лс2
— ПЦ), маточник (Ос — ВЛ), мовниччя (Hl — БУ), мо́(у)ми́ч (Мг — ЗК), момич жiночий
(Ос — ВЛ), момич жовтий (Вх7, Ос — ПД, ВЛ), момич чоловiчий (Ос — ВЛ), отуччя (Км),
пиздогри́з (Rs — ВЛ), пи́ски жа́би (Сб — БО), пловник (Ос — ПЦ), пу́дбiль (Мг — ЗК),
ри́ковки жо́втi (Лс2 — ПЦ), солда́ти (Лс2 — ПЦ), сплавник (Ос — ВЛ), товка́нчики (Мг
— ЗК), товсту́н (Ан, Пс, Жл, См — СД), товстушка (Mk, См — ПД), чемерни́ця (Мг — ЗК),
шубашни́к (Сб — ПЦ), щавни́к ди́кий (Мг — ЗК).
Nyctaginaceae — нiчноцвı́тi; нiктагı́новi (Ру, Оп).
Nymphaea L. — лата́ття (Сл, Ру, Оп); умич (Вх2).
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Nymphaea alba L. — лата́ття бı́ле (Сл, Ру, Оп; Ср, Ан, Ln, Ум, Шс, Ян2, Ян4, Iв, Ос, Мг —
СД, СТ, ПД, ГЦ, ЗК); лопатень бiлий (Во), у́мич бı́лий (Вх1, Вх2, Мл); бабряк (Hl — БУ),
балбатки свiйськi (Сл — ПС), бамбульочник (Во), банька(и) (Mk, Ос — ПД), баньки бiлi
(Ос — ПД), бибко́ве ли́стє (Гб2 — ГЦ), блискалка (Км), бобряк (Км), болотя́нка (Мг —
ЗК), булбу́к (Мг — ЗК), буля́бишка (Лс2 — ПЦ), буля́бки (Лс2 — ПЦ), вовни́чi (Бк — БУ),
водяний корiнь (Ос — ПД), ги́ровка (Лс2 — ПЦ), гле́чики (Яв, Мс — СТ, СЛ), глечики бiлi
(Пс), гуро́чкi (Лс2 — ПЦ), гуска (Os — ПЛ), гу́ски́ (Рг1, Пс, Сб — ПЦ), дзвiно́чки (Сб — ДС),
жаблячки́ (Мг — ЗК), збаночки (Вх, Яв — ВЛ, СЛ), зба́ночок (Жл, Гр, Ду), збанятник (Во,
Вх3), капелю́ш (Гр, Ду), кубушка (Яв — СЛ), кувши́нка(и) (Мс, Сб — СТ), кувши́нчики
(Рг1, Жл), кувшинчики бiлi (Мн), купа́ва (Ук), латаки бiлi (Ос — СД), лататник (Ос —
ВЛ), лата́ття(є) (Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн, Ум, Ду, Iв, Сл, Ос, Ук, Мс, Коб — ЗАГ), лата́ття(є)
жiно́че (Ан, Mj, Ум, Iв, Mk, Ос — ПД), латахи́ (Ва, Ос — СД), латач бiлий (Ос — ПД), лелı́я
бı́ла (Мг — ГЦ, ЗК), лелiя водяна (Км), ли́лия (Сб — СЛ), лı́ле́я (Сб — ПД, ЗК), лiле́я
водяна (Пс), лiлiї водянi (Рг1, Мн — СД), лı́лiй (Сб — ПД), лı́лiя (Рм, Мс — СТ, ВЛ, ПЦ),
лı́лı́я бı́ла (Мс, Гб, Мг, Дан — СТ, ВЛ, ПЗ, ГЦ, ЗК), лı́лiя боло́тна (Сб — ДС), лı́лiя во́дна
(Нес — ВЛ), лı́лiя водяна́ (Жл, Ук, Мс, Мг — СТ, ЗК), лопа́ття (Гр, Сл), лопу́х (Сл, Рм
— ПЦ, ПС), лопу́х бı́лий (Mk, Мг — ПД, ЗК), лопу́х водяни́й (Rs — ВЛ), лопуцьки (Сл
— ПС), лопушина водяна (Пс), лопу́шник водяни́й (Рг1, Пс, Жл, Ду), лопу́шша (Лс2 —
ПС), лотаки жiночi (Ос — ПД), ло́татень бı́лий (Сб — БО), лота́ття (Гр), ло́тать (Гр, Лс2
— ПЦ, ЗК), ло́тать бı́ла (Мг — ЗК), лота́че (Лс2 — ПЦ), лотик (Сл — СД), ло́тос (Мг —
ЗК), ло́тоть (Мг — ЗК), мак болотяний (Сл — ПС), мак водяни́й (Рг1, Пс, Ук), ма́кi(о)вка
жо́вта (Rs, Ос, Рм — ВЛ, ПЦ), макiвки бiлi (Ос — ВЛ), макiвки́ водянi (Вх7, Сл — ПС,
ДС), маковий корiнь (Го2 — СЛ), ма́ковки лю́дськi (Лс2 — ПЦ), молич (Км), молоди́ло
(Мг — ЗК), мо́ми́ч (Вх, Gs, Жл, Вх7, Mk, Ос — ПД, ВЛ, ДС), момич бiлий (Ос — ПД, ВЛ),
момич жiночий (Ос — ВЛ), ода(о)лень (Сл, См — СЛ), омич (Во), опрiлух (Го1 — СЛ),
очка воловi (Ос — ВЛ), пирı́г коро́в’ячий (Сб — ПД), пiдбiл (Ос — ПД), пливучник (Ан
— ПД), по́пик (Сб — СД), ри́ковки бı́лi (Лс2 — ПЦ), сплавник (Ос — ВЛ), у́мич (Вх, Вх3,
Ду, Mk — ВЛ), ча́йка (Мс — СТ).
Nymphaea candida C.Presl — лата́ття снı́жно-бı́ле (Ру, Оп).
Nymphaeaceae — лата́ттєвi (Ру, Оп).
Nymphoides Séquier — плаву́н (Ру, Оп).
Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O.Kuntze — плаву́н щитоли́стий (Ру, Оп);
болотоцвı́т умичева́тий (Мл), мичник гребенястий (Вх1), плавун (Сл); павун (Ср —
СТ), ужовник (Рг1).
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Ocimum L. — васи́льки (Ру, Оп).
Ocimum basilicum L. — васи́льки спра́вжнi (Ру, Оп); васи́льки (Сл; Лч, Ан, Мн2, Го2,
Rs, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Ос, Ук, Мс, Гб, Опа — СД, СТ, ВЛ, СЛ, ДС), васи́льок паху́чий (Мл),
гайзуб васильчик (Вх1); базилик (Ln — СТ), базилı́к (Ук), васи́лечки (Сл, Ук), васильки
городнi (Сл — СТ), васи́льки души́стi (Рг1, Ум, Iв, Mk), васи́льки паху́чi (Ум, Ду, Iв, Сл),
васи́льки церко́внi (Ср, Ан, Ln, Mj, Ян4, Iв — СТ), василько (Вх — ДС), васи́льник (Вх7 —
ВЛ), васи́льок (Во, Вх, Жл, Hl, Mj, Iв, Сл, Mk, Гб — СТ, ПД, ДС, БУ, ГЦ), васильо́чки (Мс —
СТ), васи́льчик(и) (Жл, Сл), га́йзебок (Мл — ВЛ), гайзуб (Вх, Жл — ДС), кади́ло (Гб —
ДС), кропильцi (Го2 — СЛ), паху́щик (Жл), тро́йзiль (Жл).
Ocimum canum Sims — васи́льки си́вi (Оп).
Odontites Ludwig — кравни́к (Ру, Оп).
Odontites glutinosa (Bieb.) Bentham — кравни́к липки́й (Ру, Оп).
Odontites lutea (L.) Clairv. (Orthantha lutea (L.) A.Kerner ex Wettst.) — кравни́к
жо́втий (Сл); орта́нта жо́вта (Ру, Оп), очанка жо́вта (Мл); белмет (Шс2 — СТ),
звiнець (Шс2 — СТ), очанка (Шс2 — СТ), три брати́ (Жл, Гр).
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Odontites salina (Kotov) Kotov [≈Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp.
serotina (Dumort.) Corb.] — кравни́к солонце́вий; кравни́к солончако́вий (Ру,
Оп).

Odontites verna (Bellardi) Dumort. — кравни́к весня́ни́й (Ру, Оп); вiчник
рожевий (Вх1); белмет (Ln, Шс2 — СТ), гадина (Вх1), зво(i)не́ць (Ср, Шс2, Ян4 — СТ),
довжни́к роже́вий (Мл — СЯ), кравни́к (Вх, Жл — ДС), осiнка (Вх1), очанка (Ln, Кр, Шс2
— СД, СТ), свiтилка (Hl — БУ), сердечник (Ос — ВЛ), чепчик (Сл — СД), юзефки польовi
(Ос — ВЛ).
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Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb. (Odontites
serotina Dumort.) — кравни́к весня́ни́й пı́знiй.
Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. verna (Odontites serotina Dumort.) —
кравни́к весня́ни́й типо́вий.
Odontites vulgaris Moench [=Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb.] — кравни́к звича́йний (Оп); кравни́к пı́знiй (Ру), кравни́к
черво́ний (Сл), очанка черво́на (Мл).
Odontolophus trinervius (Stephan ex Willd.) Janka = Centaurea trinervia Stephan ex
Willd.
Oenanthe L. — оме́г (Ру, Оп).
Oenanthe aquatica (L.) Poiret — оме́г водяни́й (Сл, Ру, Оп; Рг1, Пс, Жл); оме́жник
во́дяний (Мл), укрı́п водяни́й (Вх1; Ав, Чн, Ln, Жл, Го1, Гр, Сл — СД, СТ, СЛ); бабишник
водяний (Ан — СТ), весе́й (Вх7), весь (Нв, Вх, Жл, Вх1 — ВЛ), галуха (Mk — ПД), гi(и)рча
(Ln, Шс2 — СТ), кмин водяний (Ан — ПД, ВЛ), омег (См), омежник (Ln, Шм, Шс2 — СТ),
пупник (Hl — БУ), рева (Сл — ПС), укрiп кiнський (Ln, Сл — СТ).
Oenanthe banatica Heuﬀel — оме́г ба́натський (Ру, Оп).
Oenanthe pimpinelloides L. — оме́г бедринце́вий (Ру, Оп).
Oenanthe silaifolia Bieb. — оме́г моркiвнико́вий (Ру); омег моркiвнолистий (Оп).
Oenothera L. — еноте́ра (Сл, Ру, Оп), переле́т; веслин (Вх2, Вх3).
Oenothera ammophila Focke — еноте́ра пiсколю́бна (Оп), переле́т пiсколю́бний.
Oenothera biennis L. — еноте́ра дворı́чна (Ру, Оп), переле́т дворı́чний; веслин
дволiтний (Вх6), весли́н лю́льочник (Вх2, Мл), еноте́ра дволı́тня (Сл), люлочник
двулiтний (Вх1); бобовник (Ос — ПЦ), бурячки (Ос — ВЛ), вiх (Ан — СТ), вiховика
(Ан — СТ), дiвенна (Вх1, См — ПД), дiвина (Нв, Ду — ВЛ), енотера (Шс — СТ), жовнери
(Ан — ПС), жовте́ць (Ан, Яв, Сл — ПС, СЛ), коров’як (Ос — ВЛ), крокос (Ан — СТ), купино
(Ан — СТ), лучина нiчна (Сл), люлiчник (Км), люл(ь)о́чник (Нв, Жл, Ду, Км, См — СТ,
ВЛ), мак жовтий запашний (Кри — СТ), масло коров’яче (Ос — ВЛ), миколайки (Ос —
ПЦ), натягач (Ос — ВЛ), ослинник (Шс, Ос — СТ, ПД), ослова трава (Км), переле́т (Рг1,
Ан, Пс, Жл, Мн, Кр, Ян2, Сл — СД), перелета (Hl, Mk — ПД, БУ), перелiт (Км), рапунцель
(Чн, Ln — СТ, СЛ), свı́чка нiчна́ (Ln, Кри — СТ), солодкий корiнь (Сл — СЛ), фiялка
жовта нiчна (Го1 — СЛ).
Oenothera cruciata Nurr. ex G.Don — еноте́ра хреща́та, переле́т хреща́тий;
енотера хрестовидна (Оп).
Oenothera erythrosepala Borbás = Oenothera glazioviana Micheli.
Oenothera glazioviana Micheli (Oenothera erythrosepala Borbás) — еноте́ра
червоноча́шечкова, переле́т червоноча́шечковий.
Oenothera hoelscheri Renner ex Rostański — еноте́ра Ге́льшера (Оп), переле́т
Ге́льшера.
Oenothera laciniata Hill — еноте́ра кiнча́ста, переле́т кiнча́стий.
Oenothera missouriensis Sims — еноте́ра мiссу́рська, переле́т мiссу́рський.
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Oenothera parviﬂora L. — еноте́ра дрiбноцвı́та, переле́т дрiбноцвı́тий; енотера
дрiбноквiткова (Оп).
Oenothera renneri H.Scholz — еноте́ра Ре́ннера (Оп), переле́т Ре́ннера.
Oenothera rubricaulis Klebahn — еноте́ра червоносте́бла, переле́т
червоносте́блий; енотера червоностеблова (Оп).
Oenothera salicifolia Desf. ex G.Don — еноте́ра верболи́ста (Оп), переле́т
верболи́стий.
Oenothera strigosa (Rydb.) Mackenzie & Bush — еноте́ра щетиня́ста, переле́т
щетиня́стий; енотера щетиниста (Оп).
Oenothera suaveolens Pers. — еноте́ра запашна́ (Оп), переле́т запашни́й.
Oenothera tetragona Roth — еноте́ра чотиригра́нна, переле́т чотиригра́нний.
Ofaiston Raﬁn. — солони́ця; офайсто́н (Ру, Оп).
Ofaiston monandrum (Pallas) Moq. — солони́ця однотичи́нкова; офайсто́н
однотичи́нковий (Ру, Оп).
Olea L. — масли́на (Сл, Ру, Оп), оли́вкове де́рево.
Olea europaea L. — масли́на європе́йська (Ру, Оп), оли́вкове де́рево
європе́йське; масли́на европе́йська (Вх6, Сл), оливне дерево (Во, Вх6; Сл, Mk), оли́вник
европейський (Вх1, Вх6); масли́на (Рг1, Пс, Жл, Hl, Ум, Гр, Iв, Сл, Mk, Ук — БУ), масли́нне
де́рево (Жл), масли́чина (Во, Ан, Жл), масличне дерево (Во), оли́ва (Рг1, Пс, Гр, Ду, Сл,
Ук), оли́вина (Жл, Сл), оли́вка (Ук), оли́вкове де́рево (Ук), оливник (Сл).
Oleaceae — масли́новi (Ру, Оп).
Omalotheca Cass. — сухı́тник.
Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W.Schultz — сухı́тник
норве́зький.
Omalotheca supina (L.) DC. — сухı́тник низьки́й.
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.W.Schultz — сухı́тник лiсови́й;
нечуйвı́тер лiсови́й (Вх2, Вх3); бородавни́к (Коб — БО), житце́ Бо́же (Вх7 — ЗК), калга́н
(Коб — ГЦ), кудрявцi (Ос — ВЛ), нечуйвiтер (Ос — ВЛ), сухı́тник (Вх7, Mk, См — ПД),
сухове́ршки (Ум, Iв, См — СД), суховершок (Ан — СД), сухоцвiт (Коб — БО, ГЦ), цмiн
лiсний (Ан — СТ).
Omphalodes Miller — пупiвни́к; омфалодес (Оп), пупо́чник (Ру).
Omphalodes linifolia (L.) Moench — пупiвни́к льоноли́стий; омфалодес
льонолистий (Оп), пупо́чник льоноли́стий (Ру); незабудка бiла (Кри — СТ).
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank — пупiвни́к лiсови́й; омфалодес
завитий (Оп), пупо́чник зави́тий (Ру), пу́п’янок дрiбноли́стий (Мл); незабудка лiсна
(Чн, Ln, Го2 — СТ, СЛ), незабудька (Mk — ПД).
Omphalodes verna Moench — пупiвни́к весня́ни́й; омфалодес весняний (Оп),
пупо́чник весня́ни́й (Ру).
Onagraceae — знı́товi; она́гровi (Ру, Оп).
Onobrychis Miller — еспарце́т (Сл, Ру, Оп); дiвойник (Вх2, Вх3).
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. — еспарце́т пiскови́й; еспарце́т пiща́ний (Ру, Оп);
горох вороб’ячий (Hl — БУ).
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. subsp. miniata (Steven) P.W.Ball — еспарце́т
пiскови́й черво́ний.
Onobrychis borysthenica (Širj.) Klokov [≈Onobrychis arenaria (Kit.) DC.] —
еспарце́т днiпро́вський (Ру, Оп).
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Onobrychis gracilis Besser — еспарце́т струнки́й (Сл, Ру, Оп); дiво́йник тоне́нький
(Мл); горо́х гороби́ний (Рг1, Пс, Ду), еспарсет (Шс — СТ).
Onobrychis inermis Steven — еспарце́т безколю́чковий; еспарце́т неозбро́єний
(Ру, Оп).

Onobrychis jailae Czernova — еспарце́т яйли́нський (Оп).
Onobrychis miniata Steven [=Onobrychis arenaria (Kit.) DC. subsp. miniata
(Steven) P.W.Ball] — еспарце́т черво́ний; еспарце́т кiнова́рний (Ру, Оп).
Onobrychis paczoskiana Krytzka [≈Onobrychis gracilis Besser] — еспарце́т
Пачо́ського (Оп).
Onobrychis pallasii (Willd.) Bieb. — еспарце́т Па́лляса; еспарце́т Палла́са (Ру,
Оп).
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Onobrychis radiata (Desf.) Bieb. — еспарце́т промени́стий.
Onobrychis tanaitica Sprengel [≈Onobrychis arenaria (Kit.) DC.] — еспарце́т
донськи́й (Ру, Оп).
Onobrychis tesquicola Krytzka — еспарце́т сухостепови́й (Оп).
Onobrychis transcaucasica Grossh. — еспарце́т закавка́зький (Оп).
Onobrychis vassilczenkoi Grossh. [≈Onobrychis radiata (Desf.) Bieb.] —
еспарце́т Васи́льченка (Ру, Оп).
Onobrychis viciifolia Scop. — еспарце́т сı́йний (Сл); дiвойник сiйний (Вх1, Вх2, Вх6),
еспарце́т виколи́стий (Ру, Оп), спарзета сiйна (Во); буганок (Ан — СЛ), буркун (Ан —
СЛ), буркун красний (Чн, Ln, Го1, Шс — СТ, СЛ), вараксiя польова (Ос — ВЛ), васильки
бiлi (Ан — СЛ), ви́ка (Iв), воронець (Ан — ВЛ), горо́х за́ячий (Ан, Ян2, Iв — СД), дiво́йник
(Нв, Жл, Iв — ВЛ), дрок красний (Ан — СТ), експарце́т (Ян4, Мс — СТ), еспарзе́та (Жл,
Вх1, Сл, Mk), еспарсет (Кр — СД), еспарсе́та (Бк — БУ), еспарце́т (Чн, Ср, Ln, Шс, Сл,
Ук, Мс — СТ, СЛ), еспарцета (Сл), капистут (Го2 — СЛ), кишечки (Ан — СД), парц(с)ет
(Ан, Сл — ПД), ру́та польова́ (Нв — ДС), спарзе́та (Коб — ВЛ), спарсета (Мн, Mk — ПД),
спарцет(а) (Мн2 — СД), струг (Чн — СЛ), яспарзета (Hl — БУ).
Onocleaceae [=Woodsiaceae pro parte] — страусопе́рi; оноклеєвi (Оп).
Ononis L. — вовчу́г (Сл, Ру, Оп; Ук); вовча (Шм2).
Ononis arvensis L. — вовчу́г польови́й (Ру, Оп); вовча́к воню́чий (Мл), вовчу́г
воню́чий (Сл), козлинник вонючий (Вх1; Ав — СД); батоги петровi (Tl), бича́ча трава́
(Ан, Пс, Iв), бояр-зiллє (Ан — ПД), буркун луговий (Сл — ПС), вихляник (Ан — СТ),
вiтровой-зiлля (Вх7 — СЯ), вовк (Вх7, Шх, Гб, Коб — ГЦ, ЛМ), вовки́ (Вх7 — ЗК), вовцюга
(Ос — ВЛ), вовча (Ан, Mj, Iв — СД, СТ), вовча́к (Вх1, Вх7 — БО), во́вче зı́лля (Вх1, Вх7
— БО), вовчивня (Ос — ПД), вовчиг (Км), вовчижник (Км), вовчий (Ос — ВЛ), во́вчик
(Он, См — БО), вовчина (Mk, См — ПД, БУ), вовчине́ць (Вх7, Он — БО, ЛМ), вовчинник
(Ос — ВЛ), во́вчi я́годи (Мс — СТ), вовчiвник (Км), вовчiйни́к (Коб — БО), вовчка (Шс
— СТ), вовчни́к (Он — БО), вовчу́г (Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн, Шс2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос
— ЗАГ), вовчу́га (Жл, Ос — ПД), вовчуган (Го1, Tl — СЛ), вовчужник (Ан — СТ), вовчук
(Ln, Шс — СТ), волова трава (Км), волчина (Hl — БУ), волчук (Чн — СЛ), вошко́ве зı́лля
(Вх7 — ЛМ), голубiй (См), гостець (Ос — ВЛ), дев’яси́нь (Он — БО), дев’ято́сик (Гд, Пч —
БО, ЗК), дев’ятоси́л (Он, Коб — БО), дев’ятоси́льник (Он — БО), дев’ято́син (Коб — БО),
девятосı́ль (Гд — БО), декохт (Ос — ВЛ), денисник (Км), дiви(i)я́н (Нв, Вх1, Гр, Ду — ДС),
жи́вокiс(ть) (Пч — ЗК), жуки (Гб — ЛМ), зелениця (Tl, См — СД, ПД), кенишник (Ан),
козли́нник (Жл), козлятник (Ln, Шс — СТ), ли́ко во́вче (Мс — СТ), ли́хо во́вче (Мс —
СТ), ми́ло соба́че (Мс — СТ), ожиж (Км), осту́дник (Вх, Gs, Жл, Вх1, Tl, Шх, Mk — ПД,
ДС, ГЦ), плугодержка (Ln, Шс — СТ), садич (Ос — ВЛ), стальник (Ln, Шс — СТ), хвiст
лисий (Км), хелишник (Км), цар-зı́лля(є) (Ан, Жл, Гр, Ду, Сл — ПД), череда (Ос — ВЛ),
шелестун (Км), шовкова трава (См — ПЦ), шовкове зiлля (См), яги́ль (Ан, Iв — СД),
ягли́ця (Ан, Iв, См — СД).
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Ononis leiosperma Boiss. [=Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Širj.]
— вовчу́г гладконасı́нний (Ру, Оп).
Ononis procurrens Wallr. [≈Ononis repens L.] — вовчу́г розло́гий; вовчу́г
заступа́ючий (Ру, Оп).
Ononis pusilla L. — вовчу́г мале́нький (Ру, Оп).
Ononis repens L. — вовчу́г повзу́чий.
Ononis spinosa L. — вовчу́г колю́чий (Сл, Ру, Оп); вовча́к колю́чий (Мл), вовчак
тернистий (Вх6); бичача трава (Рг1), вовча (Сл), во́вча трава́ (Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл),
вовчiвни́к (Вх1, Вх7), вовчка (Шс2), вовчук (Сл), ожи́ни (Ан, Iв — ПД, ВЛ), хвı́ст ли́сий
(Гр, Ду), хвiст лисiй (Рг1).
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Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Širj. — вовчу́г колю́чий
гладконасı́нний.
Ononis spinosa L. subsp. spinosa — вовчу́г колю́чий типо́вий.
Onopordum L. — тата́рник (Ру, Оп; Ук).
Onopordum acanthium L. — тата́рник звича́йний (Ру, Оп); байдра́к чортополо́х
(Вх1, Вх3, Вх6, Мл), тата́рник (Сл; Ln, Жл, Кр, Шм2, Шс2 — СД, СТ); байдра́к (Жл),
бода́к (Гб — ДС), бодя́к (Мн2, Шх, Сл, Mk, Лс2 — СД, ПД, ПЦ, ГЦ), будя́к (Ср, Ан, Ян4, Ос —
СТ, ВЛ), будяк волохатий (Ан, Сл — ПД), будяк широколистий (Ос — ВЛ), дiди́ колю́чi
(Лс2 — ПЦ), колючка (Сл — ПС), миколайок (Го2), ростропша (Сл — СД), тата́рина (Лс2
— ПЦ), чорто́поло́х (Во, Жл, Hl, Mk, Ук, Пч — ПД, БУ, ЗК).
Onopordum tauricum Willd. — тата́рник кри́мський (Ру, Оп).
Onosma L. — громови́к (Сл, Ру, Оп; Ду, Яв, Iв — СТ).
Onosma arenaria Waldst. & Kit. — громови́к пiскови́й (Мл).
Onosma borysthenica Klokov [≈Onosma arenaria Waldst. & Kit.] — громови́к
днiпро́вський (Ру, Оп).
Onosma graniticola Klokov [≈Onosma arenaria Waldst. & Kit.] — громови́к
гранı́тний (Ру, Оп).
Onosma lipskyi Klokov — громови́к Ли́пського (Ру).
Onosma macrochaeta Klokov & Dobroch. [≈Onosma visianii G.S.Clementi] —
громови́к довгощетиня́стий; громови́к великощети́нистий (Ру, Оп).
Onosma polychroma Klokov ex M.Popov [≈Onosma tinctoria Bieb.] — громови́к
рiзноба́рвний; громови́к рiзноко́лiрний (Ру, Оп).
Onosma polyphylla Ledeb. — громови́к рясноли́стий; громови́к багатоли́стий
(Ру, Оп).

Onosma pseudotinctoria Klokov [≈Onosma tinctoria Bieb.] — громови́к
несправжньофарбува́льний; громови́к несправжньокраси́льний (Ру, Оп).
Onosma rigida Ledeb. — громови́к жорстки́й; громови́к тверди́й (Ру, Оп).
Onosma simplicissima L. — громови́к прости́й; громови́к вапняко́вий (Сл),
громови́к прями́й (Мл).
Onosma subtinctoria Klokov [≈Onosma tinctoria Bieb.] — громови́к напiвфарбува́льний; громови́к напiвкраси́льний (Ру, Оп).
Onosma tanaitica Klokov — громови́к донськи́й (Ру, Оп).
Onosma taurica Pallas ex Willd. — громови́к кри́мський (Ру, Оп).
Onosma tinctoria Bieb. — громови́к фарбува́льний; громови́к краси́льний (Мл,
Сл, Ру, Оп); кра́сний ко́рiнь (Ан, Iв — СТ), красноко́рi(е)нь (Рг1, Жл, Мн, Ум, Ду, Ос —
СТ), ранник (Го1 — СТ), рум’яни (Го1 — СЛ), рум’янка (Чн — СЛ), хме́лик (Ум).
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Onosma visianii G.S.Clementi — громови́к Вiзiя́нi; громови́к Вiзiа́на (Ру),
громови́к звича́йний (Мл, Сл); вонючка (Шс2 — СТ), колоколець (Ан, Го1 — СЛ).
Onosma sp. — жириця (Hl —

БУ),

красноко́рiнь (Яв, Iв —

СТ).

Ophioglossaceae — вужа́чковi (Ру, Оп).
Ophioglossum L. — вужа́чка (Ру, Оп;

Ук);

ужачка (Вх2).

Ophioglossum vulgatum L. — вужа́чка звича́йна (Ру, Оп); вужа́чка (Сл), ужа́чка
звича́йна (Вх2, Мл); без’язи́чник (Ан, Жл, Ду), пога́не зı́лля (Рг, Ум, Iв, См — ВЛ), ти́хе
зı́лля (Ум, Iв), язи́чник (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Iв, Сл, Mk — ПД).
Ophrys L. — кома́шник; бровни́к (Вх3, Сл), о́фрис (Ру, Оп).
Ophrys apifera Hudson — кома́шник бджолоно́сний; офрис бджолоносна (Оп),
о́фрис бджолоно́сний (Ру).

ht

Ophrys insectifera L. (Ophrys muscifera Hudson) — кома́шник мухоно́сний; бровник
мухоносний (Во), офрис комахоносна (Оп), о́фрис мухоно́сний (Ру); бро́вник (Жл).
Ophrys muscifera Hudson = Ophrys insectifera L.

Ophrys scopolax Cav. — кома́шник мiтли́стий.

rig

Ophrys oestrifera Bieb. [=Ophrys scopolax Cav. subsp. oestrifera (Bieb.) Soó]
— кома́шник ґедзено́сний; офрис оводоносна (Оп), о́фрис оводоно́сний (Ру).

py

Ophrys scopolax Cav. subsp. oestrifera (Bieb.) Soó — кома́шник мiтли́стий
ґедзено́сний.
Ophrys sphegodes Miller — кома́шник павуконо́сний.

co

Ophrys sphegodes Miller subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson — кома́шник
павуконо́сний кри́мський.

's

Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski [=Ophrys sphegodes Miller subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson] — кома́шник кри́мський; офрис кримська (Оп),
о́фрис кри́мський (Ру).
Opuntia Miller — опу́нцiя (Ру, Оп;

Ук);

м’яжень (Вх2); язик тещин (Опа —

СТ).

th
or

Opuntia camanchica auct., non Engelm. & Bigelow = Opuntia humifusa Raﬁn.
Opuntia humifusa Raﬁn. (Opuntia camanchica auct., non Engelm. & Bigelow) —
опу́нцiя лежа́ча; опунцiя каманчська (Оп); ка́ктус (Ос, Мс — СД, СТ), столı́тник (Ос,
Мс — СТ, ПС), шийки раковi (Ос — ПС).
Orchidaceae — зозу́линцевi (Ру, Оп), орхı́днi (Ру).

au

Orchis L. — зозу́линець (Сл, Ру, Оп), зазулинець (Вх2, Вх3;
Соб); черевички зазулевi (Гв).

Коб — БО),

орхiдея (Оп;

Orchis coriophora L. — зозу́линець блощи́чний (Сл, Ру, Оп); зазу́линець
блощи́чний (Вх1, Вх6, Мл).
Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudra — зозу́линець блощи́чний
запашни́й.
Orchis fragrans Pollini [=Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudra]
— зозу́линець запашни́й (Оп).
Orchis laxiﬂora Jacq. — зозу́линець рiдкоцвı́тий (Сл); зазу́линець султа́нчик (Мл),
зозулинець рiдкоквiтковий (Оп); горı́хи землянı́ (Мс — СТ), зазульняк (См), зозули́нець
(Мс — СТ), зозульник (См), зузульняк (См), куй (Го2 — СЛ), султанчики (краснi) (Ав,
Рг1, Ln, Пс, Шс2 — СД, СТ).

Orchis laxiﬂora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens — зозу́линець
рiдкоцвı́тий боло́тяний.
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Orchis mascula (L.) L. — зозу́линець чоловı́чий (Ру, Оп); зазу́линець го́жий (Мл);
зiв’ялник (Км), зозулька мужеська (Км), зозулька чоловiча (См), люби-мене-не-покинь
(Км), любка (Mk — ПД), мудя́тник (Вл, Жл), ряст зозулин (Tl), серце земляне (Rs — ВЛ),
твердостiй (Км), я́йця попо́вi (Ан — ПД).
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula — зозу́линець чоловı́чий типо́вий.
Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest) Soó — зозу́линець чоловı́чий
позна́чений.
Orchis mascula (L.) L. subsp. wanjkowii (Wulf ) Soó — зозу́линець чоловı́чий
Ванько́ва.
Orchis militaris L. — зозу́линець шоломоно́сний (Ру, Оп); зазу́линець пря́мик (Вх1,
Вх6, Мл); зо(а)зулинець (Км), зозулька (Км), зозу́льки (Рг1, Пс, Ум, Шс2, Iв — СТ), коро́на
ца́рська (Лс2 — ПЦ), любжа (Сл), лю́бка(и́) (Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл, Шм, Шм2, Ум, Шс2, Ду,
Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПС), пiвник болотний (Ан — СД), пiтушок болотний (Ав, Ан — СД),
прямик (Км), слiзки зозульчинi (Км), слочок (Hl — БУ), сльо́з(к)и зозу́линi (Рг1, Ан, Пс,
Ду, Iв), черевички зозулинi (Сл, Mk, См — ВЛ, ГЦ).
Orchis morio L. — зозу́линець сале́повий (Ру, Оп); зазу́линець узколи́стий (Вх1,
Вх2, Вх6), зазу́линець вузьколи́стий (Мл); дре́млик (Во, Шм, Гр), зазули́нець (Жл),
зо(а)зу́лька (Во, Вх, Iв — ДС), зезю́льки́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду), змiїна трава (Км),
зозули́нець (Мс — СТ), зозу́льки (Ду, См — ПД), зозульняк (См), зузульки (Мн),
кукушниця жiноча (См), люби́-мене́ (Жл, См — СД), люби́-мене́-не-поки́нь (Рг1, Ум,
Ду, Iв), лю́бка (Рг1, Мн, Ум, Iв, Mk — СД, БУ), мокруха (Км), ряст зозулин (Tl), салеп
(Км), серце земляне (Rs, Mk — ПД, ВЛ), сльо́зи зозу́линi (Ан, Iв — СТ), царик (Го2 — СЛ),
чобiтки зазулячi (Вх — ДС), яд (См), яр (Mk — ПД).
Orchis morio L. subsp. picta (Loisel.) Arcangeli — зозу́линець сале́повий
барви́стий.
Orchis nervulosa Sakalo [≈Orchis coriophora L.] — зозу́линець жилкува́тий (Ру,
Оп).

au
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Orchis pallens L. — зозу́линець блiди́й (Ру, Оп).
Orchis palustris Jacq. [=Orchis laxiﬂora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier
& Layens] — зозу́линець боло́тяний; зозу́линець боло́тний (Ру, Оп).
Orchis picta Loisel. [=Orchis morio L. subsp. picta (Loisel.) Arcangeli] —
зозу́линець барви́стий; зозу́линець розмальо́ваний (Ру, Оп).
Orchis provincialis Balbis — зозу́линець прованса́льський (Ру, Оп).
Orchis punctulata Steven ex Lindley — зозу́линець дрiбнокрапча́стий (Оп);
зозу́линець крапча́стий (Ру).
Orchis purpurea Hudson — зозу́линець пурпуро́вий (Сл, Ру, Оп); лю́бка (Вл, Ду,
См — СД), руса́вець (Во).
Orchis signifera Vest [=Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest) Soó] —
зозу́линець позна́чений; зозулинець прикрашений (Оп).
Orchis simia Lam. — зозу́линець ма́впячий (Ру, Оп).
Orchis tridentata Scop. — зозу́линець тризубча́стий (Ру, Оп); зозу́линець
тризу́бий (Сл); пестряник (Во).
Orchis ustulata L. — зозу́линець обсма́лений; зазулинець жалiбний (Вх1),
зозу́линець обпа́лений (Ру, Оп), зозу́линець смалю́х (Мл, Сл); любка (Ан), чо́боти
зазу́линi (Шх — ГЦ).
Orchis wanjkowii Wulf [=Orchis mascula (L.) L. subsp. wanjkowii (Wulf ) Soó]
— зозу́линець Ванько́ва (Оп).
Orchis sp. — бровник (Жл), бровничка (Mk), зезу́льки (Лс2 — ПЦ), кукурı́чка (Пок —
ВЛ), любка (Сл — СЛ), пiдо́йма (Смо).
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Oreochloa Link — горя́нка (Оп); ореохло́а (Ру).
Oreochloa disticha (Wulfen) Link — горя́нка дворя́дна (Оп); ореохло́а дворя́дна
(Ру).

Oreopteris J.Holub — гiрська́ па́пороть (Оп); ореоптерис (Оп).
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub — гiрська́ па́пороть лiсова́;
ореоптерис краєсiм’яний (Оп), па́пороть гı́рська (Мл, Сл), перичка гiрська (Вх1),
щи́тник гiрськи́й (Ру).
Origanum L. — матери́нка (Ру; Ук); материска (Вх2).
Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench.
Origanum vulgare L. — матери́нка звича́йна (Мл, Ру, Оп); матери́нка (Сл; Ав, Чн,
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Нв, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Gs, Жл, Мн2, Hl, Tl, Mj, Rs, Шс2, Ян4, Дб, Ду, Iв, Mk, Ос, Он, Рм, Мс, Гб2,
Мг, Коб — ЗАГ), материска звичайна (Вх1, Вх6), материска лебiдка (Вх2); блошни́ця
(Яв, Сб — СТ, ПЗ), болошни́к (Сб — ДС), васильо́к (Сб — ВЛ), грудна трава (Ос — ПД),
дзвiно́чки (Сб — БО), духови́й цвiт (Ан, Iв — ПС), душа́(и́)нка (Рг, Сб — ДС), ду́ши́ця (Чн,
См, Мг, Сб — ПЦ, СЛ, ГЦ, ЗК), души́чка (Мг — ЗК), ду́шка ма́терина (Мг — ЗК), душниця
(Км), жа́брик (Мг — ЗК), зiно́вка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Сб — ДС), катеринка (Ос — ПД),
крушельни́ця (Км, Сб — СТ), лебеда (Tl, См), лебı́дка (Вх, Жл, Вх1, Вх6, Он, Мг — БО,
ЗК), лебюдка (Вх7 — ЛМ), лiновка (Км), майран (Вх1), мари́(у́)нка (Ан, Мг — ВЛ, ЗК),
мари́шка (Нв, Ду — ДС), матере́ска (Мг — ЗК), ма́терине зı́лля (Мг — ЗК), материнка
пахуча (Сл), матери́нка чо́рна (Коб — ГЦ), матери́ска (Вх, Жл, Мг, Дми — ДС, БО, ЗК),
мацярдушка (Км), ма́чуха (Сб — ПД), мокри́на (Мл — ДС), м’я́та (Сб — ПД), м’я́та лiсна́
(Сб — ПД), м’я́та чо́рна (Сл — ПЦ), м’я́та-драголю́б (Сб — СТ), м’я́тка кı́нська (Коб
— ГЦ), не́хорощ (Сб — ВЛ), нушиця (Км), синявка (Км, См — ДС), чабре́ць (Мг — ЗК),
ча́бри́к (Мг — ГЦ, ЗК), ча́брик ди́кий (Мг — ЗК), чабрик польовий (Нв — ГЦ), че́нчик
(Сб — СТ), чє́брик (Коб — ГЦ), чисте́ць (Сб — ЗК), чистик (См — ВЛ).
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Orlaya Hoﬀm. — широконасı́нник; орла́йя (Ру, Оп).
Orlaya daucoides (L.) W.Greuter [=Orlaya kochii Heywood] — широконасı́нник
морквя́ни́й; орлайя морквяна (Оп).
Orlaya grandiﬂora (L.) Hoﬀm. — широконасı́нник великоцвı́тий; орла́йя
великоквiтко́ва (Ру, Оп).
Orlaya kochii Heywood — широконасı́нник морквя́ни́й.
Ornithogalum L. — ря́стка (Сл, Ру, Оп; Ук); звiздень (Вх2).
Ornithogalum amphibolum Zahar. — ря́стка двозна́чна (Оп).
Ornithogalum boucheanum Ascherson — ря́стка Буше́ (Ру, Оп); ря́стка Буха́нова
(Сл); брандушки бiлi (Сл).
Ornithogalum ﬁmbriatum Willd. — ря́стка торочкува́та (Сл, Ру, Оп); брандушка
(Сл — СТ).

Ornithogalum ﬁscheranum Krasch. — ря́стка Фı́шера (Ру, Оп).
Ornithogalum ﬂavescens Lam. [≈Ornithogalum pyrenaicum L.] — ря́стка
жовтува́та (Оп).
Ornithogalum kochii Parl. [=Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. kochii
(Parl.) Zahar.] — ря́стка Ко́ха; ря́стка тонколиста (Мл, Сл).
Ornithogalum melancholicum Klokov ex A.Krasnova — ря́стка меланхолı́йна
(Оп).

Ornithogalum oreoides Zahar. — ря́стка гiрська́ (Оп).
Ornithogalum orthophyllum Ten. — ря́стка прямоли́ста; брандушi (Ян2, Сл — СД),
брандушки (бiлi) (Сл), брондуша (Mk), нарциз дикий (Сл — СЛ), просурень (Сл).
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Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. kochii (Parl.) Zahar. (Ornithogalum
tenuifolium Guss.) — ря́стка прямоли́ста Ко́ха.
Ornithogalum ponticum Zahar. — ря́стка причорномо́рська; рястка понтична
(Оп).

Ornithogalum pyrenaicum L. — ря́стка пiрене́йська (Ру).
Ornithogalum refractum Kit. ex Schlecht. — ря́стка зла́мана; ря́стка вiдı́гнута
(Ру, Оп).

СЛ).

th
or

's
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Ornithogalum tenuifolium Guss. = Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. kochii
(Parl.) Zahar.
Ornithogalum umbellatum L. — ря́стка парасо́лькова; ра́стка бı́ла (Вх1, Вх6, Мл;
Жл), ря́стка зо́нтична (Ру, Оп), ря́стка окружко́ва (Сл); бiженка (Сл), бiлянка (Ln
— СТ), брандушки (См), бранду́шки бiлi (Рг1, Ан, Жл, Мн, Шм, Шс2, Сл), брандушки
весiннi (Ан), брандюшi бiлi (Пс), брендю(у)шка (Hl, Mk, См — ПД, БУ), гребiнь пiвнiв
(Сл), пиренка (Ан, Ln — СТ), пшеничка (Жл, Вх1, См — ПД), слизняк (Mk — ПД).
Ornithogalum woronowii Krasch. — ря́стка Во́ронова (Оп).
Ornithogalum sp. — пшеничка (Вх7 — ВЛ), пшеничка менша (Вх7 — ВЛ), раст жо́втий
(Вх7 — ВЛ), цибу́ля гадю́ча (Вс).
Ornithopus L. — сераде́ла (Ру, Оп; Ук).
Ornithopus perpusillus L. — сераде́ла мале́нька; пташине́ць мале́нький (Мл),
птиченiг непозiрний (Вх1), сераде́ла дрiбне́нька (Ру, Оп), сераде́ля мале́нька (Сл).
Ornithopus sativus Brot. — сераде́ла сı́йна; пташине́ць сı́йний (Мл), сераде́ла
посiвна́ (Ру, Оп), сераде́ля сı́йна (Сл); конюшина пiщана (См), пазорник (Hl — БУ),
сарде́ля (Гб — ПЗ), сераде́ля (Мл, Сл, Mk), серадель (Сл).
Orobanchaceae — вовчко́вi (Оп).
Orobanche L. — вовчо́к (Сл, Ру, Оп; Mk, Ук); зарази́ха (Ру, Оп); зозу́лька (Он — БО).
Orobanche aegyptiaca Pers. — вовчо́к єги́петський (Ру, Оп).
Orobanche alba Stephan ex Willd. — вовчо́к бı́лий (Сл, Ру, Оп), вовчо́к
чебреце́вий; за́полонь бı́ла (Мл); вовчки (Ан, Шс2 — СТ), зара́за (Рг1), зара́зи́ха (Рг1,
Ln, Мн, Шс2 — СТ), коро́в’яче зı́ллє (Шх — ГЦ), цицi-васi (Пс), щи́гориця (Чн, Ln — СТ,

au

Orobanche alsatica Kirschleger — вовчо́к ельза́ський (Сл, Ру, Оп); за́полонь
болячкова́ (Мл).
Orobanche arenaria Borkh. — вовчо́к пiскови́й (Сл, Ру, Оп); за́полонь пiскова́ (Мл);
вовчок (Шс2 — СТ), коровички (Ан, Шс2 — СТ).
Orobanche brassicae Novopokr. [≈Orobanche ramosa L. subsp. mutelii
(F.W.Schultz) Coutinho] — вовчо́к капустя́ний (Оп).
Orobanche caesia Reichenb. — вовчо́к си́зий (Ру); вовчо́к вовни́стий (Сл), вовчок
голубий (Оп), за́полонь волоха́та (Мл).
Orobanche
caryophyllacea
Sm. — вовчо́к
пiдмаре́нниковий; вовчок
гвоздиковидний (Оп), вовчо́к гвозди́ко́вий (Сл, Ру), за́полонь дiвункова́ (Вх1, Мл);
зараза (Mk — ПД), заразиха (Ln — СТ), незелень (Ан — СЛ), палочки (Ан — ПД),
щигориця (Ln — СТ).
Orobanche cernua Loeﬂ. — вовчо́к пони́клий (Оп); за́полонь пови́сла (Мл); вовчки
(Сл, Ос — СД, СТ, ПС), вовчок (Шс2, Сл, Ос — СД, СЛ), заразиха (Шс2 — СТ), сосуни (Ос
— СД), сушка (Сл — СД).
Orobanche coerulescens Stephan — вовчо́к синюва́тий (Ру, Оп); вовчо́к синя́вий
(Сл), за́полонь синя́ва (Мл).
Orobanche crenata Forskål — вовчо́к зарубча́стий (Ру, Оп).
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Orobanche cumana Wallr. [≈Orobanche cernua Loeﬂ.] — вовчо́к со́няшниковий
(Ру, Оп); вовчо́к со́нячниковий (Сл).
Orobanche dalmatica (G.Beck) Tzvelev [≈Orobanche oxyloba (Reuter) G.Beck]
— вовчо́к далма́тський (Оп).
Orobanche elatior Sutton — вовчо́к висо́кий (Оп); вовчо́к вели́кий (Сл, Ру),
горохоядь бiльша (Во), за́полонь вели́ка (Мл); вовк (Во), зара́за (Во, Жл), заразиха (Ln
— СТ), зуби вовчi (Ан — ПД), коровник (Ан — ПД), молочник (Ан — ПД), свiчка їгорова
(Ln — СТ).
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Orobanche ﬂava C.F.P.Mart. ex F.W.Schultz — вовчо́к кремено́вий; вовчо́к
жо́втий (Сл), вовчо́к те́мно-жо́втий (Ру, Оп), за́полонь жо́вта (Мл).
Orobanche gracilis Sm. — вовчо́к струнки́й (Оп).
Orobanche hederae Duby — вовчо́к плющови́й (Ру, Оп).
Orobanche libanotidis Rupr. [≈Orobanche alsatica Kirschleger] — вовчо́к
жабрице́вий; вовчо́к порı́зниковий (Ру, Оп).
Orobanche loricata Reichenb. — вовчо́к па́нцирний; за́полонь гiрчако́ва (Мл).
Orobanche lutea Baumg. — вовчо́к жо́втий (Ру, Оп); вовчо́к червоня́стий (Сл),
за́полонь звича́йна (Мл); замора конючинна (Сл).
Orobanche minor Sm. — вовчо́к мали́й (Сл, Ру, Оп); за́полонь ме́нша (Мл).
Orobanche mutelii F.W.Schultz [=Orobanche ramosa L. subsp. mutelii
(F.W.Schultz) Coutinho] — вовчо́к тютюно́вий; вовчо́к Му́теля (Ру, Оп).
Orobanche nana (Reuter) Noë ex G.Beck [=Orobanche ramosa L. subsp. nana
(Reuter) Coutinho] — вовчо́к дрiбне́нький; вовчо́к мале́нький (Ру, Оп).
Orobanche oxyloba (Reuter) G.Beck — вовчо́к гостролопате́вий (Оп).
Orobanche pallidiﬂora Wimmer & Grab. [≈Orobanche reticulata Wallr.] —
вовчо́к блiдоцвı́тий; вовчок блiдоквiтковий (Оп).
Orobanche picridis F.W.Schultz ex Koch [≈Orobanche loricata Reichenb.] —
вовчо́к гiрча́нковий; вовчо́к гiрчако́вий (Сл, Ру, Оп).
Orobanche pubescens D’Urv. — вовчо́к пухна́стий (Оп); вовчо́к рiзноба́рвний (Ру).
Orobanche purpurea Jacq. — вовчо́к фiоле́товий; вовчо́к пурпуро́вий (Сл, Ру, Оп),
за́полонь багрова́ (Мл); лiтник (Hl — БУ).
Orobanche ramosa L. — вовчо́к гiлля́стий (Ру, Оп); вовчо́к гiльча́стий (Сл),
за́полонь хреща́та (Вх1, Вх6, Мл); вовчо́к (Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Сл, Mk — СД, СТ, ПД),
волчок (Чн — СЛ), замора конопляна (Сл), зуб (Сл — ПД), зубна трава (Сл — ПД), зубник
(Сл — ПД), конiпник (Сл, Mk), товстуха (См — СД), товсту́шка (Ан — СД).
Orobanche ramosa L. subsp. mutelii (F.W.Schultz) Coutinho — вовчо́к
гiлля́стий тютюно́вий.
Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reuter) Coutinho — вовчо́к гiлля́стий
дрiбне́нький.
Orobanche reticulata Wallr. — вовчо́к сiтча́стий (Оп).
Orobanche sarmatica Kotov [≈Orobanche cernua Loeﬂ.] — вовчо́к сарма́тський
(Оп).

Orobanche subalpina Herbich [≈Orobanche alba Stephan ex Willd.] — вовчо́к
субальпı́йський (Оп).
Orobanche teucrii Holandre — вовчо́к самоси́ловий (Ру, Оп).
Orobanche sp. — багавни́к (Коб — БО), бiгавни́к (Он — БО), буга́йник (Коб — БО), вовки
(Гв — ВЛ), замора (Сл), iм’я коров’яче (Ан — ПД, ВЛ), конопляник (Mk), пшеничка (Сл
— СД).
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Orthantha lutea (L.) A.Kerner ex Wettst. = Odontites lutea (L.) Clairv.
Orthilia Raﬁn. — борови́нка; ортилiя (Оп), рамı́шiя (Ру).
Orthilia secunda (L.) House — борови́нка однобо́ка; гру́шанка борови́нка (Мл),
груша́нка однобо́ка (Сл), ортилiя однобока (Оп), рамı́шiя однобо́ка (Ру); боровинка
(Ян2, Сл — СД), вразник чоловiчий (Ос — ВЛ), груша́нка (Тан), гру́шка (Гр), гру́шка
лiсова́ (Шх — ГЦ), кисли́чки́ (Вл, Жл), подвигник чоловiчий (Rs — ВЛ), яблунька
солодка (Ос — ПД, ПЦ).
Oryza L. — рис (Ру, Оп); риж (Вх2, Сл).
Oryza sativa L. — рис сı́йний; риж сı́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Сл), рис посiвни́й (Ру, Оп);
рейс (Гб2 — ГЦ), риж (Во, Рг1, Лч, Ан, Жл, Вх7, Hl, Ду, Сл, Mk, Коб — ЗАГ), рис (Вх7, Сл,
Mk, Ук — ЗАГ), рись (Ан), рiж (Ан, Сл), рiскаша (Гб — ЛМ), рiшката (Сл — ЗК).
Osmanthus Lour. — духмяноцвı́т; османтус (Оп); падубок (Чух — СЛ).
Osmanthus fragrans Lour. — духмяноцвı́т запашни́й; османтус запашний (Оп).
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green — духмяноцвı́т рiзноли́стий;
османтус колючий (Оп), османтус падуболистий (Оп), османтус рiзнолистий (Оп).
Ostericum Hoﬀm. [=Angelica L. pro parte] — ма́точниця; ма́точник (Ру, Оп).
Ostericum palustre (Besser) Besser [=Angelica palustris (Besser) Hoﬀm.] —
ма́точниця боло́тяна; ма́точник боло́тний (Ру, Оп).
Ostrya Scop. — хмелегра́б (Оп).
Ostrya carpinifolia Scop. — хмелегра́б звича́йний (Оп).
Otites Adanson [=Silene L. pro parte] — вушни́ця; уша́нка (Ру, Оп).
Otites artemisetorum Klokov [≈Silene exaltata Friv.] — вушни́ця полинностепова́; уша́нка полино́ва (Ру).
Otites borysthenica (Gruner) Klokov [=Silene borysthenica (Gruner) Walters]
— вушни́ця днiпро́вська, вушни́ця дрiбноцвı́та; уша́нка днiпро́вська (Ру, Оп).
Otites chersonensis (Zapal.) Klokov [=Silene chersonensis (Zapal.) Kleopow] —
вушни́ця херсо́нська; уша́нка херсо́нська (Ру, Оп).
Otites densiﬂora (D’Urv.) Grossh. [=Silene densiﬂora D’Urv.] — вушни́ця
густоцвı́та; уша́нка густоцвı́та (Ру, Оп).
Otites dolichocarpa Klokov [≈Silene densiﬂora D’Urv.] — вушни́ця довгопло́да;
уша́нка довгопло́да (Ру, Оп).
Otites donetzica (Kleopow) Klokov [=Silene donetzica Kleopow] — вушни́ця
доне́цька; уша́нка доне́цька (Ру, Оп).
Otites eugeniae (Kleopow) Klokov [≈Silene × pseudotites Besser ex Reichenb.]
— вушни́ця Ї́вги; ушанка Iвги (Оп).
Otites exaltata (Friv.) J.Holub [=Silene exaltata Friv.] — вушни́ця висо́ка;
ушанка пiднесена (Оп).
Otites graniticola Klokov = Silene hellmannii Claus.
Otites hellmannii (Claus) Klokov [=Silene hellmannii Claus] — вушни́ця
Ге́льманна; уша́нка гранı́тна (Ру, Оп).
Otites krymensis (Kleopow) Klokov [≈Silene hellmannii Claus] — вушни́ця
кри́мська; ушанка кримська (Оп).
Otites maeotica Klokov — вушни́ця приазо́вська; уша́нка азо́вська (Ру).
Otites media (Litv.) Klokov [=Silene media (Litv.) Kleopow] — вушни́ця
сере́дня; уша́нка сере́дня (Ру, Оп).
Otites moldavica Klokov [≈Silene chersonensis (Zapal.) Kleopow] — вушни́ця
молда́вська; уша́нка молда́вська (Ру, Оп).
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Otites orae-syvashicae Klokov [≈Silene wolgensis (Hornem.) Otth.] — вушни́ця
сива́ська; уша́нка сива́шська (Ру).
Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. [=Silene wolgensis (Hornem.) Otth.] —
вушни́ця во́лзька; уша́нка во́лзька (Ру, Оп).
Oxalidaceae — квасени́цевi (Ру, Оп).
Oxalis L. — квасени́ця (Вх2, Вх3, Сл, Оп; Ук).
Oxalis acetosella L. — квасени́ця звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру, Оп); капустка
заяча (Вх1, Вх3), квасени́ця борова́ (Сл), кислець звичайний (Во); за́яча трава́ (Мг —
ЗК), капу́ста ди́ка (Вх, Мг — ДС, ЗК), капу́ста за́єчеча (Кч — ДС), капу́ста за́йцьова (Кч
— ДС), капу́ста за́яча (Гв, Во, Вх, Жл, Вх6, Яв, Сл, Mk, Гб, Кч, Коб, Мал — ДС, БО, ЗК, ЛМ),
капустка заяцьова (Вх — ДС), квас за́ячий (Вх, Шх, Ду — БУ, ГЦ), квасени́ця (Вх, Жл,
Ян2, Сл, Mk — СД, СЯ), квасе́ць за́ячий (Гб — ВЛ), квасни́к (Ос, Мг — ВЛ, ЗК), квасни́ця
(Вх4, Мг — ЗК, ЛМ), квасничка (Вх4 — ЛМ), квасо́к (Мг — ЗК), квасо́к за́ячий (Ощ, Сн,
Мг — ГЦ), квасо́к лiсови́й (Коб — ГЦ), кислець (Mk), кислиця (Чн, Сл, Ос — ПД, СЛ),
комани́ця за́яча (Кч, Мг — БО, ЗК), комани́чка (Мг — ЗК), конюши́на за́яча (Гб, Коб —
ДС, БО), макрı́ш (Гб2 — ГЦ), щава́ за́яча (Гд, Мг — БО, ГЦ), щава́ па́нська (Мг — ЗК),
щаве́й (Гб — ВЛ), щавель журавльов (См), щаве́ль за́ячий (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Ду, Сл,
Рм — ВЛ, ПЦ), щавлюк (Ln — СТ), щаву́х (Мн, Ум, Ду, Сл, Шл — ДС), щаву́х за́ячий (Рг1,
Ан, Пс, Жл, Iв, Mk — ПД).
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Oxalis corniculata L. — квасени́ця рiжкува́та (Сл); квасени́ця рога́та (Мл, Ру);
кислиця (Шс — СТ).
Oxalis europaea Jordan — квасени́ця європе́йська, квасени́ця вели́ка.
Oxalis stricta L. — квасени́ця пряма́ (Мл, Сл, Ру); квасениця жовта (Вх1);
квасениця (Сл), масне́ зı́лля (Бк — БУ), тоя (Сл — ПЦ), шо́вшка за́яча (Гт — ЗК), щава́
за́яча (Гт — ЗК), щавель (См — СТ), щавель заячий (Сл).
Oxybaphus L.’Hér. ex Willd. — нiчни́ця; оксибафус (Оп).
Oxybaphus nyctagineus (Michx) Sweet — нiчни́ця америка́нська; мiра́бiлiс
нiчноцвı́та (Ру), оксибафус нiчноцвiтний (Оп).
Oxycoccus Hill — журавли́на (Ру, Оп).
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. — журавли́на дрiбнопло́да (Ру, Оп).
Oxycoccus palustris Pers. — журавли́на боло́тяна, журавли́на звича́йна (Ру);
борина журавина (Вх2, Вх6), журави́на (Мл, Сл; Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх7, Mj, Дб, Ду,
Iв, Лс2, Мс, Гб — ЗАГ), журавлина болотна (Оп), журавли́на чотирипелюстко́ва (Ру);
багно́вицi (Шх — ГЦ), бугаї́ (Вх2, Вх6, Вх7 — БО), жирахвина (Сл — ПС), журавельник (Гв,
Mk — ВЛ), журави́ннi я́годи (Вх6, Вх7 — ДС), журави́ха (Ум, Iв, Сл), журавли́на (Рг, Лч,
Пс, Мн, Вх7, Mj, Rs, Сл, Ук, Мс, Гб — СТ, ВЛ, ПЗ, ДС), журавнiї ягоди (Вх — ВЛ), журахви́на
(Ан, Mj, Лс2, Ос, Ар — ВЛ, ПЦ, ПЗ), журахи (Сн), журахлина (Сл), журовинник (Ан —
ПС), клю́ква (Чн, Рг1, Жл, Мн, Iв, Сл, Ук, Мс, Коб — СТ, ПЦ, СЛ).
Oxyria Hill — кисли́чник (Ру, Оп).
Oxyria digyna (L.) Hill — кисли́чник гiрськи́й; кисли́чник дво́стовпчиковий (Ру,
Оп).

Oxytropis DC. — гороби́нець; гострокı́льник (Ру, Оп); острокiльник (Шм2).
Oxytropis carpathica Uecht. — гороби́нець карпа́тський; гострокı́льник
карпа́тський (Ру, Оп).
Oxytropis pallasii Pers. — гороби́нець Па́лляса; гострокı́льник Палла́са (Ру, Оп).
Oxytropis pilosa (L.) DC. — гороби́нець волоси́стий; гороби́нець (Сл; Рг1, Пс, Шс
— СТ), гострокı́льник волоси́стий (Ру, Оп), остроло́дник мохна́тий (Мл); перелет (Ан,
Го2, Шс — СТ, СЛ), перелет соколiй (Чн, Го2 — СЛ), пушок (Ан — СЛ).
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Padus Miller — чере́мха (Ру, Оп); чере́муха (Ру).
Padus avium Miller (Prunus padus L.) — чере́мха звича́йна (Ру, Оп); слива черемха
(Вх1), чере́мха (Вх6, Мл, Сл; Гв, Ав, Во, Рг1, Ан, Ln, Жл, Мн, Вх7, Hl, Шм, Mj, Ян2, Ду, Iв,
Mk, Лс2, Ос, Ук, Гт, Пч, Гб, Мг2 — ЗАГ); бı́лоє де́рево (Мг2 — ЗК), борошник (Км), воня́че
де́рево (Мг2 — ЗК), вонячни́к (Мг2 — ЗК), голотуха (Км), горо́шник (Мг2 — ЗК), ґорґо́на
бı́ла (Мг2 — ЗК), какалу́ша (Лс2 — ПЦ), калака́луша (Рг1, Пс, Жл, Ду), кали́нка чо́рна
(Мг2 — ЗК), колоколуша (Рг, Ан — СД, СЛ), котерба (Вх4 — ЛМ), коцı́рба (Вх7, Сва — ЛМ),
коцiрбина (Вх7 — ЛМ), коцюрба́ (Вх7, Ду — ЛМ), кочурба (Км), кочурбина (Вх7 — ЛМ),
круши́на (Мг2 — ЗК), маївка (Mk, См — ВЛ, БУ), очере́мха (Жл, Гр, Ук), сви́да (Мг2 — ЗК),
сливняк (Сл), те́рпка (Мг2 — ЗК), черво́муха (Пч — ЗК), чере́мка (Мг2 — ЗК), чере́муха
(Чн, Рг1, Ln, Пс, Шс, Ос, Гт, Рм, Мг2 — СТ, ВЛ, ПЦ, СЛ, ГЦ, ЗК), чере́мша (Mk, Ос, Гт, Мг2 —
ПД, ЗК), черемши́на (Мн, Вх7, Mj, Ум, Rs, Iв, Сл, Mk, Пл, Ос, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), чере́шня
ди́ка (Мг2 — ЗК), чере́шня пта́чача (Мг2 — ЗК), черiмха (Сл), чермха (Км), черьо́муха
(Пч, Мс, Мг — СТ, ЗК).

au

th
or

's

co

py

rig

Padus serotina (Ehrh.) Borkh. (Prunus serotina Ehrh.) — чере́мха пı́зня (Ру, Оп).
Padus virginiana (L.) M.J.Roemer (Prunus virginiana L.) — чере́мха вiрґı́нська;
чере́мха вiргı́нська (Ру, Оп).
Paeonia L. — пiво́нiя (Сл, Ру, Оп; Лч, Жл, Mk, Ук, Рм — ПЦ).
Paeonia corallina Retz. = Paeonia mascula (L.) Miller.
Paeonia daurica Andrews [=Paeonia mascula (L.) Miller subsp. triternata (Pallas ex DC.) Stearn & P.H.Davis] — пiво́нiя трiйча́ста (Сл); пiвонiя даурська (Оп),
пiво́нiя тричiтрiйча́ста (Ру).
Paeonia lactiﬂora Pall. — пiво́нiя бiлоцвı́та (Ру).
Paeonia mascula (L.) Miller (Paeonia corallina Retz.) — пiво́нiя кора́лева (Сл);
пиво́нiя (Гр, Сл), пiво́нiя (Рг1, Ан, Пс, Мн, Гр, Сл), пiон (Сл — СТ).
Paeonia mascula (L.) Miller subsp. triternata (Pallas ex DC.) Stearn &
P.H.Davis (Paeonia triternata Pallas ex DC.) — пiво́нiя кора́лева трiйча́ста.
Paeonia oﬃcinalis L. — пiво́нiя лiка́рська (Сл, Ру, Оп); пiво́нiя звича́йна (Вх1, Вх6,
Мл); камiннi квiтки (Гб — ЛМ), паво́нiя (Mj, Mk, Ос, Гб — СД, ПД, ДС), певонiя (Ос — ВЛ,
СЛ), пиво́нiя (Ан, Hl, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Ос, Он — СД, ПД, БУ, БО), пiвник (Ос — ПС), пiвонi
(Ощ — ГЦ), пiво́нiя (Во, Hz, Рг1, Ан, Пс, Мн, Вх3, Гр, Сл, Mk, Ос, Коб — ЗАГ), пiвонiя садова
(Сл), пiво́ня (Шх, Сл — ГЦ), пiво́нь (Гр, Сл, Гб2 — ГЦ), пiон (Чн, Ос — СД, СЛ), пiо́нiя (Он
— БО), поло́нiя (Вх7 — ДС), рожа русаль(ча)на (Вх3, Вх4, Вх6 — ЛМ), ру́жа (Гд — БО),
ру́жа Бо́жа (Mk, Мал — ЗК), ружа камi(е)нна (Вх4, Вх7 — ЛМ), ру́жа русаде́льна (Вх4,
Вх7 — ЗК, ЛМ).

Paeonia suﬀruticosa Andrews — пiво́нiя кущова́; пiвонiя деревовидна (Оп).
Paeonia tenuifolia L. — пiво́нiя степова́ (Мл; Пс), вороне́ць (Сл, Ру; Чн, Рг1, Ан, Пс,
Жл, Мн, Вх7, Кр, Шм, Iв, Ук, Опа — СД, СТ, ПД, СЛ); пiво́нiя вузьколи́ста (Ру), пiвонiя
тонколиста (Оп); варена трава (Ан — СЛ), варенець (Ан), воро́нок (Ан, Го1, Мс — СТ,
СЛ), горицвiт (Сл), лапши́чка (Мс — СТ), пiвонiя дика (Сл), пiвонiя степна (Рг1, Мн).
Paeonia triternata Pallas ex DC. = Paeonia mascula (L.) Miller subsp. triternata
(Pallas ex DC.) Stearn & P.H.Davis.
Paeonia sp. — пео́нiя (Рм — ПЦ).
Paeoniaceae — пiво́нiєвi (Оп).
Palimbia Besser — палı́мбiя (Ру, Оп), оживни́к; живучка (Соб).
Palimbia rediviva (Pallas) Thell. — палı́мбiя солонце́ва, оживни́к солонце́вий;
палı́мбiя ожива́юча (Ру).
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Palimbia salsa (L. ﬁl.) Besser [=Palimbia rediviva (Pallas) Thell.] — палı́мбiя
солонце́ва, оживни́к солонце́вий; палiмбiя солончакова (Оп).
Paliurus Miller — держи́-де́рево (Ру, Оп;

Ук);

палiу́рус (Ру).

Paliurus spina-christi Miller — держи́-де́рево звича́йне (Ру, Оп), чо́ртiв те́рен
(Шс2); держи́-де́рево (Сл; Шм2, Шс, Яв — СТ); колючка чортова (Шс — СТ), терн чортiв
(Шс — СТ).

Pallenis (Cass.) Cass. — блiдни́ця; пале́нiс (Ру, Оп).
Pallenis spinosa (L.) Cass. — блiдни́ця колю́ча; пале́нiс колю́чий (Ру, Оп).
Palmae [=Arecaceae] — па́льмовi.
Panicum L. — про́со (Вх1, Вх3, Ру, Оп).

ht

Panicum acuminatum Sw. (Panicum huachucae Ashe) — про́со гострокiнце́ве; просо
хуахукське (Оп).
Panicum capillare L. — про́со волокни́сте (Мл, Сл); про́со волосови́дне (Ру, Оп; Ук).

rig

Panicum dichotomiﬂorum Michx — про́со вилчастоцвı́те.
Panicum huachucae Ashe = Panicum acuminatum Sw.

co

py

Panicum miliaceum L. — про́со звича́йне (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру); про́со посiвне́
(Ру, Оп), про́со сı́йне (Сл); палка (Пс), про́со (Рг1, Ср, Пс, Жл, Мн2, Hl, Шм, Mj, Ум, Rs,
Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ), просце (Mj), прося́нка (Мс — СТ), пшоно́ (Го2, Ум,
Шс2, Iв, Mk — СД, СЛ), сорго́ (Мс — СТ).
Сорти: бiли́ця (Гр), княх (Сл), куниця (Сл), мала́й (Гр, Ду, Сл — ПД), полка (Сл), просо
булавкове (Сл), п. волотисте (Сл), п. волотове (Сл), п. головате (Сл), п. кийкувате (Сл),
п. кияхувате (Сл), п. поникле (Сл), п.-скороспiлка (Сл), п. шулькове (Сл), скороздра
(Сл), тека́ч (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду).
Papaver L. — мак (Вх2, Сл, Ру, Оп;

Гв, Ум, Mk).

's

Papaver albiﬂorum (Besser) Pacz. [=Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme] — мак бiлоцвı́тий (Ру, Оп).

th
or

Papaver argemone L. — мак пiскови́й, мак польови́й (Ру, Оп; Рг1, Пс); мак
бiльмачок (Вх1), мак щетини́стий (Сл), ма́чок пiскови́й (Мл); бiльма́чок (Жл, Сл),
мак дикий (Hl — БУ), ма́чок (Жл).
Papaver dubium L. — мак сумнı́вний (Ру, Оп); ма́чок збiжеви́й (Мл); мак (Мн2 —
ПД), мак польовий (Шм, Шс — СТ), мачо́к (Ср, Ян4 — СТ).
Papaver dubium L. subsp. dubium — мак сумнı́вний типо́вий.

au

Papaver dubium L. subsp. laevigatum (Bieb.) Kadereit — мак сумнı́вний
гладе́нький; мак бiлий (Сл).
Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme — мак сумнı́вний бiлоцвı́тий.
Papaver hybridum L. — мак гiбри́дний (Ру, Оп); мак (Мс — СТ), мак калiро́ваний
(Мс — СТ), мак кра́сний (Мс — СТ), мак по́вен (Мс — СТ), мак по́вний (Мс — СТ).
Papaver laevigatum Bieb. [=Papaver dubium L. subsp. laevigatum (Bieb.)
Kadereit] — мак гладе́нький (Оп); мак го́лий (Ру).
Papaver maeoticum Klokov [≈Papaver dubium L. subsp. laevigatum (Bieb.)
Kadereit] — мак приазо́вський; мак азо́вський (Ру, Оп).
Papaver nothum Steven [≈Papaver dubium L. subsp. laevigatum (Bieb.)
Kadereit] — мак змı́шаний; мак незаконний (Оп). мак неспра́вжнiй (Ру).
Papaver orientale L. — мак схı́дний (Сл, Ру, Оп); мак (Сл), мак слiпи́й (Рг1, Пс, Ум,
Iв, Сл, Лс2 — ПЦ), слiпа́к (Рг1, Ан, Ум, Ду, Iв), слiпець (Ан).
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Papaver rhoeas L. — мак ди́кий (Ру, Оп; Во, Вх5, Шс, Сл, Mk, Ос, Ук, Пч, Мс, Гб, Кч,
Сб — ЗАГ); мак мачок (Вх1), мак-самосı́йка (Сл; Ан, Шм — СТ), мак трiскавець (Вх6),
ма́чок полеви́й (Мл); батı́г пе́трı́в (Мс — СТ), виду́н (Вх7, Лс2 — ВЛ, ПЦ, ПС), видух (См),
ви(i)дю́к (Вх, Жл, Ум, Гр, Iв, Сл, Мс — СТ, ВЛ), видю́х (Вх, Жл, Ум, Iв, Мс — СТ, ВЛ), видя́к
(Вх7 — ВЛ), дiркач (Вх — ДС), жер (Км), здрiка́(у́)н (Вх, Жл, Вх1 — ДС), зiрка́ч (Вх, Жл,
Вх1, Ум, Ду, Iв, Сл — ДС), мак (Ан, Мн2, Ос, Рм, Мс, Кч — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, БО), мак-бiгун
(Го2 — СД), мак-видю́к (Жл, Гр, Сл), мак дiркатий (Вх — ДС), мак за́ячий (Сб — ВЛ),
мак здря́(и́)чий (Вх, Жл, Вх7, Mk, Мс — СТ, ДС, ГЦ), мак зiрка́тий (Жл, Ум, Iв, Сл), мак
зiрча́стий (Ук, Мс — СТ), мак па́да́ли(i)шний (Iв, Мс — СД, СТ), мак пiльний (Hl — БУ),
мак польови́й (Чн, Ln, Шс, Сл, Ос, Мс, Гб — СТ, ПД, ВЛ, СЛ), мак пусти́й (Мс — СТ), мак
самосiв(й)ний (Вх — ДС), мак-самосı́й (Гр), мак-самосiйка (Ан, Шм — СТ), мак-скаку́н
(Сб — СД), мак степови́й (Мс — СТ), мак-стрибу́н (Мс — СТ), мак трiска́тий (Вх — БУ),
мак трiскучий (Вх — ЛМ), мак трiсущий (Вх — ДС), мак-тру́скавець (Вх7 — ВЛ), макхруставець (Mk, Км — ВЛ), мак цвети́стий (Сб — ПС), мак черво́ний (Сб — ПЦ, БО), мак
черле́ний (Пч — ЗК), ма́ки (Сб — СТ), макови́на (Вх7 — ЛМ), макови́нець (Вх7 — ЛМ),
ма́цьок-скакуне́ць (Сб — СД), ма́чо́к (Во, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх5, Шм, Mj, Ян4,
Iв, Сл, Mk, Мс — ЗАГ), ма́чо́к польови́й (Сб — СД, ЗК), насон (Ан — СД), па́данка (Вх7 —
БО), падилı́ння (Мс — СТ), па́диль (Мс — СТ), самоса́д (Мс — СТ), самосı́в(ка) (Вх7, Мс —
СТ, БО), самосı́й(ка) (Мс, Гб — СТ, ЛМ), сiйка (Вх — ЛМ), сiяне́ць (Мс — СТ), скаку́н (Мс
— СТ), скакуне́ць (Мс — СТ), скокоцень (Км), степня́к (Мс — СТ), стрибу́н (Мс — СТ),
стрибуне́ць (Мс — СТ), трı́скавець (Вх1, Вх7, Сл — БО), трiску́н (Мс — СТ), хру́ставець
(Вх, Вх1, Вх7, Гр, Он — ДС, БО), хруставка (Вх — ДС), чума́к (Мс — СТ), шелест (Вх, Вх1,
Сл — ДС).
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Papaver somniferum L. — мак горо́днiй (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл; Ln, Шс, Mk, Ос
— СТ, ПД, ВЛ); мак снотво́рний (Ру, Оп); мак (Hz, Рг1, Жл, Мн2, Вх3, Шм2, Mj, Rs, Ду, Сл,
Гд, Ос, Мс — ЗАГ), мак загорiдний (Вх7 — ЛМ), мак самосiвний (Шх — ГЦ), мак-самосiй
(Рг1 — СД), мак самосiйний (Пс, Hl — БУ), мак сiяний (Ос — ВЛ, ПС, СЛ), мак-скакун
(Ос — СЛ), мак слiп(н)ий (Вх, Gs — ДС), мак-стоя́н (Гр), макове́ць (Жл), па́данець (Кч
— БО), самосı́й(ка) (Кч — БО), хру́ставе́ць (Кч — БО), цвiт(ик) (Мс — СТ).
Сорти: мак бiлий (Mk, Ос — ВЛ), м. о́пiйний (Ук), м. сивий (Mk), м. синiй (Mk), м.
синявий (Mk), м. сiрий (Mk).
Papaver strigosum (Boenn.) Schur [≈Papaver rhoeas L.] — мак щетиня́стий;
мак щетинистий (Оп).
Papaver tumidulum Klokov [≈Papaver dubium L.] — мак набубня́вiлий; мак
пухки́й (Ру), мак пухленький (Оп).
Papaver sp. — мак сивий (Сл).
Papaveraceae — ма́ковi (Ру, Оп).
Papilionaceae [=Fabaceae] — бобо́вi (Оп).
Parapholis C.E.Hubbard — пiскотра́в; парафолiс (Оп).
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard — пiскотра́в зı́гнутий; лускохво́(ı́)сник
зı́гнутий (Ру), парафолiс зiгнутий (Оп).
Parietaria L. — настı́нниця (Ру, Оп).
Parietaria chersonensis A.F.Láng & Szov. [=Parietaria lusitanica L. subsp. chersonensis (A.F.Láng & Szov.) Chrtek] — настı́нниця херсо́нська (Ру).
Parietaria diﬀusa Mert. & Koch = Parietaria judaica L.
Parietaria judaica L. (Parietaria diﬀusa Mert. & Koch) — настı́нниця розло́га (Оп).
Parietaria lusitanica L. — настı́нниця однорı́чна.
Parietaria lusitanica L. subsp. chersonensis (A.F.Láng & Szov.) Chrtek —
настı́нниця однорı́чна херсо́нська.
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Parietaria oﬃcinalis L. — настı́нниця лiка́рська (Оп); настı́нниця пряма́ (Ру),
по́мур лiкарський (Вх1; Жл), по́мур прями́й (Сл), стı́нниця пряма́ (Мл); помiрник
(Hl — БУ), помур (Сл), помурна трава (Ан), стiнна трава (Mk), стiнниця (См), щит
помурний (Ан).
Paris L. — воро́няче о́ко (Ру, Оп); волоконник (Вх3).
Paris quadrifolia L. — воро́няче о́ко звича́йне (Ру, Оп); волокни́к чотире(о)ли́стий
(Вх1, Вх6, Мл), волоконник чотирелистий (Вх3), воронець чотирилистий (Во),
воро́няче о́ко (Сл; Пс, Hl, Шс2, Mk, Ук, Кч, Мг, Сб, Коб — ЗАГ); бесı́жни́к (Жл, Вх7, Мг,
Сб — БУ, ГЦ, ЗК), беши́ґа (Мг — ЗК), беши́(е)зник (Шх, Сл, Mk, Гу — ГЦ), биши́га (Сб —
ГЦ), биши́джник (Гу — ГЦ), биши́(ı́)шник (Ос, Бк — ВЛ, БУ), бишiжник (Сл), во́вча я́года
(Во, Сл, Mk, См, Мг, Сб — СТ, ПД, ЗК), во́вчi я́годи (Сб — СТ, ВЛ, ПЗ), волокı́нник (Вх, Ум,
Iв — ДС), волокни́к (Вх7 — ДС), волоконник (Вх, Gs, Жл, Вх6 — ДС), волосни́к (Вх, Вх1,
Вх6, Ум, Iв — ДС), воронець (Mk, См), вороне́ць чотирили́стний (Сб — СТ), воронiвка
(Вх7 — ЛМ), вороня́к (Кч — ДС), вороняни́к (Кч — БО), вороня́чка (Кч — БО), гадя́чi
я́годи (Мг — ЗК), гачки (Ос — ПД), глаз воронiй (Рг1, Ан, Ln — СТ), горло (Гв — ВЛ),
горлячка (Гв), дурне лiсове (Mk — ПД), листень (Ан, Ln — СТ, СЛ), мандриґу́ля (Вх, Жл
— ДС), натяга́ч (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Шс2, Iв, Сл — СТ), нiмина (Вх7 — ЛМ), нiми́ця (Мг
— ЗК), одноягiдник (Ос — ПД), о́ко воло́веє (Сб — ЗК), о́ко воро́нє (Во, Ан, Мн2, Rs, Iв,
Сл, Mk, Мг, Сб — ВЛ, ДС, ГЦ), отру́та (Сб — ДС), пi(о)дбı́л лiсови́й (Ан, Сб — ПД), пiдбı́ль
лiсови́й (Мг — ЗК), порубани́на (Мг — ЗК), проже́рка (Нв, Жл — ВЛ), пролистень (Ан,
Го1 — СЛ), ра́нник (Рг1, Вл, Пс, Mj, Ум, Ян2, Iв, См — ДС), родимець-трава (Ан), свiдина́
(Мг — ЗК), схо(у)дни́к (Нв, Мг — ЗК), трили́стник (См, Сб — СТ, СЛ), хрест-трава́ (Ан,
Ln, Iв, Сб — СТ, ВЛ, СЛ), хре́ст-я́годи (Сб — ВЛ), хреща́те зı́лля(є) (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Mj,
Шс2, Ян2, Iв, Сл, Mk, Мг — СД, ПД, ГЦ, ЗК), цибу́ля ди́ка (Мг — ЗК), цибу́ля дурна́ (Mk,
Мг — ПД, ЗК), чесно́к ди́кий (Мг — ЗК), чо́ртовi я́годи (Мг — ЗК), чотирили́сник (Мг, Сб
— СТ, ЗК), чотирили́ст (Сб — СД), шале́ний бур’я́н (Мг — ЗК), шпинз (Мг — ЗК).
Parnassia L. — бiлозı́р (Ру, Оп).
Parnassia palustris L. — бiлозı́р боло́тяний; бiлозı́р (Сл; Пс, Ду, Iв, Ук), бiлозı́р
боло́тний (Ру, Оп), бiлозо́р боло́тяний (Мл), мудник болотяний (Вх1), поєди́нок бiлозор (Вх1, Вх3; Жл); белозор (Ос — ПД), бiлозо́р (Рг1, Ан, Мн — СД), борець (Hl — БУ),
гада́й-зı́лля(є) (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв, Сл, Мс — СД, СТ), зорки (Ос — ПЦ), маточ(ш)ник (Рг,
Сл, Мс — СТ, ПС), ма́точник бı́лий (Рг1, Ан, Пс, Мн, Iв), очi царськi (Ан — СЛ), перчiтни́к
(Коб — ГЦ), при́ворот (Мс — СТ), слiпота́ куряча (Мс — СТ), фрибрик (Ос — ВЛ).
Parnassiaceae — бiлозо́ровi (Оп).
Paronychia Miller — занı́гтиця; загнı́тник (Ру, Оп), паронı́хiя (Ру, Оп).
Paronychia cephalotes (Bieb.) Besser — занı́гтиця голı́вча́ста; за́гнiтник
голова́тий (Мл), загнiтник головчастий (Оп), паронı́хiя головча́ста (Ру).
Parrotia C.A.Meyer — залı́зне де́рево; паро́тiя (Ру, Оп).
Parrotia persica C.A.Meyer — залı́зне де́рево пе́рське; iра́нське залı́зне де́рево
(Ру), паро́тiя iра́нська (Ру), паротiя персидська (Оп).
Parthenium L. — ґваю́ла; гваю́ла (Ру, Оп), парте́нiй (Ру).
Parthenium argentatum A.Gray — ґваю́ла срiбля́ста; гваю́ла срiбля́ста (Ру, Оп),
парте́нiй срiбля́стий (Ру).
Parthenocissus Planchon — ди́кий виногра́д (Ру, Оп).
Parthenocissus inserta (A.Kerner) Fritsch — ди́кий виногра́д чiпки́й.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon — ди́кий виногра́д п’ятили́стий (Ру);
виногра́д ди́кий (Мл), виноградень (Вх3), виноградень прочитановатий (Вх2, Вх3, Вх6),
ди́кий виногра́д (Сл; Ln, Шс, Мл, Mk — СД, СТ, ПД), дикий виноград п’ятилисточковий
(Оп); вино дике (Вх2, Вх3, Вх6), гро́зно ди́ке (Вх4 — ЛМ).

© Юрій Кобів

304

py

rig

ht

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon — ди́кий виногра́д
трикiнча́стий; ди́кий виногра́д тригострокiнце́вий (Ру, Оп); вино́ ди́ке (Гт — ЗК),
гре́зен ди́кий (Гт — ЗК), гре́зно ди́ке (Гт — ЗК).
Paspalum L. — двоколо́сник; паспалум (Оп).
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner — двоколо́сник пiвде́нний; паспалум
двоколосий (Оп).
Pastinaca L. — пастерна́к (Ру, Оп; Ук); пастирнак (Вх2).
Pastinaca graveolens Bieb., non Hoﬀm. = Malabaila graveolens (Sprengel) Hoﬀm.
Pastinaca sativa L. — пастерна́к звича́йний; пастерна́к горо́днiй (Мл, Сл),
пастерна́к посiвни́й (Ру, Оп), пастирнак (Вх3, Вх6; Чн, Ln, Mk — СТ, СЛ), пастирнак
городний (Вх2), пустирнак городний (Вх1); грицак (Mk — ПД), грицик (Mk, См — ПД),
козельчик (Ан — СЛ), лапуцька (Mk — ПД), пастерна́к (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Hl, Шм2, Mj, Rs,
Шс2, Iв, Сл, Mk, Мс — ЗАГ), пастерняк (Ан), посте(и)рна́к (Вх, Ср, Ан, Ln, Гр, Ян4, Iв, Сл
— СТ, ВЛ), пустарнак (Ан, Сл), пусте(и)рнак (Рг1, Ln, Пс, Сл, Mk — СТ), пустерняк (Ан),
пустонак (Го1 — СЛ).
Pastinaca sativa L. subsp. sativa — пастерна́к звича́йний cı́йний.
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus — пастерна́к
звича́йний польови́й.
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godron) Čelak. — пастерна́к звича́йний
жалки́й.
Pastinaca sylvestris Miller [=Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Miller) Rouy
& Camus] — пастерна́к польови́й; пастернак дикий (Оп), пастерна́к дикоро́слий

co

(Ру).

au

th
or

's

Pastinaca umbrosa Steven ex DC. [=Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex
Godron) Čelak.] — пастерна́к жалки́й; пастерна́к затı́нений (Ру), пастернак
тiньовий (Оп).
Paulownia Sieb. & Zucc. — ада́мове де́рево; павло́внiя (Ру, Оп).
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steudel — ада́мове де́рево пухна́сте; павло́внiя
пухна́ста (Ру, Оп); адамове дерево (Кри, Опа — СТ), павло́внiя (Ук, Чух — СЛ).
Pedaliaceae — кунжу́товi (Ру, Оп).
Pedicularis L. — шолуди́вник (Сл, Ру, Оп); смиз (Вх3; Жл).
Pedicularis carpatica Porc. = Pedicularis hacquetii Graf.
Pedicularis comosa L. — шолуди́вник чуба́тий (Сл, Оп); смиз кудла́тий (Мл);
вшива трава (Mk), вшивиця (Чн — СЛ), галага́н (Ан, Iв — СТ), гнидиця (Mk — ПД),
горı́шник (Ан, Iв — ПД), молотна трава (Hl — БУ), очитки (Го2 — СЛ), терли́ць (Ан, Жл
— СТ), цица́к (Вл, Пс), шишки (Ан — СЛ), шолуди́вник (Рг1, Ан, Пс, Кр, Ду, Iв — СД).
Pedicularis dasystachys Schrenk — шолуди́вник пухнастоколо́сий (Ру, Оп).
Pedicularis exaltata Besser — шолуди́вник висо́кий (Сл, Ру, Оп); смиз висо́кий
(Мл).

Pedicularis hacquetii Graf (Pedicularis carpatica Porc.) — шолуди́вник
карпа́тський, шолуди́вник Аке́; шолуди́вник Гакке́та (Ру, Оп); ла́пка ку́ряча (Коб
— ГЦ), шишк(ов)а́те зı́ллє (Нв, Коб — ГЦ).
Pedicularis kaufmannii Pinzger — шолуди́вник Ка́уфманна (Ру, Оп); вразник (Ос
— ВЛ), галага́н (Ln, Ум — СТ), зубник (Ос — ПД), медвежа трава (Ln — СТ), цицак (См
— СД).

Pedicularis oederi Vahl (Pedicularis versicolor
двоко́лiрний, шолуди́вник Е́дера (Ру, Оп).

Wahlenb.) — шолуди́вник
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Pedicularis palustris L. — шолуди́вник боло́тяний (Сл); смиз боло́тяний (Вх1, Вх6,
Мл), шолуди́вник боло́тний (Ру, Оп); воверки (Mj — СД), морковник болотний (Ан —
ПС), твердя́к (Ан, Жл — ПС), увередник (См).
Pedicularis sceptrum-carolinum L. — шолуди́вник королı́вський (Ру, Оп); смиз
бунчу́к (Мл), шолуди́вник великоцвı́тий (Сл); волосник (Ан — СД).
Pedicularis sibthorpii Boiss. — шолуди́вник пiвде́нний, шолуди́вник Си́бторпа
(Ру, Оп).

Pedicularis sylvatica L. — шолуди́вник лiсови́й (Сл, Ру, Оп); смиз лiсови́й (Вх1,
Мл).
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Pedicularis versicolor Wahlenb. = Pedicularis oederi Vahl.
Pedicularis verticillata L. — шолуди́вник кiльча́стий (Сл, Ру, Оп); смиз очертовий
(Вх1); крепкосто́й (Коб — ГЦ), мадраґа́н (Нес — ГЦ), твердостı́й (Коб — ГЦ), твердосто́й
(Коб — ГЦ), тєгнє́хуй (Коб — ГЦ), тємнє́хуй (Коб — ГЦ).
Pedicularis sp. — берло (Mk), гнидиця (Hl — БУ), дзвонець (Mk — ГЦ).
Peganum L. — ре́брик; га́рмала (Ру, Оп).
Peganum harmala L. — ре́брик звича́йний; га́рмала звича́йна (Ру, Оп), ре́брик
(Сл; Ян3, Ян4 — СТ), ре́брик соба́чий (Мл); вонючка (Сл, Ос — СТ), iван iванич (Сл
— СТ), картошка татарська (Ос — СТ), лобода вонюча (Ос — СТ), рута дика (Шс — СТ),
смердюха (Ос — СТ), собакарiй (Ос — СТ), собакарня (Ян3 — СТ), собаче зiллє (Ян3 —
СТ), холодок собачий (Ос — СТ), юзерли́к (Ср, Ln, Шс, Ян4 — СТ).
Pelargonium L’Hér — пеларґо́нiя; кала́чики (Оп; Ук), пеларго́нiя (Ру, Оп; Ук),
пелярго́нiя (Сл).
Pelargonium radula (Cav.) L’Hér — пеларґо́нiя надрiзаноли́ста; бу́слянка
мушкате́лька (Вх6, Мл), пеларгонiя багатонадрiзана (Оп), пелярго́нiя мушкате́лька
(Сл); васильо́к (Мс — СТ), огоньо́к (Мс — СТ).
Pelargonium zonale (L.) L’Her — пеларґо́нiя смуга́ста; бу́слянка пояскова́та (Мл),
пеларго́нiя поперечносмуга́ста (Ру, Оп), пелярго́нiя пояскува́та (Сл); г(ґ)ера́нь (Mk,
Ук, Опа — СТ, ПД), граня (Сл), ґеронiя (Mk — ПД), кала́чики (Ук, Опа — СТ), кола́чик
(Мал — ЗК), мушкатель (Mk — ПД), мушкате́(ı́)лька (Бк, Он — БУ, БО), огоньо́к (Мс —

au

Pennisetum L.C.M.Richard — перло́ве про́со; пенiсе́т (Ру), пенiсетум (Оп).
Pennisetum americanum (L.) Leeke — перло́ве про́со африка́нське; африканське
просо (Ру), пенiсе́т си́ньо-зеле́ний (Ру), пенiсетум американський (Оп).
Pentaphylloides Duh. — п’ятили́ст; курильський чай (Оп), курı́льський чай (Ру).
Pentaphylloides mandshurica (Maxim.) Soják — п’ятили́ст маньчжу́рський;
кури́льський чай маньчжу́рський (Оп).
Peplis L. [=Lythrum L. pro parte] — ще́брик (Ру, Оп).
Peplis alternifolia Bieb. [=Lythrum volgense D.A.Webb.] — ще́брик
черговоли́стий (Ру, Оп); ще́рбик перемiнноли́стий (Мл, Сл).
Peplis portula L. [=Lythrum portula (L.) D.A.Webb.] — ще́брик звича́йний
(Ру, Оп); ще́рбик звича́йний (Мл, Сл).
Perilla L. — буроли́стка; пери́ла (Ру, Оп); базилик (Опа — СТ), перiля (Соб).
Perilla frutescens (L.) Britton — буроли́стка однорı́чна; пери́ла василькови́дна
(Ру), перила чагарникова (Оп), перı́ля василькова́та (Мл); кропивка городня (Кри —
СТ), мусянжа (Чух — СЛ), сузда (Ону — ВЛ).
Perilla nankinensis (Lour.) Decne — буроли́стка багаторı́чна; пери́ла на́нкiнська
(Ру, Оп).

Periploca L. — обвı́йник (Ру, Оп).
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Periploca graeca L. — обвı́йник гре́цький (Ру).
Persica Miller — пе́рсик (Ру, Оп).
Persica vulgaris Miller (Prunus persica (L.) Batsch) — пе́рсик звича́йний (Ру, Оп);
брески́ня звича́йна (Вх1, Вх6), бро́сква́ (Вх6, Вх7, Мл, Сл, Mk — СЯ), бросквиня звичайна
(Во); абрико́са (Мг2 — ЗК), бара́цки (Гб, Мг2 — ЗК, ЛМ), боросква́ (Вх6, Вх7, Мг2 — ЗК),
бороцва́ (Мг2 — ЗК), бороцква́ (Мг2 — ЗК), бороцко́в (Мг2 — ЗК), брески́ня (Гр), броскви́на (Лч, Ан, Mk, Мг2 — ГЦ), бросквиня (Hl, Дб, Сл — БУ), брослина (Сл), броцква́ (Мг2
— ЗК), брувина (Дб), брускви́на́ (Ан, Шк, Пс, Mj, Iв, Сл, Бк — ПД, БУ), бруцви́на (Бк —
БУ), койсiнки́ (Мг2 — ЗК), крешена (Ан — ПД), парацква́ (Мг2 — ЗК), пе́рсик (Рг1, Шм2,
Сл, Ук, Мс, Мг2 — ЗАГ), персики (Ср, Ян4, Сл — СТ), перскиня (Во), поросква́ (Мг2 — ЗК),
пороцко́в (Мг2 — ЗК), тенґил(ь)ки́ (Мг2 — ЗК), че́рсик (Мо — ПД), че́рстики (Гб — СТ).
Сорт: маргулi (Гб — ЛМ).
Petasites Miller — кремена́ (Сл, Ру, Оп; Ук).
Petasites albus (L.) Gaertner — кремена́ бı́ла (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); па́льцi Бо́жi
(Нес — ГЦ).
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Petasites hybridus (L.) P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. (Petasites oﬃcinalis
Moench) — кремена́ лiка́рська (Вх1, Вх6, Сл, Ру); кремена гiбридна (Оп), кремена́
звича́йна (Мл); бiлокопитник (Ln, Ук — СТ), ґоґору́дза (Гд — БО), двоєлисник (Сл —
ПС), клубочник (Hl — БУ), копити́ кı́нськi (Гб — ВЛ), копи́тка (Гб — ВЛ), креме́н (Мг —
ЗК), креме́на́ (Вх, Mj, Сл, Ос, Ук, Мг — СД, ПД, ВЛ, БО, ГЦ, ЗК), кре́мени́на́ (Вх, Жл, Вх1,
Mk, Ос, Он, Мг, Коб — ПД, БО, ГЦ, ЗК), кремени́ця (Шх, Ду, Гб2, Мг — ГЦ, ЗК), кре́мiнь
(Мг — ГЦ), крiсло́ (Мг — ГЦ, ЗК), кукуру́дзи (Мг, Коб — ГЦ, ЗК), ло́пу́х(а) (Км, Мг, Коб
— БО, ГЦ, ЗК), лопух водяний (Вх — ДС), лопу́х вонє́чий (Коб — ГЦ), лопу́х гiрки́й (Коб
— БО), лопу́х широколи́стий (Коб — БО), лопушни́к (Вх, Жл, Го1, Мг — СЛ, ДС, ЗК),
ма́точ(ш)ник (Рг1, Ан, Ln, Ум, Ду, Км — СТ), мачуха (Во), мачушник (Км), пiдбı́л (Чн, Гр,
Сл, Ос, См — СТ, ВЛ, ПС, СЛ), пı́дбiль (Мг — ЗК), повı́тренниця (Во), по́дбiл (Чн, Рг1, Ан,
Жл — СЛ), пудбiл(ь) (Мг — ЗК), ранник (См — ГЦ), струмо́чки (Мг — ЗК), цар-зı́лля(є)
(Ав, Жл, Вх1, Ос, См — СД, ВЛ, ДС), шапоч(ш)ник (Мн, См).
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold — кремена́ суде́тська (Ру, Оп);
гандама́рiя (Коб — ГЦ), кременина́ (Коб — ГЦ), кукуру́дзи (Коб — ГЦ), ло́пу́х (Коб —
БО, ГЦ), лопу́х смердю́чий (Коб — ГЦ).
Petasites oﬃcinalis Moench = Petasites hybridus (L.) P.Gaertner, B.Meyer &
Scherb.
Petasites spurius (Retz.) Reichenb. — кремена́ повсти́ста; кремена́ волоха́та (Мл,
Сл), кремена́ неспра́вжня (Ру, Оп); бишишник (Ос — СТ), бiлокопитник (Шс2 — СТ),
лопух (Ан — СЛ), лопух бiлий (Ос — СЛ), лопух пiщаний (Шс2 — СТ), лопушник (Ан —
СЛ), пiдбiл(ь) (Ср, Ан, Шс2, Ян4, Ос — СТ, СЛ), подбiл (Ln, Го2 — СТ, СЛ).
Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link — гвозди́чник; петрорагiя (Оп).
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood — гвозди́чник розро́слий;
бростча́к ска́льник (Мл); гвоздики польовi (Ан), метлиця (Шс — СТ).
Petrorhagia saxifraga (L.) Link — гвозди́чник ломикамене́вий; петрорагiя
ломикаменева (Оп).
Petroselinum Hill — петру́шка (Вх2, Ру, Оп).
Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill — петру́шка горо́дня (Оп); петру́шка
(Вх3, Сл; Чн, Рг1, Ср, Ln, Жл, Hl, Шм2, Ум, Rs, Ян4, Iв, Mk, Ос, Ук, Он, Мс, Гб — ЗАГ),

петру́шка звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), петру́шка кучеря́ва (Ру, Оп; Сл), петрушка
проста (Во); зе́лень (Мс — СТ).
Petrosimonia Bunge — солелю́бка; петросимо́нiя (Ру, Оп).
Petrosimonia brachiata (Pallas) Bunge — солелю́бка розло́га; петросимо́нiя
розло́га (Ру, Оп).
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Petrosimonia oppositifolia (Pallas) Litv. — солелю́бка супротивноли́ста;
петрозимо́нiя груболи́ста (Сл), петросимо́нiя супротивноли́ста (Ру, Оп),
петросiмо́нiя груболи́ста (Мл); солонець (Ян4 — СТ).
Petrosimonia triandra (Pallas) Simonkai — солелю́бка тритичи́нкова;
петрозимо́нiя трипиляко́ва (Сл), петросимонiя тритичинкова (Оп), петросiмо́нiя
стрепiха́та (Мл).
Petunia Juss. — пету́нiя (Сл, Ру, Оп; Ук).
Petunia × hybrida hort. — пету́нiя садо́ва́; пету́нiя гiбри́дна (Ру, Оп); пету́нiя(ї)
(Сл, Мс — СТ), пєту́ньки (Лс2 — ПЦ), пiту́на (Гб — СТ), пiту́нiя (Ду, Мс — СТ), ту́я (Мс —
СТ).

Peucedanum L. — смовдь (Сл, Ру, Оп; Ук).
Peucedanum alsaticum L. — смо́вдь-кукотина́; кукотина́ (Сл; Чн, Ср, Ан, Ln, Шс2,
Ян4, Яв — СТ), смовдь степова́ (Мл); прострiл (Ан — СЛ), хвiст свиний (Ln, Го2 — СТ,
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Peucedanum arenarium Waldst. & Kit. — смовдь пiскова́ (Мл, Сл, Оп); смовдь
(Рг1, Ан, Сл), смовть (Рг1, Ан, Пс).
Peucedanum carvifolia Vill. — смовдь кминоли́ста (Оп); смовдь блиску́ча (Мл, Сл);
горичник (Шс2 — СТ).
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. — смовдь оле́няча (Сл, Ру, Оп); гiрка́н оле́нячий
(Вх1; Жл), смовдь си́ня (Мл); бальзан сивий (Ос — ВЛ), бедран (Ос — ПЦ), бедренець
(Ан), бедри́нець (Рг1, Жл, Сл, Mk — ПД), бобiвник лiсовий (Ос — ВЛ), кручени́цi (Вх7 —
БУ), парничок (Ан — СЛ), порушник (Ос — ВЛ), п’ятипалочник (Ан — ПД), розмай (Ан
— ПД), серняний корiнець (Hl — БУ), смовдь (Ан — СЛ).
Peucedanum euphimiae Kotov [≈Peucedanum carvifolia Vill.] — смовдь
Євфи́мiї (Ру, Оп).
Peucedanum latifolium (Bieb.) DC. — смовдь широколи́ста (Мл, Сл, Оп); смовдь
великоли́ста (Ру); стародуб (Рг1).
Peucedanum lubimenkoanum Kotov [≈Peucedanum alsaticum L.] — смовдь
Люби́менка (Ру, Оп).
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench — смовдь гiрська́ (Мл, Сл, Ру, Оп); гiркан
скальний (Вх1); булдирник (Ln, Го2 — СТ, СЛ), гiрке зiлля (Ос — ПД), козельчики (Ан —
СЛ), мовдь (Рг1, Ан, Пс), мо́рква гадю́ча (Рг1, Вл, Ан, Пс, Сл), морква лiсна (Ан — ВЛ),
пуки (См), рутка заяча (Ан — ВЛ), свинушник (Го1 — СЛ), смовдя (Ан), смовдь (Чн,
Рг1, Вл, Ln, Пс, Ос, См — СД, СТ, ПД, СЛ), сузик (Mk, См — ВЛ), узик (Mk, См — ВЛ, СЛ),
холодок заячий (Ос — ПД).
Peucedanum palustre (L.) Moench — смовдь боло́тяна (Мл, Сл); калеста́нiя
боло́тна (Ру), мла́чник звичайний (Вх1; Жл), смовдь болотна (Оп); гiрч(а) (Ан), заря
(Ан — СЛ), морковник (Ан — ПС), пир (Ан — СЛ), ребро́ ада́мове (Рг1, Пс, Жл), ребро
чортове (Рг1, Mj, Mk).
Peucedanum ruthenicum Bieb. — смовдь ру́ська (Ру, Оп); смовдь украї́нська (Сл);
горичник (Ln, Шс2 — СТ), дрiк (Ос — СТ).
Peucedanum tauricum Bieb. — смовдь кри́мська (Ру, Оп).
Peucedanum sp. — бериволока (Hl — БУ).
Phacelia Juss. — фаце́лiя (Ру, Оп; Ук).
Phacelia tanacetifolia Bentham — фаце́лiя медоно́сна (Сл); фаце́лiя (Сл; Ос — СД,
ПД, ВЛ), фаце́лiя пижмоли́ста (Ру, Оп); синяки́ (Лс2 — ПЦ, ПС).
Phalacrachena Iljin — лисонасı́нник (Ру, Оп).
Phalacrachena inuloides (Fischer ex Janka) Iljin — лисонасı́нник ома́новий;
блава́т оманови́й (Мл), волошка оманна (Сл), лисонасı́нник оманови́дний (Ру, Оп).
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Phalaris L. — очере́тя́нка; кана́ркова трава́ (Ру, Оп).
Phalaris arundinacea L. — очере́тя́нка звича́йна; очере́тянка (Сл), тро́стниця
звича́йна (Мл); батлаук (Чн, Го1 — СЛ), жито́вник (Чн, Ln, Го1, Шс2, Яв — СТ, СЛ), очерет
(Сл — ПД), турецька трава (Hl — БУ).
Phalaris arundinacea L. var. picta L. — очере́тя́нка звича́йна барви́ста,
шовко́ва трава́ (Сл, Ру; Рг1, Ан, Пс, Мн, Гд, Mk — СД, ПД, ПЗ, БО); шовкотрав
очеретоватий (Вх1); Бо́жа трава́ (Жл), букетна трава (Ос — ПД), па́нська трава́ (Гд —
БО), па́нська трав(и́ч)ка (Мл, Mk — БУ), периста трава (Mk), пи́сана трава́ (Жл, Коб —
ГЦ), садова трава (Ос — ПД).
Phalaris canariensis L. — очере́тя́нка кана́ркова; кана́ркова трава́ спра́вжня (Ру,
Оп); ка́нар (Жл), сı́м’я канаре́єчне (Рг1, Ln, Жл, Шм2 — СТ).
Phalaris minor Retz. — очере́тя́нка мала́; кана́ркова трава́ мала́ (Ру, Оп).
Phalaroides N.M.Wolf [=Phalaris L. pro parte] — очере́тник; очере́тянка (Ру,
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Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert [=Phalaris arundinacea L.] —
очере́тник звича́йний; очере́тянка звича́йна (Ру, Оп).
Phaseolus L. — квасо́ля (Сл, Ру, Оп); фасоля (Вх2, Вх3).
Phaseolus coccineus L. — квасо́ля королı́в цвiт; квасо́ля вогня́но-черво́на (Ру, Оп),
королı́в цвiт (Вх6, Сл, Ру; Вх, Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв, Mk, Ук — ЗАГ), фасоля королянка (Вх1,
Вх6, Жл), фасоля червоноцвiта (Во); квасоля витка (Ос — ВЛ), квасо́ля в’ю́ща (Мс —
СТ), квасо́ля декорати́вна (Мс — СТ), квасо́ля черво́на (Ум, Iв, Сл), квасо́лька (Мс —
СТ), квасо́лька цвiту́ща (Мс — СТ), кобиля́нка (Гд — БО), короле́вий цвiт (Жл, Сл, Ук),
королı́вка (Гб — ВЛ), короля́нка (Жл), красний цвiт (Ан), красо́ля (Ср, Ан, Ln, Ян4 —
СТ), красо́лька (Мс — СТ), красуля (Шс — СТ), фасоля турецька (Шм), фасоль черво́на
(Ан, Mk — ПД), ясьо(к) (Вх, Мл — ДС).
Phaseolus vulgaris L. — квасо́ля звича́йна (Сл, Ру, Оп); фасо́ля звича́йна (Вх1, Вх2,
Вх6, Мл); биб (Сб — ПЗ), бiб турецький (Ln — СТ), горо́х (Вх7 — ВЛ), квасея́ (Сб — ПС),
квасо́ля (Рг1, Лч, Ан, Жл, Мн2, Вх5, Вх7, Mj, Гр, Дб, Iв, Сл, Mk, Ук, Рм, Мс, Гб — ЗАГ), квасу́ля
(Ан, Сб — ПС), квашо́ля (Лс2 — ПС), кесiя́ (Сб — ПС), коралевий цвiт (Ан), пасо́ля (Rs,
Вас — ВЛ), пасу́ля (Mk, Сб — ЗК), фасо́ля (Гв, Во, Вх, Ср, Ан, Жл, Вх7, Mj, Гр, Ян4, Iв, Сл,
Mk, Ук, Он, Мс, Гб — СТ, ПД, ВЛ, ДС, БО, ЛМ), фасоль (Ан, Ln — СТ), фасу́ля(i) (Сл, Гд,
Mk, Шл, Мс, Гб2, Коб, Мал — СТ, ДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), фiзо́ля(а) (Вх4, Вх5, Вх7, Mk, Гб —
ЗК, ЛМ), фiсол (Сл — ЛМ), хвасо́ля (Ан, Жл, Гр, Iв, Сл, Mk — ВЛ).
Сорти: ба́ба (Вх7 — ВЛ), баби́ (Гу — ГЦ), бабо́ха (Вх7 — БО), балаба́н(ка) (Вх7, Гу —
ВЛ, БО, ГЦ), балазала́ (Вх7 — ВЛ), бамбало́ва (Гу — ГЦ), бандо́лi (Бк — БУ), баца́н (Вх7),
беца́й (Вх7, Mk — ПД), б(л)о́мба (Mk, Дз, Бк — ПД, БУ), буваля́чка (Вх7 — ЗК), бугаї́
(Вх7 — ДС), бумба́ня (Вх7 — ЗК), вельбiг (См), гараґо́вина (Гб — СТ), каплиця (Mk —
ВЛ), карганка (Вх), кло́ци (Бк — БУ), коби́ла (Сб — ВЛ), кобилиця (Вх), кобильоха (Вх
— ДС), кукуру́дзянка (Гр — ГЦ), ле́мбирки (Бк — БУ), лопа́тка (Бк — БУ), лопато́ха
(Сб — ВЛ), полька (Вх), синдибу́рка (Жл), тата́рка (Рг1, Вх7, Шм, Ум, Сл, Iв, Mk, Лс2, См
— СД, СТ, ПЦ, ДС, БО), фасо́ля гомере́цька (Сб — ДС), ф. кiнна (Вх), ф. крякова (Гб
— ЛМ), ф. палашова (Вх), ф. раба (Mk — ПД), ф. цукрова (Mk — ВЛ), ф. чорна (Вх),
ф.-шпарагiвка (Mk — ПД), ф. шпараг(ґ)ова (Сл, Mk, Коб — ПД, ДС, БУ), фасу́лi масло́вi
(Бк — БУ), шилипу́ха (Ар — ПЗ), шпараг(ґ)iвка (Вх, Сл, Коб — ДС), шпераки (Mk — БУ),
я́сiк (Коб — ДС), я́сько (Mk, Коб — ПД, ДС).
Phaseolus vulgaris L. var. nanus Ascherson — квасо́ля звича́йна пı́ша; квасо́ля
пı́ша (Сл; Ан, Iв, Лс2, Сб — ВЛ, ПЦ); волоцю́га (Вх7 — БО), лежа́чка (Сб — ВЛ), лежу́х(а)
(Во, Вх7, Ум, Iв, Сл — ВЛ, СЯ), нев’ю́ха (Сб — СД), пихı́тка (Сб — ВЛ), пихо́тка (Лс2 —
ПЦ), пiхо́та (Вх, Жл, Вх5, Ум, Гр, Iв, Сл, Коб — ВЛ, ДС, ЛМ), плескач (Сл), саду́шка (Лс2
— ПЦ), сиду́н (Шс — ДС), си(е)ду́ха (Лс2, Вас — ВЛ, ПЦ), стелю́ха (Mj — ПД), фасо́ля
пı́ша (Жл, Вх7, Mj, Сл, Mk — ПД, СЯ), ф. плазиста (Сл), фасоль пiша (Ан — ПД), фiзоля
пiхотна (Вх7 — ЛМ).
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Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris — квасо́ля звича́йна тичкова́; квасо́ля
тичкова́ (Сл; Лс2 — ПЦ); виту́ха (Лс2 — ПЦ), в’ю́ха (Сб — СД), горо́х тични́й (Гб2 —
ГЦ), квасоля в’юча (Сл), к. тична (Сл, Mk — ПД), фасоля тичкова (Гб — ЛМ), ф. тична
(Вх, Mk — ПД).
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Phegopteris (C.Presl) Fée — бу́кова па́пороть (Оп); фегоптерис (Оп).
Phegopteris connectilis (Michx) Watt — бу́кова па́пороть лiсова́; фегоптерис
з’єднуючий (Оп), щи́тник бу́ковий (Ру); дубовник (Ан — СТ), папороть (Мн2 — ПС).
Phellodendron Rupr. — ко́рко́ве де́рево; ба́рхат (Ру, Оп), оксами́т (Ру).
Phellodendron amurense Rupr. — ко́рко́ве де́рево аму́рське; ба́рхат аму́рський
(Ру, Оп), про́бкове де́рево аму́рське (Ру); пробкове дерево (Опа — СТ).
Phelypaea L. — накорı́нниця.
Phelypaea coccinea Poiret — накорı́нниця черво́на.
Philadelphus L. — садо́ви́й жасми́н (Ру, Оп), садо́ви́й ясми́н; жасмин (Опа — СТ).
Philadelphus coronarius L. — садо́ви́й жасми́н звича́йний (Оп), садо́ви́й ясми́н
звича́йний; садови́й жасми́н (Сл; Рг1, Ан, Iв), чубуко́вець звичайний (Вх1, Мл);
жасми́н (Жл, Шм2, Шс, Гр, Сл, Ук — СТ), жасмiн (Ос — ЗАГ), жасмiна (Пс), засмiр (Ос
— ВЛ), зацьмiна (Сл — СД), кустарне дерево (Ан — СД), чубковець (Mk), чубуковець
(Жл, Iв), чубушник (Шс — СТ), язмин (Mk), я́сми́н (Жл, Ум, Iв, Сл), ясмин дикий (Вх1),
я́сьмiн (Жл, Mk, Гб — ПД, ДС), ясьо (Mk — ВЛ).
Philadelphus microphyllus Gray — садо́ви́й жасми́н дрiбноли́стий (Оп),
садо́ви́й ясми́н дрiбноли́стий.
Philadelphus pubescens Loisel. — садо́ви́й жасми́н пухна́стий (Ру), садо́ви́й
ясми́н пухна́стий; садовий жасмин опушений (Оп).
Phillyrea L. — черемши́нник; фiлiрея (Оп); бузковиця (Соб).
Phillyrea latifolia L. — черемши́нник широколи́стий; фiлiрея широколиста (Оп);
чере́мха (Ан, Iв), черiмха (Mk).
Phleum L. — тимофı́ївка (Ру, Оп; Ук); жи́тниця (Сл).
Phleum alpinum L. — тимофı́ївка альпı́йська (Ру, Оп); жи́тниця альпе́йська (Сл);
вiвся́нка (Пч — ЗК), єдно́стеблиця (Пч — ЗК), житня́нка (Гд, Пч — БО, ЗК), перı́й (Нв,

au

Phleum arenarium L. — тимофı́ївка пiскова́ (Оп); тимофı́ївка пiща́на (Ру).
Phleum hirsutum Honckeny — тимофı́ївка шорстковолоси́ста; тимофiївка
жорстковолосиста (Оп).
Phleum montanum C.Koch — тимофı́ївка гiрська́ (Оп).
Phleum paniculatum Hudson — тимофı́ївка волоти́ста (Ру, Оп).
Phleum phleoides (L.) Karsten — тимофı́ївка степова́ (Ру, Оп); му́шка ме́нша
(Мл); бор мишiй (Ан — СТ), жи́тниця (Ан, Ум — СТ), ржанець (Кр, Шс2 — СД), тимофiївка
(Сл).

Phleum pratense L. — тимофı́ївка лучна́ (Ру, Оп); му́шка пастı́вна (Вх1, Вх6,
Мл), тимофı́йка (Сл — СЛ); аржанець (Шм), бiр (Mk), бранка (Hl — БУ), брiянка (Mk),
жи́тниця (Вх7, Ду, Яв, Iв — ЗК), матiушка (Сл — ВЛ), матiювка (Вх7 — ЛМ), метлюк
(Сл — ПЦ), миша́к (Гр, Ду, Ук — ПС), муши́й (Вх7 — ДС, БУ), му́шка жи́тна (Вх7 —
ДС), палочник (Чн — СЛ), пирей стовбуватий (Ан — СТ), пирı́(е)й (Ан, Ум, Ду, Iв — СТ),
ржа́не́ць (Чн, Рг1, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД, СЛ), рже́нець (Пс), рожнець (Го1 — СЛ),
тимоте́йка (Сл, Mk), св. Тимотея трава (Вх1), тимка (Вх1), тимофе́йка (Мн2, Mk, Гб —
ПД, ВЛ), тимо́тка (Сл, Mk, Гб — ДС), тимофiєва трава (Ср — СТ), тимофiєвка (Чн, Кр,
Шм2, Ян2, Яв, Сл — СД, ПД, СЛ), тимофı́ївка (Iв, Сл, Ук), тоща (Mk — БУ), тра́вка (Коб —
БО), тра́вка-сı́янка (Мл — ВЛ), троща (Hl, См — ВЛ, БУ).
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Phleum subulatum (Savi) Ascherson & Graebner — тимофı́ївка шилува́та;
тимофiївка шиловидна (Оп).
Phlomis L. — залiзня́к (Ру, Оп; Ук).
Phlomis fruticosa L. — залiзня́к кущува́тий; залiзня́к кущови́дний (Ру, Оп).
Phlomis herba-venti L. — залiзня́к коза́цький (Мл, Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв); желiзня́к
(Ср, Ан, Ln, Мн2, Шм2, Ян4, Сл, Mk, Мс — СД, СТ), желiзняк козацький (Чн — СЛ), залiзня́к
(Пс, Ум, Iв, Ос, Мс — СТ, ПД, СЛ), залiзня́к коза́чий (Жл), коров’яки (Ан — СТ), маточник
(Ос — ПД), медове зiлля (Ос — ПД), перекоти́по́ле (Ср, Ан, Ум, Шс2, Iв — СТ, СЛ), сушець
(Ан — СЛ), чистець (Ян3 — СТ).
Phlomis herba-venti L. subsp. pungens (Willd.) Maire ex DeFilipps — залiзня́к
коза́цький колю́чий.
Phlomis hybrida Zelen. [≈Phlomis tuberosa L.] — залiзня́к гiбри́дний (Ру, Оп).
Phlomis pungens Willd. [=Phlomis herba-venti L. subsp. pungens (Willd.)
Maire ex DeFilipps] — залiзня́к колю́чий (Оп); залiзня́к гострокiнце́вий (Ру).
Phlomis scythica Klokov & Schost. [≈Phlomis tuberosa L.] — залiзня́к
скı́фський (Ру, Оп).
Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge [≈Phlomis herba-venti L. subsp. pungens
(Willd.) Maire ex DeFilipps] — залiзня́к кри́мський (Ру, Оп).
Phlomis tuberosa L. — залiзня́к бульби́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); поломка бульвиста
(Вх1); бабка (Ан, Ян3, Сл, См — СД, СТ, СЛ), ба́бка синя́ча (Ан, Кр, Iв, Сл — СД, СТ), бабки
кiнськi (Ос — СЛ), васильки польовi (Ос — СЛ), желiзняк (Кр, Сл — СД), залiзняк (Ос
— СТ, СЛ), зопник (Ln — СТ), кропи́ва́ глуха́ (Ум, Шс2, Iв, Ос — СТ, ПД), медова трава
(Ан — СЛ), медови́к (Ср, Ln, Го2, Ум, Ян2, Ян4, Iв, Сл — СД, СТ, СЛ), медовка (Ан — СТ),
медо(i)вни́к (Ан, Iв — СТ), медунишник польовий (Ан — СЛ), нечу́йвı́тер (Ан, Iв — СТ),
поло́нка (Жл), посошок Христов (Рг1, Пс, Мн), ухо вовче (Ан — СТ), черешник степовий
(Ос — СТ), чужо(е)ва́рник (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ду), ша́ндра (Вл, Мн, Ду), ша́ндра кучеря́ва
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Phlox L. — фло́кси; свı́тлик (Сл), флокс (Ру, Оп; Ук).
Phlox drummondii Hooker — флокси однорı́чнi; горець Друмонда (Mk), свı́тлик
звича́йний (Мл, Сл), флокс Друмо́нда (Ру, Оп); огник (Сл — ГЛ).
Phlox paniculata L. — фло́кси волоти́стi; флокс волоти́стий (Ру, Оп); вербı́вка (Коб,
Пок — ВЛ, ДС), дерба́нка (Мал — ЗК), лı́то ба́бино (Он — БО), лı́то ба́бське (Он — БО),
мари́ся (Гб — ДС), моро́з (Он — БО), подоля́нка (Он — БО), терлич (Mk — ПД), фло́кс(и)
(Мс — СТ), фло́кса (Мс — СТ), фльо́кси (Сл, Коб).
Pholiurus Trin. — лускохвı́ст; лускохво́(ı́)сник (Ру, Оп).
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. — лускохвı́ст панно́нський; лускохво́(ı́)сник
панно́нський (Ру, Оп).
Phragmites Adanson — очере́т (Ру, Оп; Ук).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (Phragmites communis Trin.) — очере́т
звича́йний (Ру, Оп); очере́т (Вх1, Вх6, Сл; Чн, Вх, Рг1, Ср, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Gs, Мн2, Rs,
Шс2, Ян3, Ян4, Дб, Iв, Mk, Ос, Ук, Мг — ЗАГ), очерет пiвденний (Оп), тростина́ звича́йна
(Во, Вх1, Вх6, Мл); ачеред (Ан — СЛ), ви́шай (Вх7 — БО), волоса́нь (Он — БО), имши́на
(Мг — ЗК), ками́ш (Ср, Ln, Мн2, Шс2, Ян3, Ян4, Мг — СТ, ЗК), коми́ш (Лч, Ум, Гр, Ду, Iв,
Сл, Ос, Ук, Мс, Гб — СД, СТ, СЛ), комиши́на (Гб — СТ), куга (Ян3, Ян4 — СТ), куни́цi (Вл,
Жл), лепеха́ жидı́вська (Гб — ВЛ), липiх (Бк — БУ), мислı́нка (Гб2 — ГЦ), мiте́лки́ (Сал —
СД), ове́с ди́кий (Мг — ЗК), очерет меженний (Го2 — СТ), очеретя́нка (Мг — ЗК), очеро́т
(Гб — ПЗ), па́пороть водяна́ (Гб2 — ГЦ), пiща́нська трава́ (Мг — ЗК), пу́калка (Гб — ВЛ),
саш (Вх7, Мг — ЗК), саш надо́вий (Вх7 — ЗК), са(р)ши́на (Вх7 — ЗК, ЛМ), сашник (Вх7
— БО), сита (Os — ПЛ), сiтняг (Сл), спича́к (Ум), тачи́нник (Он — БО), те(и)рстина (Вх7,
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Гб — ЛМ), трiсть (Вх7 — ВЛ), троск (Ду), трос(т)ни́к (Жл, Шс2, Мг — СТ, ЗК), трости́на
(Вх7, Mj, Сл, Mk — ПД, ВЛ), тростовни́к (Жл, Mk), тро́стя (Жл), трость (Гв, Жл, Hl, Mj,
Ум, Гр, Iв, Сл, Mk — ПД, БУ), тро́ща (Во, Mj, Гр, Ук, См, Гб — СТ, БУ), трустина (Мл — ВЛ),
череда́ (Мг — ЗК), чере́т (Гр, Ар — СД, ПЗ), шавковı́ца (Лс2 — ПС), шалина (Вх7 — СЯ),
шаш (Гд, См, Мг — БО, ЗК), шашни́к (Мг — ЗК), шпаки́ (Мо — СТ), шува́р (Мг — ЗК),
ярли́к (Дз — ПД).
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Phragmites communis Trin. = Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel.
Phyllitis Hill — ту́рiй язи́к; листови́к (Ру, Оп).
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (Asplenium scolopendrium L.) — ту́рiй язи́к
звича́йний; листови́к сколопе́ндровий (Ру, Оп), язи́чниця (Сл), язи́чниця звича́йна
(Вх6, Мл), язичниця лiкарська (Вх1, Вх6); лiмбарни́к (Гб2 — ГЦ), оленяго язика трава
(Tl), тур’я (Hl — БУ), тур-язи́к (Км, Коб — БО), цар-зiллє (Mk — ПД), язи́к оле́нячий
(Мал — ЗК), язи́к туре́цький (Км), язик турiй (Mk — ГЦ).
Physalis L. — мiху́нка; мару́нка (Ру, Оп; Тан), фiза́лiс (Ру, Оп; Ук).
Physalis alkekengi L. — мiху́нка звича́йна; мiху́рниця звича́йна (Мл), моху́нка
(Сл; Ан, Шм, Mj, Ду, Iв, Mk — ПД), пузируха властива (Вх1), пузируха звичайна (Вх6),
фiза́лiс звича́йний (Ру, Оп); бабоштан (Мн2, Mk — ПД), бу́льбахи (Гб — ВЛ), вишня(i)
жидiвська(i) (Го1, Шс2, Mk — ПД, СЛ), гру́шi жидı́вськi (Рг1, Ан, Жл, Мн, Iв), дзвоники
(Ос — СД), жидiвськi ягоди (Ан, Ln — СТ), мiху́нка (Ан, Iв, Сл), мiхурка (Hl — БУ),
можжуха (Ln — СТ), мохнухи (Км), моху́н(ь)ки (Рг1, Пс, Мн2 — СД), моху́рка (Ан, Iв —
СТ), мошну́хи (Рг1, Ан, Пс), мухурка(и) (Чн, Ан, Го2 — СЛ), пiху́рниця (Жл), помiдо́ри
суни́чнi (Ук), пузиру́ха (Жл), пухля́тика (Ан, Ln, Шс2 — СТ), сердечник (Rs, Ос, См —
ВЛ, ДС), я́йця жидı́вськi (Гр).
Physalis franchetii Masters [≈Physalis alkekengi L.] — мiху́нка япо́нська; фiзалiс
Франшета (Оп); лiхта́рики черво́нi (Кри — СТ).
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. — мiху́нка клейкопло́да, мексика́нський
помiдо́р (Ру, Оп); фiза́лiс клейкопло́дий (Ру, Оп).
Physalis peruviana L. — мiху́нка перуа́нська, мiху́нка їстiвна́, перуа́нська
ви́шня (Оп); фiзалiс перуанський (Оп); помiдор еспанський (Ос — СЛ).
Physalis pubescens L. — мiху́нка пухна́ста; фiзалiс опушений (Оп).
Physocarpus (Camb.) Maxim. — бу́льбашник; пухироплı́дник (Ру, Оп); спiрея
калинолиста (Кри — СТ).
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. — бу́льбашник калиноли́стий (Кри — СТ);
пухироплı́дник калиноли́стий (Ру, Оп); пузирник (Чух — СЛ).
Physocaulis (DC.) Tausch [=Myrrhoides Heister ex Fabr.] — товстосте́блиця;
здутостебловик (Оп).
Physocaulis nodosus (L.) Koch [=Myrrhoides nodosa (L.) Canon] — товстосте́блиця вузлува́та; здутостебловик вузлуватий (Оп).
Physospermum Cusson — товстонасı́нник; дана́я (Ру), фiзосперм (Оп); надуванка
(Соб).

Physospermum cornubiense (L.) DC. — товстонасı́нник голосте́блий; дана́я
голосте́бла (Ру), фiзосперм корнубiйський (Оп).
Phyteuma L. — шишка́р; фiте́ума (Ру, Оп); силовик (Соб).
Phyteuma orbiculare L. — шишка́р куля́стий; кольни́к круглоголо́вий (Мл, Сл),
свiчка круглоголовка (Вх1), фiте́ума куля́ста (Ру, Оп); о́ко воло́ве (Нв, Ду — ВЛ).
Phyteuma spicatum L. — шишка́р колоси́стий; кольни́к колоси́стий (Мл, Сл),
свiчка колосата (Вх1), фiте́ума колоси́ста (Ру, Оп); свiчка (Гв — БО), шишка́р (Коб —
БО).
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Phyteuma
tetramerum
Schur — шишка́р
чотиридı́льний; фiте́ума
чотирироздı́льна (Ру, Оп); шулька (Коб — ГЦ).
Phyteuma vagneri A.Kerner — шишка́р Ва́ґнера; фiте́ума Ва́гнера (Ру, Оп);
шулька (Коб — ГЦ).
Phytolacca L. — багри́на; лаконо́с (Ру, Оп); лакiрниця (Соб).
Phytolacca americana L. — багри́на звича́йна (Вх1); багри́на (Сл; Жл), лаконо́с
америка́нський (Ру, Оп); алькiмрис (Mk — ПД), жирна трава (Го2 — СЛ), лаконос (Го2).
Phytolaccaceae — багри́новi; лаконо́снi (Ру, Оп).
Picea A.Dietr. — яли́на (Сл, Ру, Оп), смере́ка (Вх2, Вх3, Ру, Оп).
Picea abies (L.) Karsten (Picea excelsa (Lam.) Link) — яли́на звича́йна (Сл, Ру),
смере́ка звича́йна; смере́ка (Оп; Гв, Во, Нв, Вх, Жл, Hl, Ум, Шх, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук,
Гт, Пч, Гб, Коб — ПД, ВЛ, ДС, БУ, БО, ЗК, ГЦ, ЛМ), смере́ка стрiмка́ (Вх1, Вх2, Вх6, Мл),
ялина європейська (Оп); асвiрк (Вх5 — ЛМ), башта (Дб), в’єлка (Сл — СД), ель (Ос —
СД), єль (Рг1), iль (Пс), йо́лка (Рг1, Рм, Мс — СТ, ПЦ), сви́рка (Рг1, Пс, Ум, Дб, Ду, Iв, Сл),
свирко́ве́ де́рево (Рг1, Пс, Ум, Iв), свı́рка (Mk, Ук — ПД, ГЦ), свiрок (Mk — ПД), сквiрк (Вх5
— ЛМ), сквiрок (Вх7 — ЛМ), сме́рек (Вх, Gs, Вх5, Ду, Mk, Гб — ВЛ, ДС, ГЦ, ЛМ), смере́чє
(Ду), смеречина (Сл, Ос, Ук — ВЛ), смєрек (Гб — ЛМ), смрек (Гб — ЛМ), цвiрок (См),
шме́рка (Рг1, Пс, Ум, Iв), яли́на (Рг1, Лч, Ан, Пс, Мн2, Гр, Дб, Iв, Сл, Ос, Ук, Он, Мс, Гб, Коб
— СТ, ПД, ПЦ, ПС, ПЗ, БО), яли́нка (Пс, Iв), яли́ця (Сл, Гб — ВЛ), ялiвець (Сл — СД).
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Picea engelmannii Parry ex Engelm. — яли́на Е́нґельманна, смере́ка Е́нґельманна; яли́на Е́нгельмана (Ру, Оп).
Picea excelsa (Lam.) Link = Picea abies (L.) Karsten.
Picea glauca (Moench) Voss — яли́на си́за (Оп), смере́ка си́за.
Picea morinda Link — яли́на гiмала́йська (Оп), смере́ка гiмала́йська.
Picea omorika (Pančić) Purkyně — яли́на се́рбська (Оп), смере́ка се́рбська.
Picea orientalis (L.) Link — яли́на схı́дна (Ру, Оп), смере́ка схı́дна.
Picea pungens Engelm. — яли́на колю́ча (Ру, Оп), смере́ка колю́ча.
Picnomon Adanson — колю́чниця; пiкномон.
Picnomon acarna (L.) Cass. — колю́чниця волоха́та; пiкномон колючий (Оп).
Picris L. — гiрча́нка; гiркош (Вх2), гiрку́ша (Ру, Оп).
Picris echioides L. — гiрча́нка синяко́ва; гiрку́ша синякоподı́бна (Ру, Оп).
Picris hieracioides L. — гiрча́нка нечуйвı́трова; гiркош корсатковатий (Вх2),
гiрку́ша нечу́йвı́трова (Ру, Оп), гiрча́к звича́йний (Мл), польови́й гiрча́к (Сл); гiрчак
(Ln, Шс2, Mk — СТ, ПД), змiє́вка (Ан, Кр, Ян2 — СД), ленчик (Ан — СТ), молочай (Ан —
СТ), цикорник (Ан — СТ).
Picris pauciﬂora Willd. — гiрча́нка бiдноцвı́та; гiркуша малоквiткова (Оп).
Picris rigida Ledeb. ex Sprengel [≈Picris hieracioides L.] — гiрча́нка жорстка́;
гiркуша тверда (Оп).
Picris sp. — горчак (Шм2).
Pilularia L. — кулькiвни́к; булинка (Вх2), пiлюльниця (Оп).
Pilularia globulifera L. — кулькiвни́к прибере́жний; були́нка кули́ста (Мл),
булинка кульчаста (Вх2), пiлюльниця куленосна (Оп).
Pimpinella L. — бедри́нець (Сл, Ру, Оп).
Pimpinella anisum L. (Anisum vulgare Gaertner) — га́нус (Сл; Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Mj,
Шс2, Ян4, Дб, Iв, Mk, Ва, Ос, Ук — СД, СТ, ПД); аниж простий (Во), анiс звичайний (Оп),
бедрiне́ць га́ниж (Вх1, Вх6, Мл), га́нус звича́йний (Ру); аниж (Км), анис (Чн, Рг1, Ан,
Ln, Пс, Шм2, Сл — СТ, СЛ), а́ниш (Hl, Он — БУ, БО), анı́с (Шс2, Ук, Гб — СТ, ЛМ), анiш (Ос
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— ЛМ), бодя́н (Лч, Пс, Жл, Гр, Ва — СД), га́ниш(ж) (Вх, Mj, Мл, Сл, Mk — СД, ПД, ДС, БУ),
гануш (Сл — ВЛ), ониж (Вх1).
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Pimpinella lithophila Schischkin [=Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila
(Schischkin) Tutin] — бедри́нець каменелю́бний (Ру, Оп).
Pimpinella major (L.) Hudson — бедри́нець вели́кий (Сл, Ру, Оп); бедрiне́ць
вели́кий (Вх1, Мл); бедринець (Rs — ВЛ), снитка (Ан — СЛ).
Pimpinella peregrina L. — бедри́нець чужозе́мний; бедринець iноземний (Оп).
Pimpinella saxifraga L. — бедри́нець звича́йний (Мл, Сл); бедри́нець
ломикамене́вий (Ру, Оп), бедрич простий (Во), бедрiне́ць бедри́ч (Вх1; Жл); бедрене
зiлля (Ос — ПЦ), бедренець (Во, Чн, Ln, Сл — СТ, СЛ), бедренець каменистий (Км),
бедре́ць (Mj, Ум, Iв, Mk), бедрина (Ос — СД), бедри́не́ць (Гв, Ав, Рг1, Ан, Шк, Iв, Сл, Mk,
Ос — СД, СЛ, ЛМ), бедрич (Нв — ГЦ), бедрı́не́ць (Вх, Яна — СТ, ДС), беридеревець (Гв,
Во, Mk — ДС), бодрець (Км), галацицка (См), галацуцька (Mk — ДС), ганус кульшастий
(Сл), дзягель (Км), дрiбча́сте зı́лля(є)(чко) (Ав, Ln, Жл, Ум — СД, СТ), єдранець (Км),
зiлля вiд пропасницi (Ос — ПД), коглик (Яна — СТ), козе́л (Рг1, Жл, Ум, Iв, См — СД),
ко́злики (Рг1, Жл, Ум, Iв, См — СД), ку́кота (Бк — БУ), морковець (Ан — СЛ), смовдь
(Ос — ВЛ), цап (Ос — ВЛ), цап-зiлля (Ос — ВЛ), ядринець (Ан).
Pimpinella titanophila Woronow [=Pimpinella tragium Vill. subsp. titanophila
(Woronow) Tutin] — бедри́нець вапнолю́бний (Ру, Оп).
Pimpinella tragium Vill. — бедри́нець ко́зя́чий; бедри́нець камени́стий (Мл, Сл).
Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischkin) Tutin — бедри́нець
ко́зя́чий каменелю́бний.
Pimpinella tragium Vill. subsp. titanophila (Woronow) Tutin — бедри́нець
ко́зяч́ий вапнолю́бний.
Pinaceae — сосно́вi (Ру, Оп).
Pinguicula L. — товстя́нка (Ру, Оп; Ук).
Pinguicula alpina L. — товстя́нка альпı́йська (Ру, Оп).
Pinguicula bicolor Woloszczak [=Pinguicula vulgaris L. subsp. bicolor
(Woloszczak) Á. & D.Löve] — товстя́нка двоко́лiрна (Оп).
Pinguicula vulgaris L. — товстя́нка звича́йна (Вх1, Сл, Ру, Оп); товсту́ха звича́йна
(Мл); не-задуй-вiтрець (Гв — ВЛ), нечуйвiтрець (Гв — ДС), товстя́нка (Жл).
Pinguicula vulgaris L. subsp. bicolor (Woloszczak) Á. & D.Löve — товстя́нка
звича́йна двоко́лiрна.
Pinguicula vulgaris L. subsp. vulgaris — товстя́нка звича́йна типо́ва.
Pinus L. — со́сна́ (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Pinus austriaca Hüll = Pinus nigra Arnold.
Pinus banksiana Lamb. — со́сна́ Бе́нкса; со́сна́ Ба́нкса (Ру, Оп).
Pinus cembra L. — со́сна́ ке́дро́ва (Оп; Ук), кедри́на (Нв, Жл, Вх3, Вх4, Ум, Шх, Гр,
Ду, Iв, Сл, Mk, Ук — ГЛ, ГЦ); сосна європейська (Оп), со́сна кедри́на (Вх1, Вх2, Вх6, Мл,
Сл), со́сна́ ке́дро́ва європе́йська (Ру); кдр (Мал — ЗК), кедер (Ду), кедр (Гв, Ум, Гр, Iв, Сл,
Ук — БО), кедр сибiрський (Сл), ке́дра (Гр, Сл, Mk, Коб — БО, ГЦ), кедрове дерево (Ук),
ки́дра (Вх4, Он, Сто — ГЛ, БО, ЗК), ки́древ (Жл), кудер (Сл), ли́мба (Жл, Вх1, Mk), лiмба
(Во, Вх4 — ЛМ), сосни́на туре́цька (Вх7 — ЗК), тополя (Вх4 — ЛМ), цедри́на (Жл, Гр, Ду).
Pinus coulteri D.Don — со́сна́ Ку́лтера; сосна Культера (Оп).
Pinus excelsa Wall. = Pinus wallichiana A.B.Jackson.
Pinus halepensis Miller — со́сна́ але́пська (Оп).
Pinus halepensis Miller subsp. brutia (Ten.) Holmboe — со́сна́ але́пська
довгохво́йна.
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Pinus halepensis Miller subsp. halepensis — со́сна́ але́пська типо́ва.
Pinus kochiana Klotzch ex C.Koch (Pinus sosnowskyi Nakai) — со́сна́ Ко́ха; сосна
Сосновського (Оп).
Pinus maritima Lam. = Pinus pinaster Aiton.
Pinus montana Miller = Pinus mugo Turra.
Pinus montezumae Lamb. — со́сна́ Монтезу́ми (Оп).
Pinus mugo Turra (Pinus montana Miller) — со́сна́ гiрська́ (Сл, Ру, Оп), же́реп
(Вх1, Вх6; Нв, Жл, Вх7, Ук, Гб2, Кар, Коб, Мал — ГЦ, ЗК); со́сна́ же́реп (Вх2, Ру, Оп),
со́сна карлова́та (Вх1, Вх6, Мл), сосна приземкувата (Вх6); джа́ра́п (Вх7, Коб — БО),
джарапа́ль (Он — БО), джарапи́на (Вх7 — БО), джарапник (Сл), жанєпи́на (Вх7 — ГЦ),
жарапа́ль (Он — БО), же́реб (Жл, Шх, Ду — ГЦ), жерепин (Гб2 — ГЦ), жерепник (Mk),
журапи́на (Жл), жура́пник (Жл), каракуля (Во), корч чатинний (Сл), косодеревина
(Сл), ле́лич (Сл, Коб — БО, ГЦ), ле́ляч (Мал — ЗК), о́риш (Сн, Кар, Коб — ГЦ, ЗК), оришı́
(Коб — ГЦ), сосна (Mk — ГЦ), сосна альпiйська (Сл), со́сна́ чо́рна (Коб — ГЦ).
Pinus nigra Arnold (Pinus austriaca Hüll) — со́сна́ чо́рна (Мл, Сл); сосна австрiйська
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Pinus nigra Arnold subsp. nigra — со́сна́ чо́рна типо́ва.
Pinus nigra Arnold subsp. pallassiana (Lamb.) Holmboe — со́сна́ чо́рна
кри́мська.
Pinus pallasiana Lamb. [=Pinus nigra Arnold subsp. pallassiana (Lamb.) Holmboe] — со́сна́ кри́мська (Сл, Ру, Оп), со́сна́ Па́лляса; со́сна́ Палла́сова (Ру, Оп).
Pinus pinaster Aiton (Pinus maritima Lam.) — со́сна́ примо́рська (Оп).
Pinus pinea L. — со́сна́-пı́нiя (Вх1, Вх2, Вх6); пı́нiя (Вх3, Сл, Оп; Ук), со́сна́ iталı́йська
(Ру, Оп; Ук); пинолка (Во).
Pinus pityusa Steven [≈Pinus halepensis Miller subsp. brutia (Ten.) Holmboe]
— со́сна́ пiцу́ндська (Ру).
Pinus pityusa Steven var. stankewiczii Suk. (Pinus stankewiczii (Suk.) Fomin) —
со́сна́ пiцу́ндська Станке́вича; со́сна́ Станке́вича (Ру, Оп).
Pinus radiata D.Don — со́сна́ промени́ста (Оп).
Pinus sabiniana Douglas — со́сна́ Сабı́на (Оп).
Pinus sosnowskyi Nakai = Pinus kochiana Klotzch ex C.Koch.
Pinus stankewiczii (Suk.) Fomin = Pinus pityusa Steven var. stankewiczii Suk.
Pinus strobus L. — со́сна́ Ве́ймута (Вх1, Вх6); сосна американська (Вх1, Мл; Mk —
ПД), со́сна́ Ве́ймутова (Сл, Ру, Оп).
Pinus sylvestris L. — со́сна́ звича́йна (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); борови́ця
(Мг2 — ЗК), ки́дра (Мг2 — ЗК), ле́ра (Мг2 — ЗК), лı́мба (Мг2 — ЗК), лядина (См), смальцуга
(Ду), смере́ґа (Мг2 — ЗК), смере́ка (Сл, См, Мг2 — ПД, ЗК), смере́ка верхова́ (Пч — ЗК),
со́сна́ (Гв, Во, Нв, Hz, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Rs, Гр, Ян2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Лс2,
Ос, Ук, Он, Рм, Гб, Мг2 — ЗАГ), сосна лiсова (Сл), сосна проста (Сл), сосни́на (Пс, Rs, Дб,
Ос — ВЛ), хвої́на (Ук), хво́я (Рг1, Ан, Пс, Сл, Лс2, Ук — ПЦ, ПС), хвуя (Сл — ПЦ), яли́ця
(Мг2 — ЗК).

Форми: лути́ця (Ан, Го2), свинчак (Ан), свиня (Ан), свиняк (Ан), смолка (Го2 — СЛ),
сухощепка (Го2 — СЛ).
Pinus wallichiana A.B.Jackson (Pinus excelsa Wall.) — со́сна́ гiмала́йська (Оп).
Piptatherum Beauv. — рисı́вка (Ру, Оп).
Piptatherum holciforme (Bieb.) Roemer & Schultes — рисı́вка медовотра́вна
(Ру, Оп).
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Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. — рисı́вка зеленкува́та (Ру, Оп); рижı́вка
зеленкува́та (Мл, Сл).
Pistacia L. — фiста́шка (Ру, Оп).
Pistacia atlantica Desf. — фiста́шка туполи́ста.
Pistacia mutica Fischer & C.A.Meyer [=Pistacia atlantica Desf.] — фiста́шка
туполи́ста (Ру, Оп).
Pistacia vera L. — фiста́шка спра́вжня (Ру, Оп); фiста́шкове де́рево (Сл; Ум, Iв, Ук);
орı́хи фиста́шковi (Ум), фiста́шка(и) (Ум, Iв), фiста́шник (Ук), юста́ (Ду).
Pisum L. — горо́х (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Pisum arvense L. [=Pisum sativum L. subsp. arvense (L.) Ascherson & Graebner] — горо́х польови́й (Мл, Ру, Оп).
Pisum elatius Bieb. [=Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Ascherson &
Graebner] — горо́х висо́кий (Оп).
Pisum sativum L. — горо́х звича́йний; горох польний (Во), горо́х посiвни́й (Ру, Оп),
горо́х сı́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); брянь (Сл), бубен (Ан), гаро́х (Мс — СТ), горо́х
(Гв, Вх, Рг1, Ан, Жл, Мн2, Hl, Mj, Rs, Шс2, Гр, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ук, Он, Мс, Гб — ЗАГ), горо́х
кру́глий (Ср, Вх7 — СТ), граф (Гб — ЛМ), грах (Гб — ЛМ), оро́х (Жл, Гр, Он — БО).
Pisum sativum L. subsp. arvense (L.) Ascherson & Graebner — горо́х
звича́йний польови́й; брань (См), горо́х ми́шачий (Гд — БО), пелю́шка (Сл, Ук).
Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Ascherson & Graebner — горо́х
звича́йний висо́кий.
Pisum sativum L. subsp. sativum — горо́х звича́йний сı́йний; горох городний
(Сл).
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Сорти: вельґо́ґор (Вх — ДС), вельгорох (Вх), горох зелений (Вх), г. колоздрявий (Вх),
г. кормовий (Ук), г. пı́ший (Гб2 — ГЦ), г. цукро́вий (Гб — ВЛ).
Plantaginaceae — подоро́жниковi (Ру, Оп).
Plantago L. — подоро́жник (Сл, Ру, Оп; Ср, Шс2, Mk, Ук — СТ, ПД); бабка (Вх3).
Plantago altissima L. — подоро́жник найви́щий (Оп).
Plantago arenaria Waldst. & Kit. (Plantago scabra Moench) — подоро́жник
пiскови́й (Сл); ба́бка пiскова́ (Мл), ба́бка тонкоколо́са (Мл), подорожник шорсткий
(Оп); ба́бка-трава́ (Ум, Iв), головки (Ян4 — СТ), припутник (См), проклята травка (Ян1,
Ян4 — СТ), сiм’я блошне (Чн, Ln, Шс2 — СТ, СЛ), сухiтник (Ос — СД), товстуля (См —
СЛ), товсту́шка (Ан, Жл — СЛ), три́пу́тник (Ан, Жл, Ду — СТ), хме́лик (Iв, См — СД),
хмельок (Ан — СД).
Plantago atrata Hoppe — подоро́жник почорнı́лий (Оп); подорожник гiрський
(Ру).

Plantago cornuti Gouan — подоро́жник Ко́рнута (Оп); ба́бка солончакова́ (Мл),
подоро́жник солонце́вий (Сл); подорожник (Мн2).
Plantago coronopus L. — подоро́жник пiрча́стий; подорожник перистий (Оп).
Plantago dubia L. = Plantago lanceolata L. subsp. lanuginosa (Bast.) Arcangeli.
Plantago lanceolata L. — подоро́жник ланцетоли́стий (Ру, Оп); ба́бка ланцетова́та (Вх1, Вх6, Мл), подоро́жник ланцетува́тий (Сл); ба́бка (Гт, Гб, Мг — ПЗ, ДС, ГЦ,
ЗК), бабка вузька (Сл), ба́бка до́вга (Гт — ЗК), бабка лiченувата (Ос — ЛМ), ба́бка мала́
(Коб — БО), ба́бка польова́ (Гд — БО), бричка (Ос — ПД), вишишник (Ан — СЛ), волосна трава (Ан — СЛ), волосяна трава (Км), гойник (Вх7 — ЛМ), гойник-дородник (Км),
гойове листя (Вх7 — ЛМ), доро́жник (Рг1, Пс), козлики (Ан — СД), лапка (Км), му́шка
чо́рна (Мг — ЗК), натягач (Ос — СД), острець (Км), подорı́жник (Мг, Коб — ГЦ, ЗК),
подоро́жник (Рг1, Пс, Ум, Шс2, Ду, Iв, Сл, Ос, Мг — ЗАГ), подорожник вузьколистий (Сл),
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подорожник малий (Hl — БУ), попу́тник (Пс, Ум, Шс2, Iв, См — СТ), пора́нник (Ан, Пс, Гр,
Iв), порı́зник (Ан, Пс, Гр, Ян2, Iв — СД), пору́баник (Мг — ЗК), потєгач (Mk — ГЦ), придоро́жник (Гт — ЗК), припу́тник (Гт, Мг — ЗК), припутник дрiбний (Км), райник (Вх5 —
ЛМ), ра(я)мни́к (Мг — ЗК), ра́нни́к (Ан, Пс, Ду, Iв, Ос, Он, См — СТ, ПД, БО), серпни́к (Мг
— ЗК), солонець (Ан — СТ), стяга́ч (Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Го2, Ян1, Ду, Iв, См — СД, СТ, СЛ),
ужик (Ан — СЛ), ушик (См), язи́чки́ (Вх, Вх6, Ян2, Ду, Сл, Mk, Ос — СД, ВЛ, СЯ), язички
пессi (Км — ЗК), язички́ соба́чi (Рг1, Пс, Ум, Iв), язичники (Км), язичок (Нв — ДС).
Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata — подоро́жник ланцетоли́стий
типо́вий.
Plantago lanceolata L. subsp. lanuginosa (Bast.) Arcangeli (Plantago dubia
L.) — подоро́жник ланцетоли́стий вовни́стий; подорожник сумнiвний (Оп),
подоро́жник шерсти́стий (Ру).
Plantago major L. — подоро́жник вели́кий (Сл, Ру, Оп); ба́бка бı́льша (Вх1, Вх6,
Мл); ба́бка (Гв, Нв, Вх, Ан, Пс, Gs, Жл, Hl, Mj, Iв, Сл, Mk, Бк, Гт, Он, Пч, Гу, Гб, Кч, Мг, Кар,
Коб, Пок — ЗАГ), ба́бка дома́шня (Гд — БО), бабка серока (Гб — ЛМ), бабки́ (Мо, Ос —
СТ, ПД), ба́бче ли́стя (Мг — ЗК), базьки (Mk — ДС), базьочки́ (Вх, Сл — ДС), блошни́к
(Яв, См — СТ), буквиця (Ан — СД), доро́жник (Пс, Жл), напутник (Mk), парник (Mk —
ПД), подорı́жник (Вх7, Гб2, Мг, Сб, Коб — ДС, ГЦ, ЗК), подоро́жник (Чн, Нв, Рг1, Вл, Ан,
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Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Rs, Шх, Шс2, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм, Пч, Гб, Кч, Мг, Коб — ЗАГ),
подорожник жилавий (Сл — СД), подоро́жник широколи́стний (Сб — СТ), подоро́жня́к
(Лс2, Сб — ПЦ), попу́тник (Рг1, Ln, Пс, Жл, Шс2, Ду, Сл — СТ), поранник (См), порiзник
(См — СД), придоро́жник (Гт, См — СЛ, ЗК), при́путень (Iв), припу́тник (Вх7, Iв, Гт, Мг
— ЗК), припу́тник кру́глий (Гт, Сб — ЗК), путни́к (Гд — БО), ра́нни́к (Рг1, Ан, Пс, Ду, Сл,
Mk, Пч, Яна — СТ, ЗК), рямни́к (Мг — ЗК), свинжильник (Ос — СТ), семижильник (Ан —
СТ), серпни́к (Мг — ЗК), стягач (Пс), три́пу́тень (Ан, Жл, Ду — ПС).
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Plantago maritima L. — подоро́жник примо́рський (Сл); ба́бка примо́рська (Мл);
вербейник (Шс2 — СТ), подорожник (Шс2 — СТ), попутник (Шс2 — СТ).
Plantago maxima Juss. ex Jacq. — подоро́жник найбı́льший (Сл, Ру, Оп); ба́бка
висо́ка (Мл).
Plantago media L. — подоро́жник сере́днiй (Сл, Ру, Оп; Hl — БУ); бабка космата
(Вх1), ба́бка сере́дна (Мл); ба́бка (Hz, Ln, Gs, Mk, Ос, Гб, Коб, Мал — СТ, ПД, ВЛ, ДС, БО,
ЗК), батоги петровi (Ан — ПД), битки (Сл — ПС), брички (Mk — ДС), бурячки свинячi (Ос
— ПД), витягач (Сл — СД), дiдок (Ос — СТ), дорожник (Рг), дротянки (См), дрошанки
(Ан), затягач (Сл — СД), котики (Ос — ПД, ВЛ), мишачни́к (Бк — БУ), москалики (Сл
— ПС), подоро́жник (Рг, Мн2, Кр, Шх, Шс2, Сл — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ, ГЦ), подорожник
лiсовий (Сл — СЛ), подорожник степной (Ос — СЛ), попутник (Ln, Шс2 — СТ), поточки
(Ан — СЛ), припутник (Км), своб (Ос — ПД), товкачики (Ан — СТ), фiст ми́шачий (Бк
— БУ), шви́гавки польовı́ (Вл, Пс), язичок вужовий (Ан — ВЛ).
Plantago salsa Pallas [≈Plantago maritima L.] — подоро́жник солонце́вий;
подорожник солончаковий (Оп).
Plantago scabra Moench = Plantago arenaria Waldst. & Kit.
Plantago schwarzenbergiana Schur — подоро́жник Шварценбе́рґа; подорожник
Шварценберга (Оп).
Plantago stepposa Kuprian. [≈Plantago media L.] — подоро́жник степови́й (Оп).
Plantago tenuiﬂora Waldst. & Kit. — подоро́жник тонкоколо́сий (Ру, Оп);
подоро́жник тоне́нький (Сл).
Plantago sp. — бриця (Сл).
Platanaceae — плата́новi (Ру, Оп).
Platanthera L.C.M.Richard — лю́бка (Сл, Ру, Оп; Ук); широт (Вх3).
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Platanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard — лю́бка дволи́ста (Сл, Ру, Оп); ши́рот
па́рлист (Вх1, Вх2, Мл); дiвока (Нв, Вх1 — ВЛ), зозу́лi (Коб — БО), любка (Ан, Ян2, Сл —
СД), любка бiла (Mk — ПД), медı́вка (Кч — БО), сльози кукушкинi (Рг1, Пс), сторчець
смольний (Ан — СД), сто́рчи́ки (Коб — БО, ГЦ), твердостi(у)й (Км, См), то́рчики бı́лi
(Тка — ДС), фiялка нiчна (Сл), хвiялка нiчна (Сл), череви́чки зозу́линi (Коб — ГЦ).
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. — лю́бка зеленоцвı́та (Сл, Ру); любка
зеленоквiткова (Оп), ши́рот зеленоцвı́тий (Мл); дойка (Ос — ПД).
Platanus L. — плата́н (Ру, Оп); плята́н (Жл, Сл).
Platanus acerifolia (Aiton) Willd. — плата́н кленоли́стий (Ру).
Platanus occidentalis L. — плата́н за́хiдний (Ру, Оп); пля́тан америка́нський (Вх6,
Мл), плята́н захiдний (Вх6, Сл; Mk); репина (Во).
Platanus orientalis L. — плата́н схı́дний (Ру, Оп); плята́н схı́дний (Вх1, Вх6, Сл),
явiр восточний (Во); чина́р (Во), я́вiр (Ду, Iв).
Platycladus Spach [=Thuja L. pro parte] — кита́йська ту́я; широкогiлочник (Оп).
Platycladus orientalis (L.) Franco [=Thuja orientalis L.] — кита́йська ту́я
схı́дна; широкогiлочник схiдний (Оп).
Pleurospermum Hoﬀm. — ребронасı́нник; плеуроспе́рм (Ру, Оп), ребросiй (Вх1).
Pleurospermum austriacum (L.) Hoﬀm. — ребронасı́нник гiрськи́й; плеуроспе́рм
австрı́йський (Ру, Оп), реброва́ч ура́льський (Мл).
Plumbaginaceae — керме́ковi.
Poa L. — тонконı́г (Сл, Ру, Оп; Ук); ви́бiжка (Вх6; Гв, Вх7, Ду — ЛМ)
Poa alpina L. — тонконı́г альпı́йський (Ру, Оп).
Poa angustifolia L. — тонконı́г вузьколи́стий (Ру, Оп).
Poa annua L. — тонконı́г однорı́чний (Сл, Ру, Оп); вибiжка однолiтка (Вх1),
ви́сипка однолı́тна (Мл); ви́сипка (Мл), мiтлиця (Сл — ВЛ), мурава (Шс2, Сл), мурог
(См — ПЦ), сипанка-однолiтка (Mk).
Poa balfourii Parnell [≈Poa glauca Vahl] — тонконı́г Бальфу́ра (Оп).
Poa biebersteinii H.Pojark. [≈Poa sterilis Bieb.] — тонконı́г Бiбершта́йна;
тонконiг Бiберштейна (Оп).
Poa bulbosa L. — тонконı́г бульби́стий (Сл, Ру, Оп); ви́сипка бульви́ста (Мл);
свистушка (Ан — ПД), тонконı́г (Ln, Ум, Шс2, Ян1, Ян4, Iв — СТ), тонконога (Сл).
Poa chaixii Vill. — тонконı́г широколи́стий; ви́сипка лiсова́ (Мл), тонконı́г лiсови́й
(Сл), тонконı́г Ше (Ру, Оп).
Poa compressa L. — тонконı́г сти́снутий (Ру, Оп); ви́сипка плеска́та (Мл), тонконı́г
плеска́тий (Сл); свистушка (Ан — ПД), тонконı́г (Ln, Ум, Iв — СТ), тонконiжка (Шс2, Сл
— СТ, СЛ), тонконог (Шс2 — СТ).
Poa deylii Chrtek & Jirásek [=Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis
(E.I.Nyárády) E.I.Nyárády] — тонконı́г Де́йла (Оп).
Poa glauca Vahl — тонконı́г си́зий.
Poa granitica Br.-Bl. — тонконı́г гранı́тний.
Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E.J.Nyárády) E.I.Nyárády — тонконı́г
гранı́тний вiдмı́нний.
Poa hybrida Gaudin — тонконı́г гiбри́дний (Оп).
Poa hypanica Prokudin [≈Poa nemoralis L.] — тонконı́г пiвденнобу́зький (Ру).
Poa inﬁrma Kunth — тонконı́г немiцни́й.
Poa longifolia Trin. — тонконı́г довголи́стий (Ру, Оп).
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Poa media Schur — тонконı́г сере́днiй (Оп).
Poa nemoralis L. — тонконı́г гайови́й; вибiжка гаєва (Вх1), ви́сипка гаєва́ (Мл),
тонконı́г гаєви́й (Сл), тонконı́г дiбро́вний (Ру, Оп); волосни́ця (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Iв,
Сл — СТ, СЛ), гуся́тник (Ан, Iв — СЛ), свистушка (Ан — ПД).
Poa palustris L. — тонконı́г боло́тяний (Сл); вибiжка половичка (Вх1), ви́сипка
багняна́ (Мл), тонконı́г боло́тний (Ру, Оп); мiтла (Шс2 — СТ).
Poa pratensis L. — тонконı́г лучни́й (Сл, Ру, Оп); ви́бiжка лугова́ (Вх1; Жл, Шх
— ГЦ), ви́сипка лукова́ (Мл); вiвсянка (Сл — СЛ), вiновець (Hl, Mk — ПД, БУ), золота
травка (Сл — ПС), мiтла (Ln, Шс2 — СТ), мiтлиця (Сл, См — СТ), мликотина (Ан — ПД),
м’я́тлик луговий (Сл), сипанка левадна (Mk), чупри́нка ля́дзька (Ан, Iв — ПД).
Poa rehmannii (Ascherson & Graebner) Woloszczak — тонконı́г Ре́манна;
тонконı́г Ре́мана (Ру, Оп).
Poa remota Forselles — тонконı́г розсу́нутий (Ру, Оп).
Poa stepposa (Krylov) Roshev — тонконı́г степови́й (Оп).
Poa sterilis Bieb. — тонконı́г неплı́дний (Ру, Оп); ви́сипка безплı́дна (Мл), тонконı́г
безплı́дний (Сл); м’ятлик (Шс2 — СТ).
Poa sylvicola Guss. [=Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb.] —
тонконı́г лiсови́й (Ру, Оп).
Poa × taurica H.Pojark. — тонконı́г кри́мський (Оп).
Poa trivialis L. — тонконı́г звича́йний (Сл, Ру, Оп); вибiжка глодавка (Вх1), ви́сипка
звича́йна (Мл); гло́давка (Жл, Мл — СЯ), костер лiсний (Ан — СЛ), м’ятлик (Шс2 — СТ),
тонконı́г (Жл, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл), тонконог (Ан — СТ).
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb. — тонконı́г звича́йний
лiсови́й.
Poa turfosa Litv. [≈Poa pratensis L.] — тонконı́г торфо́вий (Оп).
Poa versicolor Besser — тонконı́г рiзноба́рвний (Ру, Оп).
Poa sp. — ви́сипка (Жл), метла (Шм2), метлиця (Ln, Сл — СТ, ПС), мi(и)тли́ця (Ср, Ln,
Iв, Сл, Гб — СТ, ВЛ), мiтлиця розлогова (Сл), мiтличка (Сл).
Poaceae [=Gramineae] — зла́ковi (Ру, Оп).
Poinsettia pulcherrima (Willd.) Grah. = Euphorbia pulcherrima Willd.
Polemoniaceae — синю́ховi (Ру, Оп).
Polemonium L. — синю́ха (Ру, Оп).
Polemonium caeruleum L. — синю́ха блаки́тна; синю́ха (Сл; Ln, Ук, Мс — СТ),
синю́ха голуба́ (Ру, Оп; Мс — СТ), синю́ха звича́йна (Мл), торонка плотова (Вх1);
брань (Чн — СЛ), брань синя (Сл), брань-трава́ (Рг1, Пс, Жл, Мн), булдир’я́н (Го1 — СЛ),
горобина трава (Ан — СЛ), красотка (Ан, Tl — ПС), пiд’ясенник (Ан — СЛ), прощiвка
(Hl — БУ), ребро адамове (Ос — ПЦ), сорокопритка (Шм2), сорокоприточна (Чн — СЛ).
Polycnemum L. — назе́мка (Ру, Оп).
Polycnemum arvense L. (Polycnemum minus Kittel) — назе́мка польова́ (Сл, Ру);
ломови́к полеви́й (Мл), наземка мала (Оп); наземка (Шс2 — СТ), назьомка (Ан, Ln, Го1
— СТ, СЛ), пiдземка (Ан — СЛ), подзьомка (Го1 — СЛ), подоро́жник (Вх, Жл — ВЛ).
Polycnemum heuﬀelii A.F.Láng — назе́мка Го́йффеля; наземка Гейфелева (Оп),
назе́мка Ге́йффеля (Ру).
Polycnemum majus A.Braun — назе́мка вели́ка (Сл, Ру, Оп); ломови́к бı́льший
(Мл); наземка (Шс2 — СТ).
Polycnemum minus Kittel = Polycnemum arvense L.
Polycnemum verrucosum A.F.Láng — назе́мка борода́вча́ста (Ру, Оп).
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Polygala L. — китятки́ (Ру, Оп; Ук).
Polygala alpestris Reichenb. — китятки́ альпı́йськi (Оп); пога́нка си́ня (Пч — ЗК),
синюшки́ (Пч — ЗК).
Polygala amara L. — китятки́ гiркı́ (Сл); ко́решник гiрки́й (Мл), хрестовик гiркий
(Вх1); iстод гiркий (Сл), кiсточки полевi (Mj), крестовець (Mk), купина (Mj — ПД).
Polygala amara L. subsp. brachyptera (Chodat) Hayek — китятки́ гiркı́ гiрськı́.
Polygala amarella Crantz — китятки́ гiркува́тi (Ру, Оп).
Polygala anatolica Boiss. & Heldr. — китятки́ туре́цькi; китя́тки анатолı́йськi
(Ру, Оп).

ht

Polygala andrachnoides Willd. [≈Polygala supina Schreber] — китятки́
курячонı́жковi; китя́тки андрахнови́днi (Ру, Оп).
Polygala comosa Schkuhr — китятки́ чуба́тi (Сл, Ру, Оп); ко́решник волоха́тий
(Мл); дзвоники (Ос — ВЛ), iстод (Ln — СТ), китятки польовi (Ан), льонок лiсовий (Ан
— СД), раст бiлий (Ан — СД), ряст (См — СД), стручки гороб’ячi (Ан — СЛ), шильник

rig

(Ан, См — СД, СЛ).

py

Polygala cretacea Kotov [≈Polygala major Jacq.] — китятки́ крейдянı́ (Ру, Оп).
Polygala decipiens Besser [≈Polygala amarella Crantz] — китятки́ ома́нливi;
китя́тки мiнли́вi (Ру, Оп).
Polygala major Jacq. — китятки́ вели́кi (Сл, Ру, Оп); ко́решник бı́льший (Мл); iстод
(Шс — СТ), красноцвiтки (Го2 — СЛ).
Polygala moldavica Kotov [≈Polygala major Jacq.] — китятки́ молда́вськi (Ру,

co
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Polygala sibirica L. — китятки́ сибı́рськi (Сл, Ру, Оп); ко́решник сибı́рський (Мл).
Polygala subamara Fritsch [=Polygala amara L. subsp. brachyptera (Chodat)
Hayek] — китятки́ напiвгiркı́; китятки́ гiркı́ (Ру, Оп).
Polygala supina Schreber — китятки́ лежа́чi.
Polygala vulgaris L. — китятки́ звича́йнi (Сл, Ру, Оп); ко́решник звича́йний (Мл),
хрестови́к звича́йний (Вх1; Жл); зрадни́к (Он — БО), iстод (Ан), iстодот (Ан), кисточки
полевi (Рг1, Пс, Мн, Кр — СД), купина́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Шм, Mk, См — СТ, ПД), око
вороняче (Ан — ПС), оча́нка си́ня (Коб — БО), трiсу́льки (Коб — БО).
Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb. [≈Polygala comosa Schkuhr] — китятки́
Во́льфґанґа; китя́тки Во́льфганга (Ру, Оп).
Polygalaceae — китятко́вi (Ру, Оп).
Polygonaceae — гре́чковi (Ру, Оп); гречкоцвı́тi (Ру).
Polygonatum Miller — купина́ (Сл, Ру, Оп; Ук).
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. — купина́ широколи́ста (Мл, Сл, Оп; Ук);
зiля вiд падучої (Ос — ПД), кукурузка (Mk, Ос — ПД, ДС), куп-зiллє (Сл — СТ), купина
(Ос — ПД), любка (Ос — ПД), ребро адамове (Ос — ПД), тропар (Ос — ПД).
Polygonatum multiﬂorum (L.) All. — купина́ рясноцвı́та (Сл); купина
багатоквiткова (Ру, Оп), купина́ многоцвı́тна (Мл); адамiв корiнь (Ос — ПД), бесı́кiр
(Сб — ГЦ), воня́к (Вх7 — БУ), гре́бiнь (Сб — ПД), зiлля вiд задишки (Ос — ВЛ), зiлля
вiд ряботиння (Ос — ПД), зубник (Ос — ПД, ВЛ), колоко́льчики (Сб — СТ), кукурı́чка
(Нв, Ду — ДС), кукуру́дзка (Сб — БУ), кукуру́за ди́ка (Гб — ДС), куп (Ln — СТ), купе́ка
(Рг1, Пс, Жл, См — СТ), купе́на (Го1, Ос — СЛ), купина́ (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ду, Mk — СТ, ПД),
ландиш (Hl — БУ), лупе́на (Го1 — СЛ), ма́сло соро́киче (Мл — ДС), огiро́ч(ш)ник (Гр, Ду,
Iв, См — ПД), пiвники лiсовi (Сл, Ос — СД), ребро (Ос — СД), ребро́ Бо́же (Нв), серпувни́к
(Сб — ЗК), скупiя́ (Рг1, Вл, Пс, Ду — БУ), спирт (Ос — СД), чистотiл (Ос — ВЛ).
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Polygonatum odoratum (Miller) Druce (Polygonatum oﬃcinale All.) — купина́
запашна́; когутик звичайний (Вх1), купина́ звича́йна (Мл, Сл), купина́ лiка́рська (Ру),
купина пахуча (Оп); вдарник (Ос — ВЛ), во́вча трава́ (Ан, Сб — СТ, СЛ), во́вчi я́годи
(Ан, Ln — СТ, СЛ), гла́ди́ш (Ан, Сб — СТ, СЛ), гладишник (Ос — ВЛ), дев’ятижильник
(Ос — СД), дзво́ники (Сб — ПЦ), дурiйка (Mk — ПД), журавленник (Ан — СТ), зiлля вiд
задишки (Ос — ВЛ), зiлля вiд падучої (Ос — ПД), зубник (Ос — СД, ПД, ВЛ), зубрiй (Ан
— ПД), кача́нцi (Сб — ВЛ), когу́т (Жл), когу́тик(и) (Вх, Вх5, Жл — ДС, БО, ЛМ), когутки́
(Сб — ПД), когутник (Tl), кокоричка (Tl, См — ДС), конва́лiя (Сб — СТ, ПД), конва́лiя
ди́ка (Сб — ДС), костало́м (Сб — ПС), кро(i)ва́вник (Iв, См, Сб — ДС, ЗК), кукуричка (Gs
— ДС, БУ), кукурудза (Ос — ПД), кукурудзка заяча (Ос — ПД), кулi лiсовi (Ан — СД),
куп (Рг1, Ан, Ln, Ду, Iв — СТ), купека (Ан, См — СД), купе́на (Чн, Ln, Го1, Hl, Сл — СТ, СЛ,
БУ), купень (Ан — СЛ), куп-зı́лля(є) (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), купи́на́
(Ан, Ln, Мн2, Iв, Mk, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, ПС), купина́ лiка́рственна (Яв), купи́нка (Сб
— СЛ), кур-зı́лля(є) (Вл), ла́ндиш (Сб — ПД), ла́ндиш глухи́й (Сб — СТ, ПД), ла́ндиш
ди́кий (Сб — СД), лепе́ха (Сб — ДС), лiзочки (Ос — ВЛ), лупе́на (Ан, Го1 — СЛ), ма́сло
воро́няче (Нв, Ду, Мл, См — СД, ВЛ), межiперсниця (Ос — ПЦ), натяга́ч (Ан, Iв, Ос — ПД,
ВЛ), одха́сник (Вл, Ум, Iв, См — ВЛ), од’ядник (Rs — ВЛ), пı́вники (Сб — СЛ), пiвники
дубняковi (Ан — СД), пiвники лiсовi (Ос — ПД), пiтуха́ (Сб — ПД), пiтушки (Ан — ПД),
ребра Божої Матерi (Ос — ВЛ), ребро (Ос — СД), ребро́ ада́мове (Сб — ПЗ), ребро́ во́вче
(Вх, Жл, Вх1, Сл — ДС), ребро котяче (Вх — ДС), ребро чортове (Ан — ВЛ), рушники
зозулинi (Ан — ПЗ), сердечник (Ан — СД), сере́жечки (Сб — ПС), скумпiя (Hl, Шс — СТ,
БУ), сльозки пречистi (Ан — ПС), стру(ю)чки́ журавли́нi (Ан, Ум, Iв, См — СД), тирлич
(Ан — СД), чебре́ць (Мал — ЗК), чемери́ця (Ан, Iв, Сл — ВЛ, СЛ), чемериця лiсна (Ан —
СД), череви́чки (Сб — ПД), череви́чки зозу́линi (Нв, См, Сб — ВЛ, ПС, ГЦ), ши́йки ра́ковi
(Ан, Iв, Ос — СД), ягiдник вовчий (Ан — СЛ).
Polygonatum oﬃcinale All. = Polygonatum odoratum (Miller) Druce.
Polygonatum orientale Desf. — купина́ схı́дна (Оп).
Polygonatum verticillatum (L.) All. — купина́ кiльча́ста (Сл, Ру, Оп); когутик
очертiй (Вх1), купина́ очертова́ (Мл); когу́тик (Жл), медунки́ (Гд — БО), осоло́дич
(См), очертı́й (Жл), па́льцi Ма́терi Бо́жої (Нес — ВЛ), ягiдни́к (Коб — ГЦ).
Polygonatum sp. — горошок соколiв (Ос — ПЦ), дурийка (Mk — ПД), капина (Сл —
СТ), кукурузка лiсова (Mk — ДС), купена (Шс2 — СТ), кущ (Сл), погорика (Mk — ПД),
пумтала́йка (Он — БО).
Polygonum L. — гiрча́к (Сл, Ру, Оп), спори́ш (Сл, Оп; Ук); дрясен (Вх2).
Polygonum alpinum All. — гiрча́к альпı́йський (Ру, Оп); дря́сен альпе́йський (Мл).
Polygonum amphibium L. — гiрча́к земново́дний (Ру, Оп); гiрча́к водозе́мний (Сл),
дрясен болотяний (Вх1), дря́сен во́дяний (Мл); гiрчак (Сл — ПС), горець (Ln, Шс2 — СТ),
дрисе́н (Он — БО), мар’яна (Ан — СТ), ра́чки (Вх, Жл, Вх1, Mk — ПД, ДС), сплавник (Ан
— СД).

Polygonum andrzejowskianum Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к
Анджейо́вського; гiрча́к Андржеє́вського (Ру, Оп).
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. — спори́ш пiскови́й (Сл, Оп); дря́сен
пiскови́й (Мл), спори́ш пiща́ний (Ру); подорожник (Шс2, См — СТ), свинуха (Ан — СЛ),
синю́ха (Ду), спориш (Ср, Шс2, Ян4 — СТ), шпориш (Ян4 — СТ).
Polygonum arenastrum Boreau — спори́ш пiсколю́бний.
Polygonum aviculare L. — спори́ш звича́йний (Сл, Ру, Оп); гiрчак звичайний (Оп),
дря́сен подоро́жник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); бужан (Гб — ЛМ), бурку́н (Бк — БУ), гiрча́к
(Мг — ГЦ, ЗК), гре́чечка (Сб — ВЛ), гречи́ха (Мс — СТ), гречи́ха пташи́на (Сб — ДС),
гре́чка пти́ча (Мс — СТ), гу́ся трава́ (Вх6, Вх7 — ЛМ), гуся́тни́к (См, Мс, Мг, Сб — СТ, ПД,
ЗК), гу́сяча трава́ (Ан, Ln, Шс2, Мс, Мг, Сб — СТ, ГЦ, ЗК), гу́ся́чка (Мг — ЗК), гусячни́к (Мг
— ЗК), де́рес (Ду), де́ресен (Мг — ЗК), дересня́к (Сб — СТ), дряге́ль (Вх7 — БО), дря́се́н
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(Мг, Коб — БО, ГЦ, ЗК), жи́то воро́нине (Гб — ПЗ), ку́рятник (Вх6, Вх7 — ЗК), ку́ряча
трава́ (Вх6, Вх7, Мс, Мг, Сб — СТ, ГЦ, ЗК), ку́рячка(и́) (Вх7, Мг, Сб — ЗК), куряч(iв)ни́к
(Вх7, Мг — ЗК), лукавець (Гб — ЛМ), ми́ло (Сб — БО), мо(а)ри́г (Лс2, Гб2 — ПЦ, ПС, ГЦ),
морı́г (Ан, Iв), морı́жо́к (Ум, Iв, Сл, Мс, Мг, Сб — СТ, ГЦ, ЗК), моро́г (Сб — ПС), морожо́к
(Рг1, Жл, Mj, Лс2, Рм, Сб — ПЦ), мору́г (Лс2, Сб — ПЦ), мурава-трава (Ан), мурашни́к (Мг
— ЗК), мурı́(и́)г (Ум, Iв, Сл, Мс — СТ), мурı́жа (Ум), мурiжок (Iв, Мс — СТ), муро́г (Os,
Лс2, См — ПЦ), мурожи(о)к (Рг, Ан — СЛ), пири́й сви́нцкий (Вх7 — ЗК), пiтя́чка (Мг —
ЗК), подоро́жни́к (Гв, Нв, Жл, Tl, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб, Сб, Коб — СТ, ПД, ВЛ, ДС), пориш
(Ос — ПЦ), порı́й сви́нський (Мг — ЗК), припу́тник (Мг — ЗК), пти́ч’я трава́ (Сб — СТ),
пу́ри́ш (Ар, Сб — ПЗ), пу́танка (Мг — ЗК), сви́нська трава́ (Мг — ЗК), сви́нське зı́ллє
(Мс, Мг — СТ, ЗК), сви́нський бур’я́н (Мг — ЗК), свиню́ха (Сл, Сб — ВЛ, ЗК), свиня́ча
трава́ (Мг — ЗК), свиня́чка (Мг — ЗК), спа́(о)ри́ж (Лч, Ан, Ln, Сб — СТ, ДС), спари́щ (Сб
— ГЦ), спори́с (Вх7 — ДС), спори́ч (Вх7, Сб — ВЛ), спори́ш (Во, Чн, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс,
Мн2, Вх6, Вх7, Кр, Mj, Rs, Шс2, Гр, Ян1, Ян3, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб, Мг, Сб, Коб —
ЗАГ), спориш великий (Сл — СЛ), спори́ш гу́сячий (Мс — СТ), спори́ш пти́чий (Hl, Мс
— СТ, БУ), спори́ще (Вх7 — ДС, БУ), спури́ш (Сл, Сб — СД, ПЦ, СЛ), топтун (Чн — СЛ),
трава-мурава (Сл), тра́вка-мура́вка (Сб — СТ), тро́скiт (Сб — ПД), шпари́ш (Ан, Мс, Сб
— СТ, ПС, СЛ), шпори́с (Вх7 — ВЛ), шпори́х (Гр), шпори́ч (Сб — ВЛ), шпори́ш (Ан, Пс,
Гр, Iв, Сл, Mk, Ук, Мс, Сб — ЗАГ), шпури́ш (Сл, Мс, Сб — СД, СТ, СЛ).

py

Polygonum bellardii All. — спори́ш Белля́рдi; гiрчак Беллардьє (Оп), спориш
Беллардьє (Оп).
Сб — СТ), ра́ковi ши́йки (Сл, Ру,
Оп; Ав, Рг1, Ан, Пс, Вх1, Iв, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Мг, Сб — ЗАГ); дря́сен рачине́ць (Вх1, Мл),
змiйови́к (Ру, Оп; Мс, Мг — СТ, ЗК); ба́бочник (Мг — ЗК), бiсо́чки (Мс — СТ), босяни́н
(Кар — ЗК), бра́нка (Гб — ЛМ), ве́рбка (Сб — ВЛ), вербо́вий бур’я́н (Мг — ЗК), гадя́ча
квı́тка (Мг — ЗК), герча́к (Сб — ДС), герчий (Км), ге(у)рчи́ця (Мг — ЗК), гирча́к (Сб
— СТ), гiрка́ трава́ (Мг — ЗК), гiрки́й бур’я́н (Мг — ЗК), гiрчавни́к (Мг — ЗК), гiрча́к
(Сл, См, Мс, Мг, Сб — СТ, ПД, ВЛ, ГЦ, ЗК), гiрча́к гадю́чий (Сб — СТ), гiрчак дикий
(Км), гiрчє́к (Сб — БО), гiрчи́й (Сб — ДС), гiрщавни́к (Сб — ЗК), глади́шник (Сб — ПЦ),
горець (Шс — СТ), горечавка (См — ПД), горле́ць (Во, Мл), горля́нка (Ан, Сб — ВЛ, СЛ),
горо́шок горо́б’ячий (Сб — СТ), горо́шок ми́шачий (Мс — СТ), го(у)рча́к (Рм, Мг, Сб —
ПЦ, ЗК), горчак дикий (См), гре́чка ди́ка (См, Мг, Сб — ПД, ПС, БО, ЗК), гречкосı́й (Сб —
ДС), гурки́й ко́рiнь (Мг — ЗК), гурча́вка (Мг — ЗК), дересен гiрчичний (Км), дику́(и́)ша
(Ан, Iв, Км), дре(и)се́н (Сб — БО, ЗК), дре́сiнь (Сб — ДС), дрясе́н(ь) (Км, Мг, Сб — ЗК),
зивакост (Гб — ЛМ), зiвзю́льник (Мс — СТ), змийови́к (Сб — ДС), змiєвик (Чн — СЛ),
змiїний корiнь (Ос — СД), калга́н (Сб — ВЛ), кача́л(оч)ка (Сб — ВЛ), криве́ зı́лля(є) (Нв,
Шх, Ду, Сб — СД, ГЦ), крiпа́к (Го1, Сб — СЛ, ГЦ), крутки (Го2 — СЛ), левирда (Км), ле́ву́рда
(Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, См — СД, ПД), мишı́й (Сб — СТ), пе́рець водяни́й
(Мг, Сб — СТ, СЛ, ЗК), попри́ґа ди́ка (Мг — ЗК), поршиник (Ан — СЛ), почичу́йник (Сб
— ДС), просо вороб’яче (Сл, Сб — СТ, ПС), про́со гороби́не (Сб — СТ), про́со ди́ке (Сб
— ДС), рак-трава (Км), рачеши́йки (Рг1, Ан, Пс, Жл), рачи́нець (Жл), ра́чки́ (Гв, Во, Чн,
Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Iв, Mk, См, Мс, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), рiзке зiллє (Hl — БУ),
самосı́йка (Сб — ПД), сови́рь (Сб — ПД), спинь (Км), спунь (Км), султа́нчики (Мс — СТ),
терлиґа́н (Он — БО), ужик (Км), ужовник (Сл), черевна трава (Сл), черевни́к (Сб — БО),
чередни́к (Мг — ЗК), шаленець (Го1 — СЛ), ши́(е́)йка ра́кова (Сл, Лс2, Сб — ПД, ПЦ, ПЗ),
ши́шки ра́ковi (Мг — ГЦ), шовкови́чка (Сб — ПС), щав’ю́х кı́нський (Сб — ПЗ), ще́вень
ди́кий (Сб — БУ).
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Polygonum bistorta L. — гiрча́к змiї́ний (Оп;

Polygonum convolvulus L. = Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve.
Polygonum coriarium Grig. — гiрча́к дуби́льний (Ру, Оп); тара́н дуби́льний (Ру).
Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. = Reynoutria japonica Houtt.
Polygonum dumetorum L. = Fallopia dumetorum (L.) J.Holub.
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Polygonum hydropiper L. — гiрча́к перце́вий (Ру, Оп), водяни́й пе́рець (Ру, Оп;
Ln, Ос, Мг — СТ, ПД, ЗК); соба́чий пе́рець (Сл; Чн, Рг1, Пс, Мн2, Го1, Mk — СД, ПД, СЛ);
ба́бочник (Мг — ЗК), березка (Mk, См — СТ, ПД), бужо́р (Бк — БУ), васи́льок жа́б’їчий
(Бк — БУ), вербичка (Ос — ПД), вербiвни́к (Гд — БО), вербо́вий бур’я́н (Мг — ЗК),
гемороїдальник (Ан), герчи́чник (Мг — ЗК), ги(у)рча́к (Вх, Мг — ВЛ, ЗК), гiрка́ трава́
(Мг — ЗК), гiрки́й бур’я́н (Мг — ЗК), гi(у)рчавни́к (Мг — ЗК), гiрча́к (Ав, Рг1, Ср, Ан,
Жл, Го2, Hl, Шс2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, БУ, ЗК), гiрчак баб’ячий (Км),
гiрча́к Богоро́дич(ш)ний (Ан, Iв — СД), гiрчє́к (Мл — ВЛ, ДС), горець перечний (Tl),
горця́к (Rs — ВЛ), горча́к (Во, Ан, Ln, Вх1, Mj, Сл — СТ, ПЦ, ПС, БУ), горчак бабiй (Ан
— СЛ), горчиця (Ан, См — ПС, СЛ), гречечка (Сл — ВЛ), гурча́вка (Мг — ЗК), гурчи́ця
(Мг — ЗК), ґос гiрки́й (Мг — ЗК), дря́се́н (Вх, Гб, Мг, Сб — ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК, ЛМ), дрясенгiрчак (Км), дрясень (Гв), зуб вовчий (Сл), паприґа́ водяна́ (Гт — ЗК), пи́сся трава́ (Мг
— ЗК), попри́ґа ди́ка (Мг — ЗК), попри́ґа ку́нська (Мг — ЗК), почечуйна трава (Го2 —
СЛ), почечу́йник (Шс2, Ду — СТ), чередни́к (Ан, Шс2, Iв, Мг — СТ, ЗК).
Polygonum hypanicum Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к
пiвденнобу́зький; гiрча́к бу́зький (Ру, Оп).
Polygonum janatae Klokov [≈Polygonum arenarium Waldst. & Kit.] — спори́ш
Яна́ти (Ру, Оп); гiрчак Янати (Оп).
Polygonum kotovii Klokov = Polygonum patulum Bieb.
Polygonum lapathifolium L. — гiрча́к щавлели́стий; дря́сен щiвникови́й (Мл);
гирчак (См), гiрка трава (Шс2 — СТ), гiрча́к (Шс2, Ос, Коб — ЗАГ), гречка (Ян3 — СТ),
дресту́н (Шх — ГЦ), дрозд (Ан — ПС), дрясен волохатий (См), кушильник дiвочий (Ос
— ПД), липка турецька (Ан), лягушник (Mk), почечуйна трава (Шс2 — СТ), рубашник
(Ос — СД), суколiн(ець) (Ан — СЛ), череда (Ос — ПД).
Polygonum linicola Sutulov [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к льоно́вий
(Оп).
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Polygonum maritimum L. — спори́ш примо́рський (Сл); гiрчак морський (Оп),
дрясен примо́рський (Мл), спори́ш надморськи́й (Ру); спориш (Шс2 — СТ).
Polygonum minus Hudson — гiрча́к мали́й (Сл, Ру, Оп); дря́сен ме́нший (Мл);
ве́ршник (Он — БО), гiрчак (Шс2 — Сл), де́ресень (Вх, Жл — ДС), дрисе́н (Дми — ДС).
Polygonum mite Schrank — гiрча́к м’яки́й (Сл, Ру, Оп); дря́сен мягки́й (Мл).
Polygonum neglectum Besser — спори́ш зане́дбаний (Ру); гiрчак непомiтний (Оп),
спориш непомiтний (Оп); спориш (Ос — СД).
Polygonum novoascanicum Klokov [≈Polygonum bellardii All.] — спори́ш
новоасканı́йський; гiрчак новоасканiйський (Оп).
Polygonum orientale L. — гiрча́к схı́дний (Ру, Оп; Сл); дря́сен схı́дний (Мл);
бульбашки червонi (Ос — ВЛ), буряки (Пс), бурячки́ (Рг1, Пс, Го1 — ПС), васильки (Ос
— ПЦ), гре́чка (Лс2 — ПЦ), китятки (Ос — ПЦ), котики (Ос — ВЛ), краков’як (Mk — ДС),
носики комаровi (Ос — ВЛ), починки (Ос — ПС), просо дике (Mk — ПД), просо турецьке
(Mk — ПД).

Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex Ledeb. — спори́ш
гостронасı́нний.
Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex Ledeb. subsp. robertii
(Loisel.) Akeroyd & Webb — спори́ш гостронасı́нний Ро́берта.
Polygonum paniculatum Andrz. [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к
волоти́стий (Оп).
Polygonum patulum Bieb. (Polygonum kotovii Klokov) — спори́ш розло́гий (Сл, Ру,
Оп); гiрчак розлогий (Оп), дря́сен крiсла́тий (Мл); горець (Шс2 — СТ), спориш (Ос —
СЛ).
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Polygonum persicaria L. — гiрча́к плями́стий; гiрча́к почечу́йний (Сл, Ру, Оп),
дря́сен плями́стий (Мл), стı́льчики (Вх1; Гв, Жл — ВЛ); бло́шник (Ln, Жл, Сл, Mk —
СТ), бура́к (Кч — БО), буряки́ ди́кi (Кч — БО), бурячки (См — ВЛ), васильо́к (Мс — СТ),
верби́чка (Сал — СД), герчак (Mk — ПД), гiрча́к (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ду, Iв, Сл,
Mk, Ос, Мс, Коб — ЗАГ), гiрча́к ба́б’ячий (Мс — СТ), гiрчак женський (Сл — СЛ), гiрчак
мужеський (Сл — СЛ), горчак (Ln — СТ), древесен (См), дресен (Mk — ГЦ), дрисе́н(ь)
(Он — БО), дрясен (Сл, См — БО), кошульник (Ос — СД), лапки сорочi (Го1, См — СТ, СЛ),
переступень (Сл — СД), пе́рець водяни́й (Мс — СТ), пе́рець соба́чий (Мс — СТ), просо
дике (См — ПЦ), просо Матерi Божої (Сл — ПЦ), просо турецьке (См — ПЛ), хво́стики
бара́нячi (Мл — ВЛ).
Polygonum propinquum Ledeb. [≈Polygonum arenastrum Boreau] — спори́ш
близьки́й (Ру); гiрчак близький (Оп).
Polygonum robertii Loisel. [=Polygonum oxyspermum C.A.Meyer & Bunge ex
Ledeb. subsp. robertii (Loisel.) Akeroyd & Webb] — спори́ш Ро́берта (Ру, Оп);
гiрчак Роберта (Оп).
Polygonum sachalinense Friedrich Schmidt Petrop. = Reynoutria sachalinensis
(Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai.
Polygonum scabrum Moench [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к
шорстки́й (Ру, Оп).
Polygonum tomentosum Schrank — гiрча́к повсти́стий (Сл); гiрчак сивий (Оп),
дря́сен крiсла́тий (Мл); гiрчак (Сл — СД), гречка (Ян4 — СТ), гречка степова (Сл —
СТ), дрисе́н (Сл, Сб, Дми — ДС, БО), кишечки (Сл — СД).
Polygonum viviparum L. — гiрча́к живоро́дний (Сл, Ру, Оп); дрясен живорiдник
(Вх1, Вх3); живорı́дник (Жл).
Polygonum zaporoviense Klokov [≈Polygonum lapathifolium L.] — гiрча́к
запорı́зький (Ру, Оп).
Polygonum sp. — вербич (Сл — СД), де́рес (Гр).
Polypodiaceae — солоди́цевi; багатонı́жковi (Ру, Оп), па́поротi (Сл).
Polypodium L. — солоди́ця (Сл); багатонı́жка (Ру, Оп; Ук), повз (Вх2).
Polypodium interjectum Shivas — солоди́ця промı́жна; багатонiжка промiжна

au

Polypodium vulgare L. — солоди́ця звича́йна (Сл); багатонı́жка звича́йна (Ру,
Оп), повз солодиш (Вх1, Вх2, Вх6), соло́диш лiсови́й (Мл), стоножець звичайний (Во);
гащина (См), гищи́ця (Вх7 — ГЦ), кочедижник (Км), лакричка (Ос — ВЛ), насерник
(Км), орляк (См — СД), паперушина (Км), па́поротник (Рг1, Ан, Пс, Жл, Hl, Мг — БУ,
ЗК), па́пороть (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ду, Iв, Mk, Ос, Мг — ПД, ПС, ГЦ, ЗК), папороть жiноча
(Ан — СТ), папороть кам’яна (См), папороть лiсова (Шх, Сл — ГЦ), папороть скельна
(Км), повзи(у)нка (См), слодишка (Tl), солод аницький (Ос — ПД), соло́да (Вх7 — БО),
солодаш (Км), солоде́ць (Мг — ЗК), солодиж (Км), солодист (См), солоди́ця (Сн, См —
ГЦ), солоди́ця лiсова́ (Вх7, Ду — ЛМ), соло́ди́ч (Вх7, Mk, Мг — БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), солоди́ш
(Вх, Ум, Ду, Iв, Mk, Он, Мг, Кар — ДС, БО, ГЦ, ЗК), солодишина (См), солодишка (Км),
солодишкованець (Км), соло́дкий ко́рiнь (Гд, Ос, Мг — ПЦ, БО, ЗК), солодкова́нець (См,
Коб — БО), солодкованя (См), солодкувач (См), солодник (См), солодочкова́нець (Мг —
ЗК), со́ло́дош(щ) (См, Мг — ЗК), солоду́шка (Вх7 — ДС), цукрı́ндер (Мг — ЗК), чаполоч
(Ан — ПС), чапороч (Ан — ПС).
Polypogon Desf. — багатоборı́дник; багатобородник (Оп).
Polypogon semiverticillatus (Forskål) Hyl. = Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Polypogon semiverticillatus (Forskål) Hyl.)
— багатоборı́дник
прибере́жний; багатобородник напiвкiльчастий (Оп);
пушеголовник (Ан).
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Polystichum Roth — багаторя́дник (Ру, Оп).
Polystichum aculeatum (L.) Roth — багаторя́дник шипува́тий (Оп).
Polystichum braunii (Spenner) Fée — багаторя́дник Бра́уна (Ру, Оп).
Polystichum lonchitis (L.) Roth — багаторя́дник списоподı́бний; багаторя́дник
списови́дний (Ру, Оп); гiстьова́нець (Коб — БО).
Polystichum setiferum (Forskål) Woynar — багаторя́дник щетиня́стий;
багаторядник щетинконосний (Оп).
Poncirus Raﬁn. — понци́р (Ру); понцирус (Оп).
Poncirus trifoliata (L.) Raﬁn. — понци́р трили́стий (Ру), трили́стий апельси́н;
понцирус трилистий (Оп); лiмон японський трьохлистий (Сл).
Pontederiaceae — понтеде́рiєвi (Оп).
Populus L. — топо́ля (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Гв, Жл, Hl, Гр, Дб, Ду — БУ).
Populus alba L. — топо́ля бı́ла (Вх6, Сл, Ру, Оп; Мн2, Вх1, Вх7, Hl, Mk — ВЛ, БУ, БО);
тополя абруд (Вх2), тополя осика (Вх1), тополя розложиста (Во); безче́сне де́рево
(Жл), бiли́ця (Вх7, Mk, См — ПД, ВЛ, ДС), бiлокорка (Сл), бiлолистка (Го2 — СЛ), бiлопо́ля
(Вх7 — ДС), бук (Он — БО), восiка (См — ПД), вусı́ка бı́ла (Вх7 — ДС), конова́ля (Вх7 —
ВЛ), осина́ (Вх7, См — БУ, ГЦ), о́сокı́р (Пс, Дб, Ду, Iв, Mk), осокор (Рг1, Ан, Сл, Ос — СД),
осокора (Mk), па́пля (Вх7 — БО), плоп (Гб — СТ), сипи́ка (Вх7 — БО), со́кi(о)р (Пс, Гр),
сокори́на (Рг1, Ан, Пс), телı́пан (Вх6, Вх7 — СЯ), топı́ль (Он — БО), топо́ля (Ан, Жл, Iв, Сл,
Гт, Он, Мс, Гб — СТ, БО, ЗК), тополя бiлолиста (Чн, Ln, Го2 — СТ, СЛ), топо́ля золоти́ста
(Мс — СТ), тополя серебриста (Рг, Ср, Ан, Ln, Пс, Ян4 — СТ), топо́ля сребри́ста (Рг1, Ум),
тополя срiблиста (Сл), топо́ля срı́бна (Вх7 — ВЛ), тополя срiбнолиста (Сл), топо́ль (Он,
Гб — БО, ЛМ), тупо́ля (Мс — СТ), ябронд (Вх7 — ВЛ), ябруд (Вх6, Вх7 — СЯ), ябрядь (Во),
явiр (Ос — СД).
Populus balsamifera L. — топо́ля бальзами́ста; топо́ля бальзамı́чна, топо́ля
паху́ча (Мл, Сл; Tl); верба́ золота́ (Ан, Ду, Iв — ПД).
Populus bolleana Lauche [≈Populus alba L.] — топо́ля самарка́ндська (Оп);
тополя Болле (Оп).
Populus × canadensis Moench — топо́ля кана́дська (Ру); топо́ля канадı́йська (Сл;
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Populus candidans Aiton — топо́ля си́ва (Ру, Оп).
Populus × canescens (Aiton) Sm. — топо́ля сiрува́та (Оп); гостополь (Го2 — СЛ),
осина чорна (Го2 — СЛ).
Populus deltoides Marshall — топо́ля трикутноли́ста; топо́ля дельтоли́ста (Ру,
Оп), топо́ля кана́дська (Оп).
Populus italica (Duroi) Moench [=Populus nigra L. cv. "Italica"] — топо́ля
пiрамiда́льна (Сл, Ру, Оп; Шм2, Ук), раї́на; топо́ля iталı́йська (Мл; Ук), тополя
iталiянська (Вх6).
Populus laurifolia Ledeb. — топо́ля лавроли́ста (Оп).
Populus nigra L. — осокı́р (Сл, Ру, Оп; Ян4, Mk, Ук — СТ); соко́ра (Вх6; Ан, Вх1, Ду, Iв,
Сл, Mk, Гб — ВЛ, ПЗ), тополя креслата (Вх6), тополя сокорина (Вх1), топо́ля чо́рна
(Мл, Ру, Оп; Ук); госика (Ос — ПД), осика (Гв, Ос — СД, ПД), осико́ра (Mk, Гб — ВЛ),
осина (Ан, См — ПД, БУ), о́соко́р (Ск, Чн, Вх, Рг, Ср, Ln, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Шм, Ум, Гб —
ЗАГ), осоко́ра (Mk, Гб — ПД, ВЛ), осокори́на (Ср, Жл, Мн2 — СТ), осокорь (Чн — СЛ),
па́пля (Вх7 — ВЛ), сiко́ра (Нес — ВЛ), со́кiр (Mk, Лс1 — СД), сокiра (Сл — СТ), со́кор (Сл,
Лс1, Лс2 — СД, ВЛ, ПС), сокори́на (Чн, Вх, Ан, Ln, Жл, Мн2, Вх6, Го2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Сбч
— СД, СТ, ПД, ПС, СЛ), сорока (Гв), соскiр (См), топо́ля (Сл, Ос, Рм, Пч, Гб — ВЛ, ПЦ, СЛ,
ЗК, ЛМ), топо́ля гру́ба (Вх7 — ВЛ), топо́ля крiсла́та (Жл, Вх7 — ВЛ), то́поль (Рг, Рм —
ПЦ), тупо́ля (Гб — ВЛ), цокорина (Сбч — ПД), я́сакар (Ан, Лс2 — СТ, ПЦ, ПС), я́сєко(а)р
(Лс2 — ПЦ, ПС), я́сокı́(о)р (Вх, Ан, Вх1, Вх6, Го2, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Рм — СД, ПЦ, ПС).
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Populus nigra L. cv. "Italica" (Populus pyramidalis Rozier) — топо́ля пiрамiда́льна,
раї́на (Чн, Ср, Ан, Ян4, Ду, Iв, Mk — СТ, СЛ); топо́ля воло́ська (Вх1; Мл — ДС), топо́ля
острове́рха (Вх2, Вх6; Mk, Сб — СТ), тополя широколиста (Вх6); го́ня (Вх7 — ВЛ),
ле́ґiн(ь) (Вх7, Ду — ЗК, ЛМ), лı́мба (Вх7 — ЗК), о́соко́р (Сб — СД), соко́ра (Сб — ПЗ),
тополина (Вх7 — ВЛ), топо́ля (Во, Мн2, Вх7, Сл, Mk, Сб — ПЗ, ЗК), тополя висока (Mk),
тополя струнка (Mk), тополя тонковерха (Mk), то́поль (Сб — ПС), тремпо́ля (Вх7 — ВЛ),
тупо́ля (Сб — ПЦ), я́вi(о)р (Ан, Iв, Сл, Сб — СТ, ЗК), я́сокор (Сб — ПЦ).
Populus pyramidalis Rozier = Populus nigra L. cv. "Italica".
Populus simonii Carrière — топо́ля кита́йська; тополя Симона (Оп).
Populus suaveolens Fischer — топо́ля запашна́ (Оп); тагамашок (Го2 — СЛ), тополя
сибiрська (Чн, Го2 — СЛ).
Populus tremula L. — оси́ка (Сл, Ру, Оп; Во, Рг1, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Hl,
Mj, Rs, Гр, Ян2, Дб, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ); топо́ля трепе́та (Вх1, Вх2,
Вх6, Мл); безчесне дерево (Гу — ГЦ), бересто́к (Сб — СТ), вiтла (Сб — СТ), воси́ка (Вх,
Gs, Ум, Mk, Гб — ДС), восока́ (Сб — ДС), вси́ка (Он — БО), вуси́ка (Мл — ВЛ), госика (Ос —
ПД, ВЛ), госи́на (Сб — ПЗ), гусика (Mk — СД), гу́шка (Вх7 — СЯ), осана́ (Жл), осє́чка (Лс2
— ПЦ), оси́на́ (Ср, Жл, Гр, Сл, Mk, Ук, Мс, Гб — СТ, ПЗ, ГЦ), осинка (Ан), осинове дерево
(Ан), оси́чина (Рг1, Лч, Ан, Пс, Мн2, Вх6, Rs, Ду, Iв, Mk, Ук, Гб, Сб — ВЛ, БУ), оси́чник (Пч
— ЗК), осо́ка (Мг2 — ЗК), осокı́р (Сб — ВС), осоко́р (Ан, Сб — СТ), сипи́ка (Вх6, Вх7 —
ВЛ), сiко́ра (Сб — ПД), со́кiр (Сб — СД), топо́ля (Мг2 — ЗК), тре́пе́т (Он, Гб — ВЛ, БО),
трепе́та (Гв, Во, Вх, Жл, Ум, Шх, Гр, Дб, Ду, Гд, Mk, Ук, Гт, Сн, Он, Пч, Гб2, Мг2, Сб, Коб, Мал,
Сва, Сен — ВЛ, БУ, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), трепетина́ (Вх6, Он — БО), трепетлiка (Mk), трепı́тка
(Мал — ЗК), трепота (Вх7 — ЛМ), трясу́чка (Он — БО), шипiка (Вх7 — ВЛ).
Populus sp. — топо́ль (Жл).
Portulaca L. — портула́к (Ру; Ук).
Portulaca grandiﬂora Hooker — портула́к великоцвı́тий; портулак великоквiтковий (Оп); портулак (Ср — СТ).
Portulaca oleracea L. — портула́к горо́днiй (Ру, Оп); портуля́к звича́йний (Мл),
портуля́ка звича́йна (Сл); бло́шки (Ум, Iв, Mk), бутерлак (Шс — СТ), глазун (Ос —
СД), зiлля вiд водянки (Ос — ПД), кавйо́р (Мс — СТ), ко́врик(и) (Мс — СТ), лiпесни́к
(Мс — СТ), мокре́ць (Мс — СТ), плющ (Мс — СТ), портула́к (Чн, Мс — СТ, СЛ), портула́к
огоро́днiй (Мс — СТ), портулак посiвний (Сл), портулах городний (Шс — СТ), портуляка
(Mk), слiд курячий (Hl, Mk — ПД, БУ), солоне́ць (Мс — СТ), со́со́нка (Ан, Ду, Iв, Mk, См —
ПД), толсту́шка (Мс — СТ), ча́брик (Гт — ЗК).
Portulacaceae — портула́ковi (Ру, Оп); портулякува́тi (Сл).
Potamogeton L. — рде́сник (Сл, Ру, Оп; Ук).
Potamogeton acutifolius Link — рде́сник гостроли́стий (Сл, Ру, Оп); жабурни́к
остроли́стий (Мл).
Potamogeton alpinus Balbis — рде́сник альпı́йський (Ру, Оп); жабурни́к
альпе́йський (Мл), рде́сник альпе́йський (Сл).
Potamogeton berchtoldii Fieber — рде́сник Бе́рхтольда (Ру, Оп).
Potamogeton compressus L. — рде́сник сти́снутий (Оп); жабурни́к плеска́тий
(Мл), рде́сник сплю́снений (Сл).
Potamogeton crispus L. — рде́сник кучеря́вий (Сл, Ру, Оп); жабурни́к кучеря́вий
(Вх1, Мл; Жл); кропивка водяна (Mk — ПД).
Potamogeton ﬁliformis Pers. — рде́сник ниткува́тий.
Potamogeton friesii Rupr. — рде́сник Фри́са; рде́сник Фрı́са (Ру, Оп).
Potamogeton gramineus L. — рде́сник злаколи́стий (Оп); жабурни́к трави́стий
(Мл), рде́сник трави́стий (Сл).
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Potamogeton lucens L. — рде́сник блиску́чий (Сл, Ру, Оп); жабурни́к блиску́чий
(Мл); кушир (Ln, Шс2 — СТ), опарник (Вх7 — ВЛ), парник (Tl, Ос — ПД, ВЛ), рдест (Ln
— СТ), семиколiнка (Ln, Шс2 — СТ).
Potamogeton natans L. — рде́сник плаву́чий (Сл, Ру); жабурни́к плава́ч (Мл),
рдесник плаваючий (Оп); капуста водяна (Ln, Шс2 — СТ), кувши́р (Жл), куши́р (Чн, Ln,
Жл, Ум, Шс2, Ду, Iв, Сл, Mk — СТ, СЛ), кушу́р (Чн, Ум, Ду, Iв — СЛ), опарник (Mk — ПД),
рдест (Ln, Шм2, Ук — СТ).
Potamogeton nodosus Poiret — рде́сник вузлува́тий (Ру, Оп); жабурни́к хитки́й
(Мл).
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Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch — рде́сник туполи́стий (Сл, Ру, Оп);
жабурни́к туполи́стий (Мл).
Potamogeton pectinatus L. — рде́сник гребеня́стий (Сл); жабурни́к гребеня́стий
(Мл), рде́сник гребı́нча́стий (Ру, Оп); кушiр (Сл — СД), сiм’я линеве (Чн — СЛ).
Potamogeton perfoliatus L. — рде́сник пронизаноли́стий (Ру, Оп); жабурни́к
пробитоли́стий (Мл), рде́сник пророслоли́стий (Сл).
Potamogeton praelongus Wulfen — рде́сник довга́стий (Сл); жабурни́к
довгочерешко́вий (Мл), рде́сник до́вгий (Ру, Оп).
Potamogeton pusillus L. — рде́сник дрiбни́й (Сл); жабурни́к дрiбне́нький (Мл),
рде́сник мале́нький (Ру, Оп).
Potamogeton rutilus Wolfg. — рде́сник руди́й; жабурни́к червоножо́втий (Мл),
рде́сник жовтогаря́чий (Сл), рде́сник червонува́тий (Ру, Оп).
Potamogeton sarmaticus Maemets — рде́сник сарма́тський (Оп).
Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht. — рде́сник волоскува́тий (Сл);
жабурни́к волоскова́тий (Мл), рде́сник волосови́дний (Ру, Оп).
Potamogeton sp. — жолква (Яв — СТ), кропива водна (Гв), кушiр (Iв).
Potamogetonaceae — рде́сниковi (Ру, Оп); жабурниковатi (Вх3), рдесникува́тi (Сл).
Potentilla L. — перста́ч (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Вх7 — ЗК); зав’язник (Вх2).
Potentilla alba L. — перста́ч бı́лий (Вх1, Мл, Сл, Ру); пальочник бiлий (Во); вразник
(Ос — ВЛ), золотопупник (Ос — ВЛ), межиперстник (Ан — ПС), межиперщиця (Ан —
ПС), м’ята гусина (Ан — СЛ), перстач (Ук, См), порушник (Ос — СД), п’ятижильник
(Ос — ПД), п’ятили́стник (Рг1, Пс, Жл, Mk, Ос — СД, ВЛ), п’ятипа́л (См, Мал — ПЦ,
ЗК), п’ятипалечник (Ан — ПД, СЛ), п’ятипальник (Мн2, Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ, ПЦ),
п’ятипальчики (Ан — СЛ), п’ятипе́рстень (Вл, Жл, Ду, Mk), п’ятипе́рс(т)ник (Вл, Ан,
Пс, Жл, Ян2, Ос — СД, ПД, ВЛ), п’ятирик (Ос — СД, ПД, ВЛ), п’ятирушник (Ос —
ПД), п’ятисильник (Ос — ПД, ВЛ), п’ятiрка (Ос — ВЛ), п’ятiрник (Ос — ПД, ВЛ),
п’ятолиственник (Ос — ПД), п’ятопальчик (Rs — ВЛ), п’ятоперсник (Rs — ВЛ), п’ять
пальцiв (Ос — СД), семисильник (Ос — СД).
Potentilla angustifolia DC. [≈Potentilla hirta L.] — перста́ч вузьколи́стий (Ру,
Оп).

Potentilla anserina L. — перста́ч гу́сячий (Ру, Оп), гу́сячi ла́пки́ (Сл; Ав, Ан, Iв, Mk,
Ос, Рм, Мс, Кч, Сб, Коб — ЗАГ); гу́сяча ла́пка (Ру, Оп; Мг — ГЦ, ЗК), пальочник пернатий
(Во), перстач бiлочник (Вх1, Вх2, Вх6), перста́ч гу́сятник (Мл); баранцı́ (Сб — СТ),
бедренець (Ос — ВЛ), бiле зiлля (Ос — ПЦ), бiлонiг (См — ВЛ), бı́ло́чник (Вх, Жл, Ум, Iв —
ВЛ), боло́тинок (Сб — СТ), болотни́к (Сб — СТ), болотня́нок (Мг — ЗК), буга́йник (Сб —
ВЛ), вразник (Ос — ВЛ), глади́ш (Мг — ЗК), грабинка земляна (Ос — ВЛ), гребı́нчик (Сб
— СТ), гризник польовий (Ан — ПС), гусениця (Ан — СТ), гусина трава (Ав, Tl — СД),
гуся́тни́к (Рг1, Ан, Жл, Мн2, Ду, Iв, Mk, Ос, Мг — СД, ПД, ЗК), гуся́тниця (Чн, Сл, Дз — ПД,
СЛ), гу́сяча трава́ (Мг — ГЦ, ЗК), гусяче зiлля (Км), гу́ся́чка (Вх5, Сл, Кч, Мг — БО, ЗК,
ЛМ), гусячни́к (Мг — ЗК), дев’ятинник (Сл — ВЛ), дерев’я́нка (Сб — ДС), дереза́ (Сл, Рм,
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Сб — ПЦ, БО), дубрı́вка (Лс2 — ПЦ), жаблик (Ан — СТ), жаблiр (См), жабник (См — БО),
жо́втя (Сб — ДС), золотни́к (Вх, Ан, Ум, Шс, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ос, Мг — ЗАГ), золототи́сячник
(Ан, Iв, Сл, Рм, Мг — СД, СТ, ВЛ, ЗК), калга́н (Мг — ЗК), колечки (Ан — СЛ), крiвавник
(Ос — ПЦ), лапка болотна (Ан — ПС), ла́пка гуси́на (Рг1, Ln, Пс, Шс, Сл, Ос, Ук — СТ,
ПД, СЛ), ла́пки ку́рячi (Мг — ЗК), лапчатка гусяча (Сл), лепчи́ця горо́дня (Сб — ПД),
мнякиш (Км), молка (Ан — СТ), мохна́лька гу́сяча (Мг — ЗК), м’я́ку́ш (Вх, Жл, Ум, Iв
— ДС), ну́жки гу́сячi (Мг — ЗК), пажить (гусина) (См), пальчики братськi (Ос — СЛ),
папороть (Ан — СТ), па́пороть ди́ка (Мг — ЗК), па́пороть дома́шня (Мг — ЗК), перевiйка
(Ос — ВЛ), пере́рва (Сб — ДС), перста́ч (Жл, Мг, Сб — ДС, ГЦ, ЗК), печı́ночниця (Мг — ЗК),
пiдбı́л (Ум, Iв, См, Сб — СТ, ВЛ), плавньо́вка (Дз — СТ), повзуно́к (Сб — СД), повзучо́к (Сб
— СД), пов’я́зок (Ан, Iв, Сл — СЛ), подбiл (Ан — ВЛ), позоло́тиця (Сб — ЗК), позоло́тник
(Мг — ЗК), пориж (Мл — ВЛ), при(о)стрı́тник (Мл, Мг — ДС, ЗК), пу́дбiл (Мг — ЗК),
рабри́нка (Сб — ПЗ), райни́к (Сб — ВЛ), росни́шка (Сб — ДС), рябинник дорожний (Ан
— ПС), слiпота (Mk — ПД), слiпота́ доро́жна (Сб — СТ), смета́нка (Сб — ДС), сметанник
(См — СЛ), смитанник (Гв, Gs, Tl — ГЛ, СЯ), соло́дка трава́ (Сб — СД), солодкова́нець (Пч
— ЗК), спинки (Ос — ПЦ), срибнiк (Км), стрiбе́рник (Мг — ЗК), тякиш (Км), червı́шник
(Сб — ДС), черевни́к (Мг — ЗК), чигина (Км), чистець (Ос — ВЛ), шелене́ць (Мс — СТ).
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Potentilla arenaria Borkh. = Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
Potentilla argentea L. — перста́ч срiбля́стий (Вх1, Вх6, Ру, Оп); пальочник
срiбноцвiтий (Во); бедренець (Ос — ВЛ), бiшена травка (Км), будбє́льник (Яв — ПЦ),
гомоза (Ан — СЛ), горловка (Ан — СЛ), гризник (Ос — ВЛ), декохт вiтряний (Ос — ПД),
дерев’я́нка (Ан, Mj, Ду, Iв, Mk — СД, ПД, ПС), дубровка (Ан — ПС), дубровник боровий
(Ан — ПС), жабiвник (Км), жаблик (Го2 — СЛ), жабник (Км), жабовник (Ln, Шс — СТ),
жо́вня (Ан, Iв — ПД), зiлля вiд лихорадки (Ос — ПД), керме́нь (Жл), кость простужена
(Ос — ПД), лапишник (Ан — СЛ), лапчатка (Ос — СД), нагiдни́к (Ан, Ду, Iв, Mk — СТ),
нечуйвiтер (Ан — СЛ), перевiйка (Ос — ВЛ), пiдвередник (Ос — ВЛ), полиньок-глоточник
дрiбний (Км), попилюха (Ос — ПД), простудник (Ос — ВЛ), п’ятилистник (Ln, Шс — СТ),
п’ятка Матерi Божої (Ос — СД), п’ятопал (Ос — ПД), рипiшка (Ан — СТ), ритишка (Км),
розпишка (Ан — СЛ), розтопир (Ан — СЛ), свина трава (Ан — СЛ), свинук (Ан — СЛ),
сердечник (Ос — ВЛ), сiре зiлля (Ос — ВЛ), сухiтник (Ос — ВЛ), трава для свиней (Ос
— СТ), цар-зiллє (Ан — СЛ), черве́ць (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Кр, Шс, Ду, Iв — СД, СТ, СЛ),
черве́чник (Шс2, Ду, Iв — СЛ), черви́ч(ш)ник (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос, См — СД,
ПД), черво(а)то́чник (Ан, Ду, Iв, Км — ПС), черв’янець (Ан), черв’ячник (Ln, Шс — СТ),
череви́шник (Iв).
Potentilla astracanica Jacq. — перста́ч астраха́нський (Ру, Оп); лапчатка (Шс —
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Potentilla aurea L. — перста́ч золоти́стий (Ру, Оп); перста́ч золотни́к (Вх1, Вх6,
Мл; Шх); золотı́льник (Коб — ГЦ).
Potentilla bifurca L. — перста́ч вилча́стий; перста́ч вилка́стий (Мл, Сл);
золототисячник (Ос — СТ).
Potentilla bornmuelleri Borbás [≈Potentilla astracanica Jacq.] — перста́ч
Борнмю́ллера (Оп).
Potentilla callieri (T.Wolf ) Juz. — перста́ч Калльє́ (Ру, Оп).
Potentilla canescens Besser [=Potentilla inclinata Vill.] — перста́ч сивува́тий
(Ру, Оп); перста́ч сı́рий (Мл, Сл).
Potentilla caucasica Juz. — перста́ч кавка́зький (Оп).
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. (Potentilla arenaria Borkh.) — перста́ч попеля́стий
(Сл), перста́ч пiскови́й (Мл, Сл, Оп); перста́ч пiща́ний (Ру); декохт (Ос — ПД),
чер(е)вичник (Чн, Ан, Го1 — СЛ).
Potentilla collina Wibel — перста́ч па́горбовий; перстач горбкуватий (Оп),
перста́ч горбови́й (Мл).
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Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch — перста́ч Кра́нца; пальочник
ярий (Во), перста́ч весняни́й (Вх1, Вх6), перстач Крантца (Оп), перста́ч Кра́нця
(Ру); ко́кус (Рг1, Ан, Пс, Жл, Гр, Ду, Сл, Mk), п’ятопальчик (Mk — ПД).
Potentilla crassa Tausch ex Zemmeter [≈Potentilla recta L.] — перста́ч товсти́й
(Ру, Оп).
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Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. — перста́ч прити́снутий (Оп).
Potentilla erecta (L.) Räuschel — перста́ч ви́прямлений, перста́ч-зав’язни́к
(Сл), калга́н (Ру, Оп; См, Мг, Сб, Дми — ЗАГ); зав’язник звичайний (Вх1, Вх2, Вх6),
перста́ч лiсови́й (Мл), перста́ч прямостоя́чий (Ру, Оп); балабан (Ан, См — СД, ДС),
балiчи́чник (Он — БО), бобрiвка (Ос — ВЛ), болiчiвни́к (Кар — ГЦ), болотня́нок (Мг —
ЗК), болячко́вий ко́рiнь (Мг — ЗК), буга́йник (Сб — БО), воло́шка(и) (Мг, Сб — СТ, ПД,
ВЛ, ЗК), волошки жо́вт(е́ньк)i (Сб — СТ), в’я́зi(е)ль (Ан, Iв, Сб — СД, ДС), в’яз-трава
(Км), галдан (Ос — ВЛ), глади́ш (Мг — ЗК), гла́зки аню́тинi (Мг — ЗК), гу́сяча трава́ (Мг
— ГЦ), гусячки́ (Мг — ЗК), де́нниця (Шх, Сл — ГЦ), дерев’я́нка (Ав, Ан, Вх1, Mj, Iв, Mk, Сб —
СД, ПЦ, ПЗ), дериза́ (Сб — ПЦ), ду(i)брiвка (Ос — ВЛ, ПЦ), дубрı́вник (Нв, Вх1 — ВЛ, БО),
дубровка (Рг1, Ан, Пс, Шм, Mj, Mk, Сб — ЗАГ), забобо́ни ба́бинчi (Коб — ГЦ), з(а)в’язни́й
ко́рiнь (Сл, Ос — ВЛ, ДС), за́в’я́зни́к (Ав, Жл, Вх3, Ум, Гр, Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Сб, Нес — СД,
ВЛ, СЛ, ДС), зав’язни́к кра́сний (Мг — ГЦ), зав’язник стоячий (Ан), збурник (Нв, Вх1 —
ГЦ), зґайба (Mk — ГЦ), зiлля вiд кровавого поносу (Ос — ВЛ), золотник (Жл), золоту́ха
(Сб — ВЛ), зуб (Сб — ПЗ), зубро́вка (Рм — ПЦ), їду́ха (Мс — СТ), кı́нське корı́ння (Мг
— ЗК), коси́ця си́ня (Мг — ЗК), крементуля (Ос — ВЛ), крiвцi заячi (Tl), кровни́к (Мг
— ЗК), кру́зiлля (Ду), куре зiлля (Ос — ЛМ), кур-зı́лля(є) (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ян2, Ду, Iв,
Mk, Ос — ПД), ку́ряче зı́лля(є) (Нв, Ан, Сб — ПД, ЛМ), ла́пка гу́сяча (Мг — ЗК), ла́пка
соро́ча (Мг — ЗК), ла́пки (Сб — СД, ЗК), ла́пки гу́сячi (Сб — ПД, ЗК), ла́пки ко́тиковi
(Сб — СД), ла́пки кото́вi (Км, Сб — СТ), ла́пки котя́чi (Мг, Сб — СД, СТ, ПД, СЛ, ГЦ, ЗК),
ла́пки коцу́рячi (Мг — ЗК), ла́пки ку́рячi (Мг — ЗК), лапу́шник (Сб — ДС), ла́пча́тка
(Сб — ПД, ВЛ), лапчатка лiсна (Км), лепчи́ця (Сб — ПД), липу́ха (Сб — ДС), майови́й
цвiт (Мг — ЗК), нагадник (Сб — СТ, ДС), нога ку́ряча (Rs — ВЛ), ну́шки гу́сячi (Мг —
ЗК), о́чi жа́блячi (Сб — ПД), парожки (Км), пере́рва (Сб — ДС), переста́ч (Коб — БО),
перста́ч (Мг, Сб — СТ, ПД, ЗК), пiдгрудник (Ос — ВЛ), пiддубник (См — ПЛ), пiдо́йма
(Шх, См — ПС, ГЦ), порошки (Ан — СД), при́воротень (Сб — СД), простудник (Ос — ВЛ),
прямосто́й (Мг — ЗК), п’ятиця (Hl — БУ), ра́йник (Сб — ВЛ), распорот (Км), рядо́чки (Сб
— СД), салашник (Км), сердечник (Ос — ВЛ), стародуб (Ос — ВЛ), стоголо́вник (Сб —
СТ, ВЛ, ДС, БО), тарментı́л (Мг — ЗК), татарки (Сл), термели́на (Ан — ПД), терментила
(Км), терменти́ля (Рг1, Пс, Жл, Ду, Ос — ВЛ, ПЦ), терментилька (Ос — ВЛ), терменти́на
(Вх, Вх1 — ДС), терметелька (Ос — ВЛ), терметиля (Ос — ВЛ), термотелька (Сл — ВЛ),
термотı́ла (Мг — ЗК), термутел(i)я (Ос — ВЛ), удобниця (Ос — ПЦ), узик (См — СЛ),
чебрець (Ан — СЛ), червенко́вий ко́рiнь (Мг — ЗК), черве́ць (Мн2, Mk, См, Мг — СД, ПД,
ЗК), червiнник (Км), червошник (Ан — СЛ), черевни́к (Мг — ЗК), черець (Ан — СЛ),
шалашник (Ан — ПС).
Potentilla geoides Bieb. — перста́ч гребı́нниковий; перста́ч гравiлатоподı́бний
(Ру, Оп).

Potentilla goldbachii Rupr. [≈Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link.] — перста́ч
Ґо́льдбаха; перста́ч Го́льдбаха (Ру, Оп).
Potentilla heptaphylla L. — перста́ч семили́стий; перста́ч семилисто́чковий (Ру,
Оп), перста́ч те́мний (Вх1, Мл), перста́ч червоня́стий (Сл); жовтушник (Ан — СТ,
СЛ).

Potentilla hirta L. — перста́ч шорстки́й; перста́ч кошла́тий (Сл).
Potentilla humifusa Willd. — перста́ч просте́ртий (Ру, Оп).
Potentilla impolita Wahlenb. — перста́ч тьмя́ний; перста́ч неблиску́чий (Ру, Оп);
дубровник (См — ПС), червичник (См — СЛ).
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Potentilla inclinata Vill. — перста́ч сивува́тий; червець (Ан —

СЛ),

червичник (См

— ДС).
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Potentilla intermedia L. — перста́ч сере́днiй (Ру, Оп); перста́ч похи́лений (Мл, Сл).
Potentilla jailae Juz. [≈Potentilla geoides Bieb.] — перста́ч яйли́нський; перста́ч
яйли́ (Ру, Оп).
Potentilla laeta Reichenb. [≈Potentilla recta L.] — перста́ч яскра́вий; перстач
веселий (Оп).
Potentilla leucotricha Borbás [≈Potentilla recta L.] — перста́ч бiловолоси́стий
(Ру); перстач бiлоповстистий (Оп).
Potentilla longipes Ledeb. — перста́ч довгоквiтконı́жковий (Ру, Оп).
Potentilla micrantha Ramond ex DC. — перста́ч дрiбноцвı́тий; перста́ч
дрiбноквiтко́вий (Ру, Оп).
Potentilla mollicrinis (Borbás) Stankov [≈Potentilla astracanica Jacq.] —
перста́ч м’яковолоси́стий (Оп).
Potentilla neglecta Baumg. — перста́ч зане́дбаний.
Potentilla norvegica L. — перста́ч норве́зький (Сл, Ру, Оп).
Potentilla obscura Willd. [≈Potentilla recta L.] — перста́ч те́мний (Ру, Оп).
Potentilla orientalis Juz. [≈Potentilla bifurca L.] — перста́ч схı́дний (Ру, Оп).
Potentilla palustris (L.) Scop. = Comarum palustre L.
Potentilla patula Waldst. & Kit. — перста́ч розло́гий (Оп); перста́ч крiсла́тий
(Мл); коров’я́к (Мс — СТ), ла́пки котя́чi (Мс — СТ), лапча́тка (Мс — СТ), переста́ч (Мс

co

— СТ).
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Potentilla pedata Nestler — перста́ч стопоподı́бний; перста́ч стопови́дний (Ру,
Оп); золотник (Ан — СТ).
Potentilla pilosa Willd. [≈Potentilla recta L.] — перста́ч волоси́стий (Ру);
перстач опушений (Оп).
Potentilla pindicola (Nyman) Hausskn. — перста́ч пı́ндський (Оп).
Potentilla recta L. — перста́ч прями́й (Вх1, Мл, Сл); пальочник прямостоячий (Во);
волошки (Ан — СЛ), карапант (Ос — ВЛ), лапки котовi (Ан, Шс2, Ян2, Сл — СД, СТ, СЛ),
лапки котячi (См — СЛ), лапушник (Ан — СТ), лапчатка (Ln — СТ), нагадник (Ан —
СТ), п’ятипальник (Ос — ПД), стоголовник (Ан, Сл — СТ), товстушки мужеськi (Сл —
СЛ), червець (Нв — ВЛ).
Potentilla reptans L. — перста́ч повзу́чий (Вх6, Сл, Ру, Оп); перстач мохна (Вх1),
перста́ч повзу́н (Мл); жабник (См — ПД), затяжний корiнь (Ян4 — СТ), козири́ння
(Дан — ПЗ), мо́хна (Вх, Ан, Жл, Вх6, Ян2, Iв, Сл, Mk, Бк — СД, ПД, БУ), п’ятерни́к (Ум),
п’ятилистка (Ос — СТ), п’ятилистник (Кр — СД), п’ятилистник повзучий (Шс — СТ).
Potentilla semilaciniosa Borbás [≈Potentilla recta L.] — перста́ч напiврозсı́чений (Ру, Оп).
Potentilla supina L. — перста́ч лежа́чий (Сл, Ру, Оп); перста́ч стелю́х (Мл).
Potentilla tergemina Sojа́k — перста́ч потрı́йний.
Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link. — перста́ч тюрı́нґський.
Potentilla thyrsiﬂora Zimmeter — перста́ч китицецвı́тий; перстач пiрамiдоквiтковий (Оп).
Potentilla umbrosa Steven & Bieb. — перста́ч затiнко́вий; перста́ч тiньови́й (Ру,
Оп).

Potentilla virgata Lehm. — перста́ч прутяни́й.
Potentilla sp. — золотник (Вх7 — ДС), перста́к (Вх7 —

ЗК),

христовник (Сл —

СТ).
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Poterium L. [=Sanguisorba pro parte L.] — чорноголо́вник (Ру, Оп).
Poterium polygamum Waldst. & Kit. [=Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata Briq.] — чорноголо́вник полiга́мний; чорноголо́вник багатошлю́бний (Ру,
Оп).
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Poterium sanguisorba L. [=Sanguisorba minor Scop.] — чорноголо́вник
родовико́вий (Ру, Оп).
Prangos Lindley [=Cachrys L.] — зубни́й ко́рiнь; прангос (Оп).
Prangos odontalgica (Pallas) Herrnst. & Heyn [=Cachrys odontalgica Pallas] —
зубни́й ко́рiнь солонце́вий; прангос кравниковий (Оп).
Prangos triﬁda (Miller) Herrnst. & Heyn [=Cachrys alpina Bieb.] — зубни́й
ко́рiнь гiрськи́й; прангос трироздiльний (Оп).
Prenanthes L. — зворiвни́к; прена́нт (Ру, Оп).
Prenanthes purpurea L. — зворiвни́к пурпуро́вий; латучка рожева (Вх1),
прена́нт пурпуро́вий (Ру, Оп), сала́тка черво́на (Мл); гiльтя́йське зı́лля (Вай — ГЦ),
зворiвник (Mk — ГЦ).
Primula L. — перво́цвiт (Сл, Ру, Оп; Ук); первенець (Вх2, Вх3; Mk).
Primula acaulis (L.) Hill = Primula vulgaris Hudson.
Primula elatior (L.) Hill — перво́цвiт висо́кий (Сл, Ру, Оп); веснянка росла (Во),
первенець винеслий (Вх6), первенець високий (Мл); гу́сячi квiтки́ (Сен — ЛМ), за́рька
жо́вта (Коб — ГЦ), оведя́н (Нв, Жл, Ду — ГЦ), первiсночка огородова (Mk), пер(е)во́цвiт
(Коб — БО), ру́чка Бо́жа (Коб — БО), черевички зозулi (Rs — ВЛ), чо́боти зазу́линi (Сл,
Гб2 — ГЦ).
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Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior — перво́цвiт висо́кий типо́вий.
Primula elatior (L.) Hill subsp. poloninensis (Domin) Dostál — перво́цвiт
висо́кий полони́нський.
Primula farinosa L. — перво́цвiт борошни́стий (Оп).
Primula halleri J.F.Gmelin (Primula longiﬂora All.) — перво́цвiт довгоцвı́тий;
перво́цвiт Га́ллера (Ру, Оп).
Primula longiﬂora All. = Primula halleri J.F.Gmelin.
Primula macrocalyx Bunge [=Primula veris subsp. macrocalyx (Bunge) Lüdi]
— перво́цвiт великоча́шечковий (Ру, Оп).
Primula minima L. — перво́цвiт дрiбни́й (Ру, Оп); первенець найменший (Вх1, Вх6).
Primula poloninensis (Domin) Fedorov [=Primula elatior (L.) Hill subsp.
poloninensis (Domin) Dostál] — перво́цвiт полони́нський (Ру, Оп).
Primula sibthorpii Hoﬀmanns. [=Primula vulgaris Hudson subsp. sibthorpii
(Hoﬀmanns.) W.W.Sm. & Forrest] — перво́цвiт Си́бторпа (Ру, Оп).
Primula veris L. — перво́цвiт весня́ни́й (Ру, Оп); веснянка проста (Во), первене́ць
лiка́рський (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), перво́цвiт лiка́рський (Сл); амери́цька квı́тка (Мг —
ЗК), бабки (Ос — СД), баранцı́ (Км, Сб — ГЦ), бара́нчики (Ав, Во, Чн, Жл, Мн, Мн2, Вх1,
Гр, Дб, Сл, Mk, Ос, См, Мг — СД, СТ, ПД, СЛ, ЗК), барбадинки (Ос — СЯ), ба́рхатнi квiтки́
(Мг — ЗК), баршуно́вi квiтки́ (Мг — ЗК), баршуночки́ (Мг — ЗК), бра́тчики (Мг — ЗК),
буквиця (Ян2, Сл, Ос, См — СД), бу́квиця бı́ла (Чн, Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв — СД, ВЛ,
СЛ), буквиця жовта (Ан — ПС), бу́ковки (Мг — ЗК), веснı́вка (Жл, Mk, См — ПД, ДС),
весня́нка (Жл, Mk — ПД, ДС), гади́нниця (Вх, Жл, Ум, Iв — ДС), дзвiнки́ (Tl, Кч — ГЛ, БО),
дзвоники (Ос — ПД), дупки курi (Гв — СЯ, ЛМ), жовтуха (Ан, Ян2, Сл — СД), ка́шка (Мг
— ЗК), кишки́ жо́втi (Мг — ЗК), ключ (Км), клю́чик(и) (Во, Вх, Ан, Жл, Вх1, Ду, Iв, Сл, Mk,
Сб, Сва — ПД, ПС, ДС), ключина (См), ключı́ золотı́ (Мг — ЗК), ключı́ петро́вi (Мг — ЗК),
кобiчка (Вх — ДС), когу́тики (Мг — ЗК), когу́тики жо́втi (Сб — БО), козинки́ (Мг — ЗК),
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козлечник (Ан — СЛ), короста́н (Во, Жл), ко́тики (Ан, Го1, Iв, Сл, Мг — СЛ, ЗК), кукурı́чка
(Вх, Вх1, Ум, Iв — ДС), куритина (Ан — СЛ), ла́пка ку́ряча (Сб — ПЗ), ла́пки гу́сячi (Сб —
ПС), ла́пки зозу́линi (Мг — ЗК), ла́пки́ соро́чi (Рг1, Пс, Mj, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk), ледуночка
(Км), лепушки (Км), лету́шки (Сб — ДС), лиферiя (жовта) (Рг1, Ан, Пс), лiсове́ зı́лля(є)
(Ан, Iв), ло́пух (Мг — ЗК), лопуцьок (Ос — ВЛ), лопушки́ ди́кi (Сб — ДС), малвка жовта
(Ан — СД), медо́к (Сб — ВЛ), медуни́ця (Сб — ПД), медуни́чка (Сб — ВЛ), меду́нка(и) (Лс2,
См, Мг — СД, ПЦ, ЗК), меду́нки жо́втi (Сб — ПС), медя́ни́к (Ан, Жл, Гр, Ду, Iв, См — СД),
медяни́к-зiлля(є) (Рг1, Пс, Mj, Ум, Iв), медянички́ (Рг1, Вл, Пс, Мн, Ум, Iв), микола́й(чи)ки
(Ос, Сб — ВЛ, ПЦ, ГЦ), мiстрiнка́шка (Мг — ЗК), молочı́й (Сб — ПД), никола́йки (Ан, Iв —
СД), одка́сник (Сб — ПЦ), онисiйко (Сл — СЛ), онисько (Сл — СЛ), опуцьки (Ан — ПС),
палеришка (Км), па́льчики Бо́жi (Бк, Сб — БУ), панчı́шки (Лс2 — ПЦ), пе́рвенець (Во,
Ан, Мс — СТ, ПД, ВЛ), перве́сниця (Жл), пе́рвий цвiт (Мг — ЗК), первоснiг (Tl), перво́цвı́т
(Пс, Вх1, Кр, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Ос, Сн, Пч, Мс, Кч, Мг, Сб, Коб — ЗАГ), перелет (Ан, См — СД),
пере́рва (Сб — БО), пе́рший квiт (Сб — ДС), першоцвı́т (Ук, Кч — БО), петерклı́ч (Км, Мг
— ЗК), петро́ве ли́стя (Мг — ЗК), пiдойма (Ос — ПД), пiдсалат (Ос — ВЛ), попутник (См
— ВЛ), по́ртки жа́б’ячi (Сб — ВЛ), при́му́л(к)а (Ук, Сб — ВЛ, ДС), приму́лка лiсова́ (Сб —
ПД), примуля (Сл), про́лiска(и) (Ан, Ум, Iв, Мг — СТ, ЗК), просере́н(ь) (Iв, Сл), ранньоцвı́т
(Мг — ЗК), раст(ь) (Шх, См — ПД, ГЦ), ручка (См), ру́чка(и) Бо́жа(i) (Ав, Рг1, Ан, Пс, Мн,
Вх1, Hl, Кр, Ду, Iв, Сл, Mk, См, Мг, Сб, Пок — СД, ПД, ВЛ, ПЗ, БУ, ЗК), ру́чки Бо́говi (Лс2 —
ПЦ), ряст (Ду, Сл, Сб — СТ), сережник (Сл), скороспiлка (Км), слiпота (Tl, Mk, Ос, См, Гб
— ПД, ПЗ), слiпота́ жо́вта (Сб — ПД), слiпота курина (Сл — ПД), слiпота́ ку́ряча (Mk, Рм,
Мг — ПД, ВЛ, ЗК), слiпо́ти (ку́рячi) (Гб — ДС), смета́нник (Мг — ЗК), смокту́нчики (Сб —
ПД), со́нiчник (Мг — ЗК), соняшник малий (См), станка́шка (Мг — ЗК), стигнячки (Ан —
СД), странґа́шка (Мг — ЗК), стрiнґ(к)ашка (Мг — ЗК), сцiнґа́шка (Сто — ЗК), цiнка́шка
(Мг — ЗК), цiнковка́шка (Мг — ЗК), череви́чки (Сб — СТ), череви́чки зозу́л(ин)i (Rs,
Ос, См, Вас — ВЛ, СЛ), чiнга́шка (Мг — ЗК), чiнча́рiшка (Сб — ЗК), чiчiнки́ (Мг — ЗК),
ясене́ць (Сб — ВЛ).
Primula veris L. subsp. veris — перво́цвiт весня́ни́й типо́вий.
Primula veris subsp. macrocalyx (Bunge) Lüdi — перво́цвiт весня́ни́й
великоча́шечковий.
Primula vulgaris Hudson (Primula acaulis (L.) Hill) — перво́цвiт безсте́блий
(Сл); веснянка безствольна (Во), первене́ць безби́льний (Мл), первенець безчередневий
(Вх6), перво́цвiт звича́йний (Ру, Оп); суховчик (Нв — ВЛ).
Сорт: во́чко львı́вське (Гб — ДС).
Primula vulgaris Hudson subsp. sibthorpii (Hoﬀmanns.) W.W.Sm. & Forrest
— перво́цвiт безсте́блий Си́бторпа.
Primula vulgaris Hudson subsp. vulgaris — перво́цвiт безсте́блий типо́вий.
Primula sp. — лепушки́ (Вх7 — ВЛ).
Primulaceae — первоцвı́товi; первоцвı́тi (Сл, Ру, Оп); веснянковатi (Во),
первенцюватi (Вх1, Вх2, Вх6).
Proboscidea Schmidel — довгорı́г; пробосцидея (Оп); дворiжниця (Соб).
Proboscidea louisiana (Miller) Thell. — довгорı́г америка́нський; пробосцидея
луїзiанська (Оп).
Prunella L. — сухове́ршки (Сл, Ру, Оп); горлянка (Ум, Iв).
Prunella grandiﬂora (L.) Scholler — сухове́ршки великоцвı́тi (Сл); горля́нка
великоцвı́тна (Мл), сухове́ршки великоквiтко́вi (Ру, Оп); горля́нка (Рг1, Ln, Мн — СТ),
горя́нка (Рг1, Пс, Мн), крутоголо́вчики (Гр, Ду), суховершки (Ос — ВЛ), щем’ялина (Ан
— ПС).

Prunella laciniata (L.) L. — сухове́ршки кiнча́стi; суховершки роздiльнолистi (Оп),
сухове́ршки розрiзнı́ (Ру).
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Prunella vulgaris L. — сухове́ршки звича́йнi (Сл, Ру, Оп); горля́нка звича́йна
(Мл), купатень суховерх (Вх1), суховчик звичайний (Вх1); бендєко́вий цвiт (Коб —
ГЦ), брат-з-сестрою (Ан — СЛ), братики (Ан, Ос — ПД, СЛ), братики-i-сестрички (Ан
— СЛ), бруне́лька (Рг1, Ан, Пс, Жл), васильки лiснi (Ан — СЛ), васильки собачi (Сл —
ПС), васильок польовий (Ан — СЛ), вогник (Км — СД), головинка (См), гориця (См),
горля́нка (Ав, Ln, Жл, Шм2, Ум, Ду, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ), гуся́чка (Дми — ДС),
качанчики (Ос — ВЛ), крiвавник (Ос — ПЦ), крутоголовцi (Км), ку́патень (Вх, Жл, Ду
— ДС), лойник (Ln — СТ), любка (Ос — СД), мар’янка (Ос — ВЛ), медунка (Сл — ПС),
м’ята собача (Сл — ПС), папок красний (Км), паршивець (Ос — СД), помiч горляна (Ан,
Сл), свинюхи (Сл — ПД), сережки (Ан — ПС), сухован (Вх7 — ДС), суховертка (Ln — СТ),
сухове́рх (Гв, Вх, Ду, Сл — ВЛ), сухове́ршки(а) (Чн, Рг1, Вл, Ан, Вх7, Го1, Rs, Ян2, Ду, Iв, Сл,
Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ, СЛ, ДС, БО), суховили (Гв — СЯ), сухо́вчик (Вх7 — ДС), сухотник
(Гв — ДС), толстяк (Ос — ВЛ), чорноголовець (Км), чорноголовка (Ln, Hl — СТ, БУ).
Prunus L. — сли́ва (Вх2, Вх3, Ру, Оп), те́рен.
Prunus armeniaca L. = Armeniaca vulgaris Lam.
Prunus avium L. = Cerasus avium (L.) Moench.
Prunus cerasifera Ehrh. — алича́ Ук, Мс, Коб — СТ, ДС); алуча (Шм2), галича́ (Мс —
СТ), дрiбносли́ва (Мс — СТ), кисли́чки (Мс — СТ), лича́ (Ан, Коб — ДС), пузи́чки (Мс —
СТ), слива-лича (Ан, Го2 — СД, СЛ), сливки́ (Мс — СТ), терно́вка (Мс — СТ), терносли́ва
(Мс — СТ).
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Prunus cerasus L. = Cerasus vulgaris Miller.
Prunus divaricata Ledeb. [≈Prunus cerasifera Ehrh.] — алича́ (Ру, Бр, Оп); сли́ва
розло́га (Ру, Оп).
Prunus domestica L. — сли́ва дома́шня (Оп); сли́ва (Сл; Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Мн2, Шм,
Ян4, Iв, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ), сли́ва звича́йна (Во, Вх1, Вх2, Мл), сли́ва садо́ва (Ру);
валчуга (Ан — СЛ), меленянка (Мал — ЗК), оме́ґа (Мал — ЗК), слива-лича (Чн — СЛ),
сли́вка (Вх, Hl, Mj, Ум, Rs, Iв, Сл, Mk, Гб — ЗАГ), цвечки (Ан — СЛ).
Сорти: адама́ски (Вх5 — ЛМ), ана(i)шпе́т (Бк — БУ), багрiвки (Вх), багру́ля (Гр),
багрянки (Вх), ба́нька (Бк — БУ), бендюги́ (Вх — ДС), бистрицi (Вх5 — ЛМ), бiлю́га
(Бк — БУ), бiльо́ха (Бк — БУ), бру́нька (Шк), венґ(г)е́рка(и) (Вх, Гр, Сл, Mk, Гб — ПД,
ВЛ, ПЗ, ДС), горстки (Вх, Mj, Mk — ПД, ВЛ), ґолґа́нка (Бк — БУ), ґолда́н(к)а (Мч, Бк
— ПД, БУ), довгастiнки (Вх — ДС), дрислı́вка (Гр), дубı́вка (Ва — СД), iтальянка (Яв),
картопля́нка (Лс2 — ПЦ), кобилицi (Вх7), кобилю́(ьо́)ха (Вх, Mj, Сл, Mk, Бк, Гб — ПД, ДС,
БУ), кобиля́нка (Гр, Гб — ЗК, ЛМ), кобиля́рки (Вх7 — ЛМ), кобиляхи (Вх7 — ЛМ), люба́ска
(Гб — ДС), мария́нки (Вх7 — ЛМ), медiвка(и) (Вх), мушка́ти (Вх7 — ЗК), опiшня́нка (Ва
— СД), пруня (Hl, Ощ, Сл — БУ, ГЦ), пруньки (Сл, Mk — ПД), прутни́цi (Вх7), реґльо́ти (Гб
— ДС), ренґл(ь)оди (Коб — ПЗ, ДС), ренґл(ь)о́ти (Мл, Mk, Гб — ПД, ДС, ЛМ), ренклод (Сл,
Ук), ренклоти (Сл), ренкльоди (Сл), селепуги (Вх), слива-угорка (Ан), сли́вка уго́рська
(Mj — ПД), спасiвки (Вх), угорка (Вх, Вх6, Ду, Сл, Ук), чорнослив (Вх).
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C.K.Schneider — терно́слива (Вх, Ср, Ан,
Жл, Вх5, Шм2, Ощ, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ук, Мс, Гб — СТ, ДС, БУ, ГЦ, ЛМ); слива тернянка (Вх1,
Вх2, Вх6), терно́сли́в (Мл; Вх, Ln, Жл, Го1, Шм, Шс, Ду, Сл, Mk, Ук — ЗАГ); ґульки́ (Бк —
БУ), ку́лька (Рг1, Пс, Жл, Ду, Iв, Mk, Мч — СД, ПД), куркуду́ч(ш)i (Бк — БУ), парумбеля
(Пс), слива дика (Ос — ВЛ), сливка (Вх — ДС), тарка (Сл — ЗК), те́рен (Гр, Ос — ПД),
терка (Гб — ЛМ), терн (Ан), терна́вка (Вх, Жл, Вх7, Он — БО, ЛМ), тернı́вка (Вх, Жл,
Вх7, Гр — ЛМ), терно́сли́вка(и) (Во, Вх, Жл, Он — СТ, ДС, БО), терно́ха (Вх, Ду — ДС),
терня́нка (Жл, Гр), торн (Ан — СЛ), чорнослив(а) (Шс, Мс — СТ).
Сорти: бабки́ (Вх7 — ДС), багро́хи (Вх7), балаба́с (Вх7), бiлiнки́ (Вх, Вх7, Ощ — ДС,
ГЦ, ЛМ), бiло́сливи(а) (Вх, Вх7, Гу — ДС, БО, ГЦ), бiлохи (Вх), бiлушка (Вх7 — ЛМ),
бiлянка (Вх7 — БО), борщiвки́ (Вх, Вх7 — ВЛ), бруньки (Вх), бурова́нi (Вх7), вовкун (Вх7
— ЗК), дамасценки (Вх6), димениця (Вх7 — ЛМ), ди́мки (Вх, Вх7 — ГЦ, СЯ), димни (Вх),
димницi (Вх5 — ЛМ), домасини (Вх — ВЛ), дриздуля (Mk — ПД), дрислива (Го1 — СЛ),
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дрисливець (Вх7), дрисли́виця (Вх7), дри́сливка (Вх7 — ВЛ), дристулi (Вх), дристу́хи (Гб
— ВЛ), дряскулi (Вх), дрясливцi (Вх), дулки (Вх — ЛМ), дура(у)си́ (Вх — ДС), за́снiтки
(Вх — ВЛ), келавки́ (Вх — ДС), коркоду́шi (Вх7, Мс — СТ, ГЦ), крива́к(и́) (Вх, Вх7 — СЯ,
ЛМ), круги́ня (Вх7 — ЛМ), круглицi (Вх), кругли́чка (Гб — ДС), круглянки́ (Вх, Вх7 —
ДС), крухинi (Вх5, Вх7 — ГЦ, ЛМ), куля́вка (Вх7 — СЯ), куркуду́шi (Мс, Гб2 — СТ, ГЦ),
лопа́тка (Вх7 — ВЛ, БО), люба́ха (Вх7 — ДС), любаски́ (Вх7 — ДС), любашки́ (Вх7 —
ВЛ), ля́пи (Вх7 — ДС), мела́йницi (Вх7 — ЗК), мiш(щ)у́нка (Вх7 — ДС), мошурка (Вх7
— ЛМ), натягавка (Вх7 — СЯ), округлянки (Вх), пампухи́ (Вх7 — БО), парка́ня (Вх, Вх7
— СЯ), паткан(я) (Вх7 — ЛМ), пини́ґи (Вх7 — ЗК), пирiжо́к (Вх7 — СЯ), пiроги (Вх7 —
СЯ), пости́лицi (Вх7 — ВЛ), пру́нi (Вх, Жл, Гб2 — ГЦ), пру́ньки́ (Вх, Жл), псю́рки (Вх, Вх7
— ВЛ), пу́калка (Вх7 — СЯ), пу́ркавка (Вх7), пурнянки (Вх — ДС), ренкльода (Вх6, Mk),
скаку́лi (Вх7), скакульки́ (Вх7), сралюхи (Вх), сра́лька(и) (Вх, Гб — ДС), струпех (Вх7
— БО), трiсунки́ (Вх7), трупахи́ (Вх7 — ДС), тру́пешi (Вх7 — ДС), хруставки́ (Вх — ЛМ),
черку́шi (Вх7 — ПЦ), чернiвки́ (Вх7).
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Prunus dulcis (Miller) D.A.Webb = Amygdalus communis L.
Prunus fruticosa Pallas = Cerasus fruticosa (Pallas) Woronow.
Prunus insititia L. [=Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C.K.Schneider]
— терно́слива (Сл).
Prunus laurocerasus L. = Laurocerasus oﬃcinalis Roemer.
Prunus mahaleb L. = Cerasus mahaleb (L.) Miller.
Prunus moldavica Kotov [≈Prunus spinosa L.] — те́рен молда́вський; слива
молдавська (Оп).
Prunus padus L. = Padus avium Miller.
Prunus persica (L.) Batsch = Persica vulgaris Miller.
Prunus serotina Ehrh. = Padus serotina (Ehrh.) Borkh.
Prunus spinosa L. — те́рен колю́чий (Оп); слива колюча (Оп), слива тернина (Вх1,
Вх2), те́рен (Сл, Ру; Во, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн2, Hl, Mj, Ян2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Гб,
Мг2, Коб — ЗАГ), терни́на (Вх6, Мл; Ду, Сл, Mk, Ук, Он, Гб, Мг2 — ПД, ВЛ, ДС, БО, ГЦ, ЗК);
бодла́к (Шк), гложа́ня (Мг2 — ЗК), дегтярник (Ос — СТ), дер (Ан — СЛ), дере́н (Сл, Мо,
Гб2 — ПД, ВЛ, ГЦ), дерен колючий (См), дере́н чорний (Mj — ПД), дерник (Ан — СЛ),
ку́нськi сли́ви (Мал — ЗК), мартир (Км), тарнослив (Рг1), тер (Вх, Вх7, Mk, Гт, Он, Мг2
— ДС, БО, ГЦ, ЗК), терен чорний (Ос — ПД), терень (Rs, Сл — ВЛ), теркни́ (Мг2 — ЗК),
теркно́в (Мг2 — ЗК), терн (Ск, Рг1, Ln, Пс, Жл, Кр, Шм, Ум, Шс, Сл, Mk, Ук, Гт, Мг2 — СД,
СТ, ПД, ЗК), тернавки́ (Гт — ЗК), терни́ (Мг2 — ЗК), терни́ва (Mj — ПД), терни́к (Ан, Мг
— СЛ, ЗК), тернина (Км), тернiвник (Пс), те́рно (Ду, Гт — ЗК), тернов корiнь (Ос — СД),
тернове́ зı́ллє (Он — БО), терновник (Рг1, Ан, Шс — СТ), терно́слив(и) (Рг, Мн2, Mj, Мг2 —
СД, ПД, ЗК), те́рня (Ум, Сл, Гд, Mk, Мг2 — ПД, БО, ЗК), терня́к (Вх4, Гр — ЛМ), терня́нка
(Он, Мг2 — БО), тернь (Гв, Гр, Mk), ти́рн(я) (Ан, Мг, Кар — ЗК), триньки́ (Мг2 — ЗК).
Prunus stepposa Kotov [≈Prunus spinosa L.] — те́рен степови́й; слива степова
(Оп).

Prunus tenella Batsch = Amygdalus nana L.
Prunus virginiana L. = Padus virginiana (L.) M.J.Roemer.
Psammophiliella Ikonn. [=Gypsophila L. pro parte] — лищи́чка (Соб);
псамофiлiела (Оп).
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. [=Gypsophila muralis L.] — лищи́чка
польова́; псамофiлiела мурова (Оп).
Psammophiliella stepposa (Klokov) Ikonn. [=Gypsophila muralis L. var. stepposa (Klokov) Schischkin] — лищи́чка степова́; псамофiлiела степова (Оп).
Psathyrostachys Nevski — ламкоколо́сник (Оп).

© Юрій Кобів

334

Psathyrostachys juncea (Fischer) Nevski — ламкоколо́сник си́тниковий (Оп).
Psephellus declinatus (Bieb.) C.Koch = Centaurea declinata Bieb.
Psephellus leucophyllus (Bieb.) C.A.Meyer = Centaurea leucophylla Bieb.
Pseudorchis Séguier (Leucorchis E.H.F.Meyer) — бiлозозу́линець; левкорхiс (Оп),
леуко́рхiс (Ру).
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Pseudorchis albida (L.) Á. & D.Löve (Leucorchis albida (L.) E.H.F.Meyer) —
бiлозозу́линець спра́вжнiй; били́нець бiля́вий (Мл, Сл), левкорхiс бiлуватий (Оп),
леуко́рхiс бiлува́тий (Ру).
Pseudotsuga Carrière — дуґла́сiя; псевдотсу́га (Ру, Оп).
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco — дуґла́сiя тисоли́ста; дугласiя (Оп, Кри
— СТ), псевдотсуга Мензiса (Оп), псевдотсу́га тисоли́ста (Ру, Оп); сосна тисолиста
(Кри — СТ), ялиця Дугласова (Кри — СТ).
Psilurus Trin. — тонкоколо́сник; дрiбнохвосник (Оп).
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. — тонкоколо́сник зı́гнутий;
дрiбнохвосник зiгнутоколосий (Оп).
Psoralea L. — смоляни́ця; псорале́я (Ру, Оп); вонючка (Соб).
Psoralea bituminosa L. — смоляни́ця пiвде́нна; псорале́я смолоно́сна (Ру), псоралея
смоляна (Оп).
Ptarmica Miller [=Achillea L. pro parte] — чи́хавка (Оп).
Ptarmica cartilaginea (Ledeb.) DC. [=Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb.] — чи́хавка хрящува́та (Оп).
Ptarmica lingulata (Waldst. & Kit.) DC. [=Achillea lingulata Waldst. & Kit.]
— чи́хавка язиколи́ста (Оп).
Ptarmica salicifolia (Besser) Serg. [≈Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb.]
— чи́хавка верболи́ста (Оп).
Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur [=Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. subsp.
schurii (Schultz Bip.) Heimerl] — чи́хавка тонколи́ста (Оп).
Ptarmica vulgaris DC. [=Achillea ptarmica L.] — чи́хавка звича́йна (Оп);
зелене́ць звичайний (Вх1; Жл).
Ptelea L. — в’язови́к (Бр); птеле́я (Ру, Оп).
Ptelea trifoliata L. — в’язови́к трили́стий; камı́нна ли́па (Сл), птеле́я трили́ста
(Ру, Оп); в’язовик (Шс — СТ), клекочка (Ан, Шс — СТ), кожецвiт (Го2 — СЛ), липа
кам’яна (Го1 — СТ), птелея (Шс — СТ), хмiль американський (Ан).
Pteridaceae — кри́льниковi; птерисовi (Оп).
Pteridium Gled. ex Scop. — орля́к (Ру, Оп; Ук).
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — орля́к звича́йний (Ру, Оп); орля́к (Сл; Во, Чн, Рг1,
Ln, Пс, Жл, Ду, Ос — ЗАГ), пiрна́чка вiрля́нка (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); брилики (Ос — СД),
зiлля вiд уразу (Ос — ВЛ), папарит (Ан — СЛ), паперать (Ан — СЛ), папiр (Ан — СЛ),
па́породь (Мал — ЗК), па́пороть (Нв, Рг1, Пс, Hl, Ум, Ду, Сл, Mk, Ос, Рм, Гб — ЗАГ), папороть
лiсова (Мн2 — СД), папороть холоста (Ан — СЛ), папортина (Гб — ЛМ), папорть (Ан —
СД, СЛ), ребро́ чо́ртове (Нес — ВЛ).
Pteridium tauricum (C.Presl) V.Krecz. [≈Pteridium aquilinum (L.) Kuhn] —
орля́к кри́мський (Оп).
Pteris L. — кри́льник; пiрначка (Вх2), птерис (Оп), пте́рiс (Ру).
Pteris cretica L. — кри́льник пiвде́нний; птерис крiтський (Оп; Ру).
Pterocarya Kunth — лапи́на (Ру, Оп).
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Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach — лапи́на кавка́зька; лапи́на ясенели́ста
(Ру).
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Pterocarya pterocarpa (Michx) Kunth ex I.Iljinsk. [=Pterocarya fraxinifolia
(Poiret) Spach] — лапи́на кавка́зька; лапина крилоплода (Оп).
Pterocephalus Adanson — крилоголо́вник (Ру, Оп).
Pterocephalus papposus (L.) Coulter — крилоголо́вник чуба́тий.
Pterocephalus plumosus (L.) Coulter [≈Pterocephalus papposus (L.) Coulter]
— крилоголо́вник опе́рений; крилоголо́вник пери́стий (Ру, Оп).
Ptilostemon Cass. — осо́тник; птилостемон (Оп).
Ptilostemon echinocephalus (Willd.) W.Greuter — осо́тник їжакоголо́вий;
птилостемон їжакоголовий (Оп).
Puccinellia Parl. — покı́сниця (Ру, Оп; Ук).
Puccinellia bilykiana Klokov [≈Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp.
convoluta (Hornem.) W.E.Hughes] — покı́сниця Бı́лика (Ру).
Puccinellia convoluta (Hornem.) Hayek [=Puccinellia festuciformis (Host) Parl.
subsp. convoluta (Hornem.) W.E.Hughes] — покı́сниця скру́чена (Мл, Сл).
Puccinellia distans (L.) Parl. — покı́сниця розхи́листа; покı́сниця звича́йна (Мл,
Сл), покı́сниця розста́влена (Ру, Оп).
Puccinellia distans (L.) Parl. subsp. hauptiana (V.Krecz.) W.E.Hughes —
покı́сниця розхи́листа Га́упта.
Puccinellia distans (L.) Parl. subsp. limosa Schur — покı́сниця розхи́листа
боло́тяна.
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. — покı́сниця кострицеподı́бна.
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp. convoluta (Hornem.) W.E.Hughes
— покı́сниця кострицеподı́бна скру́чена.
Puccinellia fominii Bilyk [≈Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp. convoluta (Hornem.) W.E.Hughes] — покı́сниця Фомiна́ (Ру, Оп).
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. — покı́сниця велете́нська (Оп).
Puccinellia hauptiana V.Krecz. [=Puccinellia distans (L.) Parl. subsp. hauptiana (V.Krecz.) W.E.Hughes] — покı́сниця Га́упта.
Puccinellia limosa (Schur) Holmberg [=Puccinellia distans (L.) Parl. subsp.
limosa Schur] — покı́сниця боло́тяна.
Puccinellia nuttalliana (Schultes) A.S.Hitchk. — покı́сниця америка́нська.
Puccinellia poecilantha (C.Koch) Grossh. — покı́сниця строкатоцвı́та.
Puccinellia syvaschica Bilyk [≈Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp. convoluta (Hornem.) W.E.Hughes] — покı́сниця сива́ська (Оп).
Puccinellia tenuissima Litv. ex V.Krecz. — покı́сниця найто́нша.
Pueraria DC. — повı́йник; пуерарiя (Оп).
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi — повı́йник трiйча́стий; пуерарiя лопатева (Оп).
Pulicaria Gaertner — блошни́ця (Ру, Оп).
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. — блошни́ця протипроносна́; бло́шниця
дизентерı́йна (Ру, Оп), блошни́ця рiзачко́ва (Сл); блошник (Mk), дев’ясил проносний
(Ан, Шс2 — СТ), задержник (Ан), кровебой (Ан), кровотiй (См), оман болотний (См —
ДС), солодке зiллє (Ан, См — СЛ), язички воловi (Ан).
Pulicaria uliginosa Steven ex DC. [≈Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.] —
блошни́ця боло́тяна; бло́шни́ця боло́тна (Мл, Ру).
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Pulicaria vulgaris Gaertner — блошни́ця звича́йна (Мл, Сл, Ру, Оп); бабник (Ан,
Ln, Го2 — СТ, СЛ), бебешник (Ос — СЛ), блошник (См), блошниця (Ln, Шс2, Сл — СТ),
бородавник (Ос — СД), дресен (Mk, См — СД), дрясен (Mk, См — СД), купалка (Чн, Ln, Го1,
Шс2 — СТ, СЛ), нiмиця (Ан — СД), репиуз (Ос — СД), реп’яшки (Ос — СД), товсту́шка(и)
(Ан, Жл, Сл, Ос — СД, ПД, ПЦ, СЛ), тулигуз селянський (Ос — СД).
Pulmonaria L. — меду́нка (Сл, Ру, Оп; Ук).
Pulmonaria angustifolia L. — меду́нка вузьколи́ста (Сл, Ру, Оп); щемели́на
вузколи́ста (Мл), щемелина синя (Вх1; Жл); медуни́ця (Рг1, Пс, Ян2, Сл, Mk — СД),
меду́нка (Рг1, Пс, Вх1, Hl, Кр, Mk, Мс — СД, СТ, ПД, БУ), медя́ники (Мс — СТ), смокту́нчики
(Мс — СТ), щемели́на (Рг1, Mj, Ян2, Сл — СД).
Pulmonaria ﬁlarszkyana Jáv. — меду́нка Фiля́рського (Ру, Оп).
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. — меду́нка м’яка́ (Оп); меду́нка м’яке́нька
(Сл, Ру), щемели́на мяго́нька (Мл); кро́кı́с (Нв, Ду, Ук, См — ПД, ГЦ), кро́кı́ш (Вх, Жл,
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Ум, Ду, См — ПД, ВЛ, ГЦ).
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Pulmonaria obscura Dumort. — меду́нка те́мна (Ру, Оп); жива трава лiсова (См —
СД), медови́к (Бк — БУ), меду́шка (Бк — БУ), медяник (См — ПД), медьо́нка (Рм — ПЦ),
мiдни́к (Бк — БУ).
Pulmonaria oﬃcinalis L. — меду́нка лiка́рська (Оп); меду́нка звича́йна (Сл),
медунка проста (Во), щемели́на звича́йна (Вх6, Мл), щемелина лiкарська (Вх3); ба́батай-дı́до (Мг — ЗК), бабник (Ос — ВЛ), бiбни́к (Гд — БО), бра́тики (Мг — ЗК), брат-i-сестра́
(Ан, Мг — ПД, ЗК), бубля́нка (Гд — БО), васильо́к (Мг — ЗК), вушко медвеже (Ос — ВЛ),
га́в’яз (Мг — ЗК), гуман (Ос — СД), дзво́ники (Ан, Iв, См, Мг — СД, ЗК), дзву́нчики (Мг —
ЗК), дı́дики-тай-ба́бки (Мг — ЗК), дı́довi ґа́тi (Мг — ЗК), дога́н ди́кий (Мг — ЗК), жива
трава (См — СД), жива трава лiсова (Ан — СД), живокı́(о́)ст (Мг — ЗК), жив-трава́ (Мг
— ЗК), зво́ники (Мг — ЗК), згар (Ан, Iв — ПД), когу́тики (Мг — ЗК), коро́в’ячi квiтки́ (Мг
— ЗК), крокiш (Км), куряче зiллє (Gs — ДС), легенева трава (См), лiвганички́ (Мг — ЗК),
ма́чача ла́пка (Мг — ЗК), меденика (Ан — СД), медениця (Ан — СЛ), ме́дик (Мг — ЗК),
медi(о)вни́к (Пч, Мг — ЗК), медi(у)вни́ця (Мг — ЗК), медови́к (Пч, См — ЗК), медовичо́к
(Чн — СЛ), медуни́ця (Ав, Ln, Жл, Ду, Mk, Ук, Мг — СД, СТ, ГЦ, ЗК), медуниця лiсна (Ан —
СД), медуниця червона (Сл), медуни́ч(ш)ник (Чн, Ан, Iв — СЛ), меду́нка (Рг1, Ан, Жл, Мн,
Mj, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Гб, Мг — СД, ПД, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), меду́нчики (Ан, Iв — СД), медушка
(См), медя́ни́к (Ан, Гр, Iв — СД), медяни́ця (Мг — ЗК), попель (Ан — СЛ), попукач (См),
раст (Жл, См, Мг — ДС, ЗК), ряст (Ав — СД), сварник (См — ВЛ), свата́чики (Мг — ЗК),
сва́тики(-бра́тики) (См, Мг — ЗК), слiпота куряча (Сл — СД), смоктущики (Км), табака
пiльська (Км), цица́к(и́) (Гв, Во, См, Мг — ВЛ, ЗК, ЛМ), цiнца́шка (Мг — ЗК), цiца(у)лки́
(Мг — ЗК), чинґı́вчики (Мг — ЗК), чме(и)лена́ (Hl, Мг — БУ, ЗК), щемели́на (Ав, Чн, Рг1,
Ан, Ln, Пс, Мн, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, СЛ), щемелиця (Км), язи́к воло́вий (Ан, Iв, Ос — СД),
язик собачий (Ан — СЛ).
Pulmonaria rubra Schott — меду́нка черво́на (Ру, Оп); живокı́ст (Коб — БО),
меду́нка (Коб — БО).
Pulsatilla Miller — сон (Оп; Ук); сон-трава́ (Ру).
Pulsatilla alba Reichenb. — сон бı́лий (Оп); пра́лiска альпе́йська (Мл), сон
альпе́йський (Сл), сон-трава́ бı́ла (Ру); переле́та (Нв, Жл — ГЦ).
Pulsatilla grandis Wenderoth [=Pulsatilla vulgaris Miller subsp. grandis (Wenderoth) Zämels] — сон вели́кий (Оп); сон-трава́ вели́ка (Ру).
Pulsatilla halleri (All.) Willd. — сон Га́ллера; сон Га́лерiв (Сл); сон (Сл — СТ).
Pulsatilla halleri (All.) Willd. subsp. taurica (Juz.) Krause — сон Га́ллера
кри́мський.
Pulsatilla latifolia Rupr. = Pulsatilla patens (L.) Miller.
Pulsatilla nigricans Störck = Pulsatilla pratensis Miller.
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Pulsatilla patens (L.) Miller (Pulsatilla latifolia Rupr.) — сон широколи́стий (Оп);
пра́лiска дзвiнкова́та (Мл), сон-трава́ (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн, Ду, Iв, Mk, Ук — СТ), сонтрава́ широколи́ста (Ру); анемона (Сл), прострiл (Чн, Ан, Сл — СЛ), самсончик (Ан, Го1
— СЛ), сон (Рг1, Ан, Мн, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм, Коб — СД, ПД, ПЦ, ДС), сон блаки́тний (Рг1,
Пс, Ум, Ян2 — СД), сон-зiлля (Сл), сонник (Ан — СЛ), сончик (Ан — СЛ).
Pulsatilla pratensis Miller (Pulsatilla nigricans Störck) — сон лучни́й (Сл); вiтрениця
лукова (Во), пралiска лугова (Вх1), пра́лiска луко́ва (Мл), сон чорнiючий (Оп), сонтрава́ лучна́ (Ру), дуду́рка (Вх, Жл, Вх1 — ДС), пристрiл (Mk — СТ), про́стрı́л (Рг1, Пс,
Жл, Ум, Шс, Сл, Mk — СТ), самсон(ч)ики (Ан, Го1 — СЛ), синь-трава (Hl — БУ), сон (Рг1,
Ан, Пс, Мн, Ян2, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос, Рм, Мс — СД, СТ, ПД, ПЦ, СЛ), сон блакитний (Вл, Сл),
сон-зiлля(є) (Ан, Mj, Ян2, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), сон-трава́ (Ln, Шс, Iв, Сл, Ос, Мс — СД,
СТ), сончик (Tl — СД), чорнобривцi (Ос — СД).
Pulsatilla taurica Juz. [=Pulsatilla halleri (All.) Willd. subsp. taurica (Juz.)
Krause] — сон кри́мський (Оп).
Pulsatilla vulgaris Miller — сон звича́йний; вiтрениця звiнковата (Во), во́вчий сон
(Сл; Ук — СД), пралiска сон (Вх1, Вх6, Мл); горлушки (Ан — ПС), дзвiно́чки (Гб — ВЛ),
пасербı́та (Вх7 — ВЛ), прострiл (Ан, Ян2, Iв, Сл — СД), прострiл бiльший (Во), се́нець
(Ан — ПЦ), сон (Вх, Лч, Шм2, Ян2, Iв, Сл, Mk, Ос, Коб — СД, СТ, ПД, ДС), сон-зiлля (Ан, Iв),
соноцвiт (Сл), сон-трава́ (Ав, Ср, Ан, Ln, Сл, Mk, Ос — СД, СТ).
Pulsatilla vulgaris Miller subsp. grandis (Wenderoth) Zämels — сон звича́йний
вели́кий.
Pulsatilla sp. — сон-зiлля (Чн — СЛ).
Punica L. — грана́тове де́рево (Ру); грана́тник (Ру, Оп).
Punica granatum L. — грана́тове де́рево звича́йне; ґранатне дерево (Вх1),
грана́тник звича́йний (Ру, Оп), грана́тове де́рево (Сл); грана́т (Ум, Iв, Сл), грана́та
(Ук), ґра́нат (Жл).
Punicaceae — грана́товi (Ру, Оп).
Pycreus Beauv. [=Cyperus L. pro parte] — сми́кавка; ситiвни́к (Ру), ситовник
(Оп).
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Pycreus ﬂavescens (L.) Reichenb. [=Cyperus ﬂavescens L.] — сми́кавка
жовтува́та; ситiвни́к жовтува́тий (Ру), ситовник жовтуватий (Оп).
Pyracantha M.J.Roemer — глодiве́ць; пiрака́нта (Ру, Оп).
Pyracantha coccinea M.J.Roemer — глодiве́ць черво́ний; пiрака́нта черво́на (Ру,

au

Pyrethrum Zinn [=Tanacetum L. pro parte] — мару́на (Ру, Оп; Ук); пiретрум (Оп).
Pyrethrum alpinum (L.) Schrank = Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood.
Pyrethrum cinerariifolium Trev. [=Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz
Bip.] — мару́на жовтозiльноли́ста, далма́тська рома́шка (Ру, Оп); мару́на
цинерарiєли́ста (Ру, Оп).
Pyrethrum clusii Fischer ex Reichenb. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz
Bip. subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.) Heywood] — мару́на Клю́зiя; маруна
Клузiя (Оп).
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. [=Tanacetum corymbosum (L.) Schultz
Bip.] — мару́на щитко́ва (Ру, Оп).
Pyrethrum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Willd. [=Tanacetum macrophyllum
(Waldst. & Kit.) Schultz Bip.] — мару́на великоли́ста (Оп).
Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev = Balsamita major Desf.
Pyrethrum parthenifolium Willd. [=Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz
Bip.] — мару́на кри́мська; маруна партенiєлиста (Оп).
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Pyrethrum parthenium (L.) Sm. [=Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.] —
мару́на звича́йна (Вх6, Мл); мару́на дiво́ча (Ру, Оп).
Pyrola L. — груша́нка (Сл, Ру, Оп; Ук); все́зелень (Жл).
Pyrola carpatica J.Holub & Křisa — груша́нка карп́атська (Оп).
Pyrola chlorantha Swartz — груша́нка зеленоцвı́та (Сл, Ру, Оп); гру́шанка
зеленкува́та (Мл).
Pyrola media Swartz — груша́нка сере́дня (Мл, Сл, Ру, Оп); всезелен середущий
(Вх1).
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Pyrola minor L. — груша́нка мала́ (Сл, Ру, Оп); всезелен менший (Вх1), гру́шанка
ме́нша (Мл); борови́к (Рг1, Ан), котопцi (Ан), стоно́вник (Рг1, Пс).
Pyrola rotundifolia L. — груша́нка круглоли́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); всезелен
круглолистий (Вх1); груша́нка (Мн, Яв — СТ, СЛ), грушинка (Вх1), грушочка (Hl —
БУ), добровка (Ан — ВЛ), жабник (Hl — БУ), зимозелениця (Tl), чорнолистки (Tl).
Pyrolaceae — груша́нковi (Ру, Оп).
Pyrus L. — гру́ша (Вх2, Вх3, Ру; Вх); яблоня (Вх3).
Pyrus communis L. — гру́ша звича́йна (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру, Оп); гру́ша (Сл;
Чн, Вх, Ср, Ан, Ln, Hl, Rs, Шс, Гр, Ян4, Iв, Гд, Mk, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ); верба́ (Мс —
СТ), гру́ша ди́ка (Гр, Сл, Mk, Ос, Гб — ЗАГ), груша лiсова (Пс, Мн2, Сл, Mk — СД), гру́шка
(Гв, Во, Вх, Mj, Гр, Iв, Сл, Mk, Ук, Гб, Мг2 — ЗАГ), дулı́на (Мс — СТ), ручня (Го2 — СД).
Сорти: ба́ба(и) (Вх, Ан, Гр, Mk, Бк — ПД, БУ), бабки́ (Бк — БУ), бабо́виця (Гу — ГЦ),
банкро́(е́)т (Бк — БУ), барани́ (Вх7 — ВЛ), безсiм’янка (Го1, Сл — СЛ), бе́ра(и) (Шк, Mj, Сл,
Mk, Гб, Коб — ПД, ПЗ, ДС), бергамо́та (Шк, Гр, Сл — СТ), бета́рня (Вх7 — СЯ), блашни́ця
(Бк — БУ), блоха́ (Гб — ДС), блощицi (Вх), боклуїз (Сл), вербı́вка (Гб — ПЗ), водянка (Mk
— ПД), восковi (Вх), вощанка (Го1 — СЛ), гарбузинка (Сл), гарбузiвка (Сл), гирчiчка
(Он — ГЦ), глек (Сл, Mk — ПД), гли́ва (Вх, Рг1, Ан, Пс, Сл, Лс1, Лс2, Ук — СД, ПЦ), гнилицi
(Вх, Mj — ПД, ДС), гнилки́ (Вх7 — ВЛ), гнилюшки (Вх — ДС), гранушки́ (Вх — ЛМ), ґду́лi
(Вх, Гб — ДС), дав’є́нка (Бк — БУ), давидуха (Mk — ВЛ), дегтярки́ (Вх7 — ВЛ), диканька
(Сл), ди́чка (Вх, Mk, Рм, Гб, Мг2 — ПД, ВЛ, ПЦ, ДС, БУ, ЗК), довгу́лi (Гб — ВЛ), дрiбничка
(Ощ — ГЦ), дубı́вка (Ва — СД), ду́ля(i) (Вх, Рг1, Го1, Mj, Ощ, Сл, Mk, Гб — СД, СТ, ПД,
ДС, ГЦ), дюшес (Сл), житнı́вка (Бк — БУ), збано́чки (Бк — БУ), зимiвка (Вх7 — ДС),
зоринка (Mk — БУ), iльїнка (Сл), ка́йзирка (Бк — БУ), кам’я́нки (Вх — ДС), карма́нка
(Бк — БУ), кипари́ска (Ук), кля́пса (Коб — ПЗ), кольки́ (Вх), ко́ник (Гб — ДС), коперечка
(Сл), коханка (Сл), красуня лiсова (Сл), кругли́ця (Вх7 — БО), кругляк (Сл), куре́нти
(Бк — БУ), куцохвостка (Сл), лебеди́нка (Жл), лежанки́ (Вх7 — БО), лестю́ха (Вх7 — БО),
лимон(iв)ка (Сл, Ук), лiсницi (Вх, Сл), лю́цi (Гб — ВЛ), мазярки (Вх7 — ВЛ), маковiнки́
(Вх7 — СЯ), малинiвки (Вх), маслiвка (Mk — БУ), масля́нки (Гб — ВЛ), медı́вка (Бк —
БУ), меду́ля (Вх7 — ЛМ), меду́нка (Mk, Гб — ДС), михалiвки (Вх7 — ЛМ), муравки (Вх),
мучанки (Вх7 — ЛМ), мучени́ця (Лс2 — ПЦ), мушкате́лька (Mk — ПД), округлянка (Гб
— ЛМ), оли́вка (Гб — ПЗ), осiнки (Вх7 — ЛМ), па́дальнички (Вх — БУ), панє́нка (Гб —
ДС), панна гола (Сл), панни (Вх), парґаму́та (Гб — ДС), паршивi (Вх — ДС), паршiвки́
(Вх), пахня́чка (Вх7, Гб — ЗК, ЛМ), пiддулень (Сл), пiдду́льки (Вх, Рг1, Пс, Сл), попа́дi
(Гб — ВЛ), проскурки (Вх — ДС), пстругiвка (Mk), пукавки (Вх — ДС), райка (Го1 — СЛ),
ракiвки (Вх), сафiжанка (Mk — ПД), семенiвки́ (Вх7 — ВЛ), спа́сiвка(и́) (Вх, Гр, Mk, Гб
— ВЛ, ДС), фоста́чка (Гб — ДС), фостуля (Mk — ВЛ), фунтiвки (Вх), хра́па (Лс2 — ПЦ,
ПС), хунтiвка (Сл), цитринı́вка (Ук, Гб — ПЗ), цицаня (Вх7 — ЛМ), цицу́ля (Вх7 — ЛМ),
цмiчки (Вх7 — ЛМ), цукрiвки́ (Вх, Mk, Гб — ПД, ДС), червiнки (Вх7 — ЛМ), черленобокi
(Вх), шарı́вка (Гб — ДС), якубı́вка (Гб — ПЗ, ДС).
Pyrus eleagnifolia Pallas — гру́ша маслинколи́ста (Оп); гру́ша лохоли́ста (Ру).
Pyrus ussuriensis Maxim. — гру́ша уссурiйська (Оп).
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Quercus L. — дуб (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп;

Mk).

Quercus austriaca Willd. = Quercus cerris L.
Quercus borealis Michx = Quercus rubra L.
Quercus cerris L. (Quercus austriaca Willd.) — дуб бурґу́ндський; дуб австрiйський
(Оп), дуб бургу́ндський (Ру, Бр; Ln — СТ); дуб волокнистий (Mk).
Quercus coccinea Moench — дуб шарла́товий; дуб кошенı́льний (Ру, Оп).
Quercus dalechampii Ten. — дуб золоти́стий; дуб Далеша́мпа (Оп).
Quercus ilex L. — дуб кам’яни́й (Оп); дуб камı́нний (Мс —

СТ).

rig

Quercus macrocarpa Michx — дуб великопло́дий (Ру, Оп).

ht

Quercus macranthera Fischer & Meyer ex Hohen. — дуб кавка́зький; дуб великопиляко́вий (Ру, Оп).
Quercus palustris Muenchh. — дуб боло́тяний; дуб боло́тний (Ру, Оп).

py

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. — дуб ске́льний (Ру, Оп; Ук); дуб
безчерешкови́й (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), дуб сидячоцвı́тий (Сл); дуб (Мн2, Сл — СТ), дуб
глухий (Ан — ПС), дуб зимнiй (Сл), дуб зимовий (Сл), дуб ози́мий (Во, Ум, Iв), дубосенчук (Ан), дуб осiнний (Mk — ПД), дуб-осiнчу́к (Iв), налень (Сл), нелинь (См).
Quercus polycarpa Schur — дуб ряснопло́дий; дуб багатоплiдний (Оп).

co

Quercus pubescens Willd. — дуб пухна́стий (Ру, Оп); дуб мохна́тий (Сл); дуб (Сл
— СТ), дуб малий (Мн).

th
or

's

Quercus robur L. — дуб звича́йний (Сл, Ру, Оп); дуб черешковатий (Вх1, Вх2), дуб
черешкови́й (Вх5, Вх6, Мл); дуб (Гв, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн2, Hl, Кр, Mj, Ум, Rs, Гр, Ян2, Ян4,
Iв, Сл, Ос, Ук, Гт, Он, Рм, Пч, Мс, Гб — ЗАГ), дуба́р (Ум), дубина (Rs — ВЛ), стежар (Пс).
Форми: дуб звича́йний пı́знiй (Ру), д. звича́йний ра́ннiй (Ру), д. пı́знiй (Сл; Рг1, Жл),
д. ра́ннiй (Сл; Рг1); д. глухий (Сл — ПЦ), д. зимнiй (Рг), д. зимовий (Мн2), д. лiтнiй (Ск,
Рг, Мн2 — СТ), д. озимий (Mk — ПД), д. петрiвський (Сл), д. ярий (Во, Mk — ПД), лiтняк
(Сл), не́линь (Ан, Ум, Iв, Mk — СД, СТ), осiнчук (Mk, См — ПД, БУ).
Quercus rubra L. (Quercus borealis Michx) — дуб черво́ний (Ру); дуб пiвнiчний (Оп);
дуб америка́нський (Коб — ВЛ).

au

Quercus suber L. — дуб ко́рко́вий (Во, Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Сл; Жл, Mk, Ук); дуб
про́бковий (Ру, Оп; Ук), корду́б (Вх1, Вх2; Гв, Жл, Вх6, Дб, Сл); про́бкове де́рево (Ук).
Queria L. [=Minuartia L. pro parte] — мокри́чниця; кверiя (Оп).
Queria hispanica L. [=Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf.] — мокри́чниця
iспа́нська; кверiя iспанська (Оп).

R
Radiola Hill — льоне́ць; радiо́ла (Ру, Оп).
Radiola linoides Roth — льоне́ць дрiбни́й; льо́нок приземкува́тий (Мл), радiо́ла
льонови́дна (Ру, Оп), радiо́ля (Сл).
Ranunculaceae — жовтеце́вi (Ру, Оп); жовтцюва́тi (Сл), козельцеватi (Вх1, Вх3,
Вх6).

Ranunculus L. — жовте́ць (Сл, Ру, Оп; Ук); козелець (Вх2; Mk), козе́льцi (Вх3; Шх, Ду).
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Ranunculus acris L. — жовте́ць їдки́й (Сл, Ру, Оп; Сб — СД, ПД); жовте́ць го́стрий
(Сл), козеле́ць о́стрий (Вх1, Вх6, Мл), козелець терпибiда (Вх2), яскiр їдкий (Во);
боло́тне зı́лля (Сб — СТ, ВЛ), борду́н (Вх7 — БО), водя́нка (Мг — ЗК), дрiбно́цвı́т (Ан,
Шс2, Iв, Сб — СТ), жаберни́к (Мг — ГЦ), жа́блячка (Мг — ГЦ, ЗК), жа́бни́к (Сл, См, Мг,
Сб — СД, СТ, ЗК, ЛМ), жабряни́к (Мг — ЗК), жабурни́к (Мг — ЗК), жа́б’яча квı́тка (Мг
— ЗК), жемчужок (Ан — СЛ), жовта́шка (Сб — ЗК), жовте́ць (Кч, Мг, Сб — СТ, ПД, ПЗ,
СЛ, ДС, БО), жовтобрю́шник (Ан, Iв, Сл — СЛ), жовток (Ос — ВЛ), зiлля вiд лихорадки
(Ос — СД), зı́лля од тря́сцi (Рг, Ан, Iв), зоря лугова (Ан — СЛ), iско́рник (Вх4, Вх7, Ду
— ЗК, ЛМ), кı́злик(и) (Вх7, Сб — ЗК), козе́ле́ць (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Го1, Шс2, Ду, Iв, Mk,
Сн — СТ), козели́ця (Вх7 — ВЛ), козелки (Rs, См — ВЛ, ПС), козе́льцi (См, Сб — СТ, ПС),
козе́льчики (Рм, Сб — ПЦ), ко́злик (Вх4, Мг — ЗК), козоле́ць (Мл — ДС), ку́злик (Вх4, Мг,
Сб — ЗК), ла́пка (Рм — ПЦ), ла́пка гу́сяча (Мг — ЗК), ла́пка ку́ряча (См, Мг, Сб — СТ,
ПД, ПЦ, ГЦ, ЗК), лиман (Гр, Сл), ложечки (Ос — ПД), лома́тник (Ан, Iв), ло́тань (Сб —
БО), ло́тать жо́вта (Мг — ЗК), лю́тик (Во, Жл, Мг, Сб — СД, СЛ, ЗК), ма́сля́нка (Ан, Iв —
СД), мокре́ць (Мг — ЗК), мокрець береговий (Ос — СД), мушка (Ос — ПД), нı́миця (Мс —
СТ), отрутне зiлля (См), о́чки ку́рячi (Ду), па́мороть (Мг — ЗК), прищирник (Rs — ВЛ),
пури́ця (Сб — ПД), слiпаки́ (Коб — ГЦ), слiпота́ ку́ряча (Шх, Сл, Лс2, Рм, См, Мг, Сб, Дан,
Коб — ЗАГ), слiпотан (Mk — ПД), слiпо́ти (Сб — ДС), сонбар (Ан — СЛ), сондар (Ан —
СЛ), сонник травний (Нв — ВЛ), сонячник травовий (Вх7 — ВЛ), стегенце куряче (См —
ВЛ), терпетина́ (Он — БО), терпи́бiда (Нв, Вх, Пс, Вх1, Ум, Ду, Iв, Mk, Он, Мг, Сб — ДС, БО,
ЗК, ЛМ), трясця(-зiлля) (См), чи́с(т)ник (См, Сб — СД, ГЦ), чистотı́л (Мс — СТ), чистя́к
(Ан), чорнобривцi (Ос — ПД), шпинз(с) (Мг, Сб — ЗК), я́ски́р (Гб, Сб — ВЛ, ДС, БО).
Ranunculus aquatilis L. — жовте́ць водяни́й (Сл); козеле́ць водяни́й (Вх1, Мл);
крапивник (Ан — СЛ), крапивник водяний (Го1 — СЛ), лютик (Мн2 — ПС), мокруша
(Шс — СТ), самостı́й (Вх, Жл, Вх1, Ду — ДС).
Ranunculus arvensis L. — жовте́ць польови́й (Сл, Ру, Оп); козеле́ць полеви́й (Мл),
козелець рольовий (Вх1); купа́(о)вка (Рг1, Ан, Пс, Жл — СД), купалка (См — СД), слiпота́
ку́ряча (Iв, Mk, См — СД).
Ranunculus auricomus L. — жовте́ць золоти́стий (Сл, Ру, Оп); козеле́ць
золотоку́дрий (Мл), козелець рiжнолистий (Вх1); крини́чник (Ан, Ян2, Сл — СД).
Ranunculus breyninus auct., non Crantz = Ranunculus serpens Schrank subsp.
nemorosus (DC.) G.López.
Ranunculus bulbosus L. — жовте́ць бульби́стий (Сл, Ру, Оп); козелець бульбовий
(Вх1, Вх6), козеле́ць бульви́стий (Мл); дрiбноцвiт (Сл), жабине́ць (Мл), козелець (Сл).
Ranunculus carpaticus Herbich — жовте́ць карпа́тський (Ру, Оп).
Ranunculus cassubicus L. — жовте́ць кашу́бський (Сл, Ру, Оп); козеле́ць
кашу́бський (Вх1, Мл); соколка (Ан — СЛ), та́то́шник (Ан, Жл, Ду — СЛ).
Ranunculus caucasicus Bieb. — жовте́ць кавка́зький (Оп).
Ranunculus chius DC. — жовте́ць гре́цький; жовтець хiоський (Оп).
Ranunculus circinatus Sibth. — жовте́ць закру́чений.
Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D’Urv. — жовте́ць константино́польський (Оп).
Ranunculus crimaeus Juz. — жовте́ць кри́мський (Оп).
Ranunculus dissectus Bieb. — жовте́ць розсı́чений; жовтець роздiльний (Оп).
Ranunculus ﬁcaria L. — жовте́ць-пшı́нка (Сл; Ук); козеле́ць барабольча́к (Вх1, Мл),
яскiр глузоватий (Во); арва́чка (Мг — ЗК), барабольча́к (Жл), барбо́льки (Вх — ДС),
блиску́чка (Мг — ЗК), боло́тниця (Мг — ЗК), болотя́нка (Мг — ЗК), голуби́нник (Мг —
ЗК), жа́бирина (Мг — ЗК), жабiвни́к (Мг — ЗК), жа́бля́чка (Мг — ЗК), жа́бний хвост
(Мг — ЗК), жабни́к (Кр, Сл, Ук, См, Мг — СД, ПД, БУ, ГЦ, ЗК), жабури́на (Мг — ЗК),
жабури́ння(є) (Го1, Мг — СЛ, ЗК), жабурни́к (Мг — ЗК), жабу́рниця (Мг — ЗК), жа́б’яча
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квı́тка (Мг — ЗК), жа́б’яча трава́ (Мг — ЗК), жихiвни́к (Мг, Кар — ГЦ), жовтець-чистник
(Сл), жовтя́нка (Мг — ЗК), кола́чик (Мг — ЗК), конопе́лька (Мг — ЗК), копитня́к (Рм —
ПЦ), ло́тань (Жл, Мг — ЗК), ло́тарь (Мг — ЗК), метiльник (Сл — СД), попiтни́к (Мг — ГЦ),
починочки (Сл), пшени́чка (Жл, Вх7, См — ВЛ), пшени́чка бı́льша (Вх7 — ВЛ), пшенички
коров’ячi (Ос — ПД), пшı́нка (Ан, Mj, Сл, Mk, Лс1, Ук, Мг — СД, ПД, ГЦ, ЗК), пшо(и)нка
(Ан, Ян2 — СД, ПД), сала́т за́ячий (Ав, Ан, Ln, Го1, Шс, Ук — СД, СТ, СЛ), сала́та (Вл, Кр,
Ду, Сл — СД), сала́т(к)а за́яча (Рг1, Ср, Пс, Hl, Шс2, Ян2, Ян4, Ду, Сл, Mk, Ук, Мг — ЗАГ),
сала́тник (Рг1, Ду, Ук), черевички (Сл — СД), чистник (Рг1, Ду, См — ПЦ), чистя́к (Ср,
Ln, Шс, Ян4, Сл, Ук — СТ), шала́та за́яча (Мг — ЗК), шала́та я́рна (Мг — ЗК), шпинка
(Ln, Го2 — СД, СТ), щавель заячий (Сл — ПЦ), я́йця котя́чi (Гб — ДС), яскiрочник (Во).
Ranunculus ﬁcaria L. subsp. bulbifer Lambinon — жовте́ць-пшı́нка
цибулинконо́сний.
Ranunculus ﬁcaria L. subsp. calthifolius (Reichenb.) Arcangeli — жовте́цьпшı́нка калюжницели́стий.
Ranunculus ﬂammula L. — жовте́ць вогни́стий (Сл, Ру, Оп); козеле́ць пеку́чий (Мл),
козелець пламок (Вх1); дрiбноцвiт (Сл), дробнолистка (Ан — ПС), ки́тицi огнянı́ (Пч —
ЗК), козеки (Сл — ВЛ), козелець (Сл), коники (Сл — ВЛ), крiвавник (Ос — ВЛ), ложечки
(Ос — ПЦ), огняни́цi (Пч — ЗК), огня́нки (Пч — ЗК), прищине́ць (Мл), терпибiда (Сл),
чечина (Ан — СЛ).
Ranunculus illyricus L. — жовте́ць iллiрı́йський (Ру, Оп); жовте́ць моху́н (Сл),
козеле́ць моху́н (Мл); мохун (Ан, Шс, Сл — СД), сiре зiлля (Сл), фiялки польовi жовтi
(Ан — СЛ).
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Ranunculus kladnii Schur = Ranunculus serbicus Vis.
Ranunculus lanuginosus L. — жовте́ць вовни́стий; жовте́ць мохна́тий (Сл),
жовте́ць шерсти́стий (Ру, Оп), козеле́ць мохна́тий (Вх1, Вх6, Мл); золотець (Ан).
Ranunculus lateriﬂorus DC. — жовте́ць бокоцвı́тий (Ру).
Ranunculus lingua L. — жовте́ць язиколи́стий (Ру, Оп), жовте́ць вели́кий (Сл);
козеле́ць вели́кий (Мл), козелець язиковий (Вх1); лиман (Рг1, Пс), натяга́ч (Рг1, Пс, Жл,
Мн2, Ян2, Ду, Сл — СД), на́тяж (Рг1, Пс, Жл, Ян2, Ду — СД).
Ranunculus malinovskii A.Jelen. & Derviz-Sokolova [≈Ranunculus acris L.] —
жовте́ць Малино́вського.
Ranunculus marginatus D’Urv. — жовте́ць торочкува́тий.
Ranunculus marginatus D’Urv. var. trachycarpus (Fischer & C.A.Meyer) Aznav. — жовте́ць торочкува́тий шорсткопло́дий.
Ranunculus montanus Willd. — жовте́ць гiрськи́й (Сл, Оп); козеле́ць гiрськи́й (Вх1,
Ranunculus muricatus L. — жовте́ць колючкува́тий (Оп).
Ranunculus neapolitanus Ten. — жовте́ць неа́польський (Оп).
Ranunculus nemorosus DC. [=Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus
(DC.) G.López] — жовте́ць гайови́й.
Ranunculus odessanus Klokov ﬁl. — жовте́ць оде́ський (Оп).
Ranunculus ophioglossifolius Vill. — жовте́ць вужачколи́стий (Оп).
Ranunculus oreophilus Bieb. — жовте́ць гiрськолю́бний (Оп).
Ranunculus oxyspermus Willd. — жовте́ць гостронасı́нний (Сл, Ру, Оп); козеле́ць
остронасı́нний (Мл).
Ranunculus pedatus Waldst. & Kit. — жовте́ць стополи́стий (Сл); жовте́ць
стопови́дний (Ру, Оп), козеле́ць стополи́стий (Мл); ґалбе́на (Гб — СТ).
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. — жовте́ць пе́нзликовий.
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Ranunculus platanifolius L. — жовте́ць платаноли́стий (Ру, Оп); жовте́ць
тоєли́стий (Сл), козелець тоєлистий (Вх1).
Ranunculus polyanthemos L. — жовте́ць рясноцвı́тий (Сл); жовте́ць
багатоквiтко́вий (Ру, Оп), козеле́ць многоли́стий (Мл), козелець многоцвiтний
(Вх1), козеле́ць рясни́й (Мл); батiжок петрiв (Ан — СТ), горчак (Ан — ВЛ), жовтець
(Ан, Кр, Сл — СД), жовтоцвiт (Ан — СЛ), жовтушка (Ан — СЛ), жовтяниця (Сл — СЛ),
козильцi (Сл — ПЦ), козлики (Ан — ПЦ), порпличник (Ан — СТ), слiпота (Mk, См — СД,
ПД), слiпота борова (Ос — СД), слiпота́ ку́ряча (Рг1, Ан, Пс, Жл, Hl, Шс, Ян2 — СД, СТ,
ПД, БУ).

(Ру, Оп).
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Ranunculus polyphyllus Waldst. & Kit. ex Willd. — жовте́ць рясноли́стий;
жовте́ць багатоли́стий (Ру, Оп).
Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd. — жовте́ць корени́стий (Сл); жовте́ць
багатокорене́вий (Ру, Оп), козеле́ць корiни́стий (Мл); мохун (Ян2 — СД).
Ranunculus repens L. — жовте́ць повзу́чий (Ру, Оп); жовте́ць повзу́н (Сл),
козеле́ць повзу́н (Мл), козелець повзючий (Вх1); брат-i-сестра (Ан — ПД), жабник (См —
ВЛ), жовту́шка (Гт — ЗК), жовтя́шка (Гт — ЗК), зиповник (Ан — СТ), золотець (Ан), зоря
лугова (Ан), купальниця (Ан, Шс, Ян2 — СД, СТ), курєтни́к (Коб — ГЦ), лихорадочник
(Ос — СД), любисток (Ан — СТ), любисток польовий (Ан — СЛ), слiпаки (Коб — ГЦ),
слiпота́ ку́ряча (Вл, Ум, Ян2, Сл, Mk, Лс2, См, Коб — ЗАГ), ступа вовча (Ос — ПД), царзiлля (Мн — СД).
Ranunculus reptans L. — жовте́ць сланки́й (Оп); жовте́ць просте́ртий (Ру),
жовте́ць стелю́х (Сл), козеле́ць стелю́х (Мл).
Ranunculus rionii Lagger — жовте́ць Рı́она.
Ranunculus sardous Crantz — жовте́ць сарди́нський (Сл, Ру, Оп); козеле́ць
косма́тий (Мл), козеле́ць сарди́нський (Мл), козелець шерсткий (Вх1); жовтець (Ос
— СД), лихорадник (Ос — СД), люта травка (Ос — СД).
Ranunculus sceleratus L. — жовте́ць отру́йний (Сл, Ру, Оп); козелець їдкий (Вх1,
Вх6), козеле́ць отру́йний (Мл); бишак (Ан, Го1, Шс, Ян1 — СТ, СЛ), жабник (Tl, См —
ПД), зiлля вiд лихоманки (Ос — ПД), козелки (См — ПС), коростова трава (Ан — СЛ),
лихорадочна трава (Ан — СЛ), лютик (Hl, Mk — ПД, БУ), нарив (Ан, Го1 — СЛ), наривна
трава (Ан, Шс — СТ, СЛ), слiпокурник (См — ВЛ), таба́чка (Вх, Пс, Вх1, Вх6, Ду, Mk, См —
ПД, ВЛ), цар-зı́лля(є) (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Mk — ПЦ), чо́рне зı́лля(є) (Ан, Ду, Iв, См — СД).
Ranunculus scythicus Klokov [≈Ranunculus illyricus L.] — жовте́ць скı́фський

au

Ranunculus serbicus Vis. (Ranunculus kladnii Schur) — жовте́ць се́рбський;
жовте́ць Кла́дна (Ру, Оп).
Ranunculus serpens Schrank — жовте́ць просте́ртий.
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) G.López (Ranunculus
breyninus auct., non Crantz) — жовте́ць просте́ртий гайови́й; жовте́ць Бре́йна
(Ру, Оп).

Ranunculus silvisteppaceus Dubovik — жовте́ць лiсостепови́й (Оп).
Ranunculus stevenii Andrz. [≈Ranunculus strigulosus Schur] — жовте́ць
Сте́вена (Ру, Оп).
Ranunculus strigulosus Schur — жовте́ць щетинкува́тий.
Ranunculus tatrae Borbás = Ranunculus thora L.
Ranunculus thora L. (Ranunculus tatrae Borbás) — жовте́ць круглоли́стий;
жовте́ць татра́нський (Ру, Оп), козелець травний (Вх1); вı́всик (Коб — ГЦ).
Ranunculus trachycarpus Fischer & C.A.Meyer [=Ranunculus marginatus D’Urv. var. trachycarpus (Fischer & C.A.Meyer) Aznav.] — жовте́ць
шорсткопло́дий; жовтець торочкуватий (Оп).
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Ranunculus trichophyllus Chaix — жовте́ць волосоли́стий; жовте́ць
стрепiха́тий (Сл), козеле́ць стрепiха́тий (Мл); самостiй (Mk — ПД).
Ranunculus zapalowiczii Pacz. [≈Ranunculus oreophilus Bieb.] — жовте́ць
Запало́вича (Ру, Оп).
Ranunculus sp. — боло́т(я)не зı́лля(є) (Вх, Ум, Ду, Iв — ВЛ), жа́бинець (Ум, Iв),
жовтобрюшки (Mk — ПД), лю́тий цвiт (Ум, Iв), слiпа́к (Гб2 — ГЦ), слiпотнє́к (Гб2 —
ГЦ), чı́чка жо́вта (Шх, Ду — ГЦ), я́скiр (Вх, Ум, Ду, Iв, Mk, Нес — ДС), яскор (Гв).
Raphanus L. — ре́дька (Ру, Оп); редьков (Вх2).
Raphanus candidus Worosch. — ре́дька бı́ла (Оп).
Raphanus maritimus Sm. [=Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.)
Thell.] — ре́дька примо́рська (Оп).
Raphanus raphanistrum L. — ре́дька ди́ка (Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Шм2, Шс, Ду, Mk, Гт,
Пч, Мг — СТ, ЗК); ре́дьква ди́ка (Мл), рı́пи́ця (Вх3; Вх, Ум, Сл, Mk, Мг — ДС, ГЦ, ЗК), рiпиця
рiльна (Вх1, Вх6); бук (Ан — СТ), гардал (Го1 — СЛ), гiрча́к (Жл, См, Мг — ПД, ВЛ, ЗК),
гiрчек (Вх — ДС), гiрчи́ця (Мг — ЗК), гiрчичка (Го1 — СД), пчiвник (Вх4 — ЛМ), пчiвня́к
(Вх3, Вх5, Вх7 — БО, ЛМ), пшо́нак (Жл), редька польова (Мн2 — ПЦ), редько́в(и́на) (Мг
— ЗК), ре́пиця (Мг — ЗК), репчин (Вх7 — ЛМ), рiпа́к (Мг — ЗК), рiпе́ць (Вх, Ум — ДС),
рı́пиць (Мг — ЗК), рiпı́й (Вх, Ум — ДС), рı́пча (Мг — ЗК), рı́пчий (Мг — ЗК), свирı́па (Ан,
Вх7, Сл, Mk, Мг — ПД, ВЛ, ПЦ, ЗК), свирiпа дика (Ан — СТ), цверı́па (Рм — ПЦ).
Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.) Thell. — ре́дька ди́ка
примо́рська.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum — ре́дька ди́ка типо́ва.
Raphanus sativus L. — ре́дька горо́дня (Сл; Шм2); ре́дька посiвна́ (Ру, Оп), ре́дьква
горо́дна (Вх1, Мл), редьков (Вх3; Во, Жл, Он, Гб — ДС, БО), редьков городна (Вх2, Вх6);
буквиця (Ос — ВЛ), редис (Чн — СЛ), ре́дька (Во, Чн, Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Вх3, Вх6, Hl,
Шм2, Ум, Rs, Шс, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), редьква (Жл, Вх6, Сл, Mk — ПД),
ре́йква (Mj — ПД), реткев (Mk), реття (Mk), рı́па (Мс — СТ).
Raphanus sativus L. var. niger Kerner — ре́дька горо́дня чо́рна; ре́дька чо́рна
(Сл; Ln, Mk, Ос — СД, СТ, ПД), ре́дьква звича́йна (Мл), редьква чорна (Вх1, Вх6); редька
(Ос — СЛ), редьква (Mk — ПД), редьква зимова (Mk).
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. — ре́дька горо́дня олı́йна; редьква
хiнська (Вх1), редьков олiяста (Вх6); редька оливна (Сл).
Raphanus sativus L. var. sativus — реди́ска (Рг1, Ср, Ln, Шс, Сл, Ук, Мс — ЗАГ),
ре́дька мı́сячна (Сл; Мс, Гб — СД, СТ, ПЗ); ре́дьква мı́сячна (Мл), редьков мiсячна
(Вх3, Вх6), рiдьковка (Вх1); ме́сєчка (Лс2 — ПЦ), мı́сячка (Лс2, Мс, Гб — СТ, ВЛ, ПЦ),
радиска (Шм2), ре́дечка (Жл), реди́стка (Мс — СТ), редiска (Mk — ПД), ре́дька (Вас —
ВЛ), ре́дька черво́на (Мс — СТ), ре́дьквиця (Жл, Mk), редьквичка (Mk), ре́дькiвця (Сл,
Гб — ВЛ), редьковка (Вх1, Гб — ЛМ), редьковка мiсячна (Сл, Mk).
Rapistrum Crantz — рı́пиця (Ру); рiпниця (Оп).
Rapistrum perenne (L.) All. — рı́пиця багаторı́чна (Ру); рı́пиця довгорı́чна (Сл),
рı́пиця трева́ла (Мл), рiпниця багаторiчна (Оп); покотиполе (Ос — ПД), рiпник (Шс2
— СТ).

Rapistrum rugosum (L.) All. — рı́пиця змо́рщена (Сл, Ру); рı́пиця помо́рщена (Мл),
рiпниця зморшкувата (Оп); репиць (Шс2 — СТ).
Reseda L. — резеда́ (Сл, Ру, Оп).
Reseda inodora Reichenb. — резеда́ непаху́ча (Мл, Сл, Ру, Оп).
Reseda lutea L. — резеда́ жо́вта (Мл, Сл, Ру, Оп); резеда звичайна (Вх6), резеда
проста (Во); резеда дика (Шс — СТ), рузе́та (Мл — ВЛ), руква (Mk — ПД).
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Reseda luteola L. — резеда́ жовте́нька (Ру, Оп); резеда жовтоцвiта (Во), резеда́
краси́льна (Вх6, Мл, Сл); жовто́цвı́т (Ум, Iв, См — ПД), жовтуха (См — ДС), ховрашо́к
(Ан, Iв — СТ).
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Reseda odorata L. — резеда́ запашна́ (Ру, Оп); резеда благовонна (Во), резеда́ паху́ча
(Вх1; Ln, Шс, Мл, Сл, Mk — СТ, ПД), резеда пахучка (Вх6); борı́дка ца́рська (Мс — СТ),
зı́рка вечı́рня (Мс — СТ), зı́рка ра́ння (Мс — СТ), зı́ронька вечı́рня (Мс — СТ), зı́рочка
ночна́ (Мс — СТ), зо́рька вече́рня (Мс — СТ), коро́на ца́рська (Мс — СТ), красота́ ночна́
(Мс — СТ), мали́новий цвiт (Ан, Iв), резе́да́ (Рг1, Ср, Жл, Hl, Шм2, Ум, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk,
Мс — ЗАГ), руква (Hl — БУ), фiа́лка ночна́ (Мс — СТ).
Resedaceae — резедо́вi (Ру, Оп); резедоватi (Вх2, Вх3, Вх6), резедува́тi (Сл).
Reynoutria Houtt. — далекосхı́дна гре́чка.
Reynoutria japonica Houtt. (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) —
далекосхı́дна гре́чка япо́нська; гiрчак гостролистий (Оп), гостроли́ста гре́чка
(Ру, Оп), японська гречка (Оп).
Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai (Polygonum sachalinense Friedrich Schmidt Petrop.) — далекосхı́дна гре́чка сахалı́нська; гiрчак
сахалiнський (Оп), сахалı́нська гре́чка (Ру, Оп).
Rhagadiolus Scop. — розлу́сник; рагадiолюс (Оп).
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner — розлу́сник зiрча́стий; рагадiолюс
зiрчастий (Оп).
Rhamnaceae — жо́стеровi (Ру, Оп); жостiруватi (Сл), саклаковатi (Вх2, Вх3, Вх6).
Rhamnus L. — жо́стiр (Ру, Оп); саклак (Вх2).
Rhamnus alaternus L. — жо́стiр вiчнозеле́ний (Ру, Оп).
Rhamnus catharticus L. — жо́стiр проносни́й (Ру, Оп), жо́стiр звича́йний;
жо́стiр (Сл; Ср, Ан, Ln, Кр, Ян2, Ян4, Ду, Яв, Iв, Mk, Ос, Ук, Мг2 — ЗАГ), крушина́ терни́ста
(Мл), саклак жостелина (Вх1, Вх3; Жл), саклак зостiль (Вх2, Вх6); бодлак (Км), вı́льха
чо́рна (Мг2 — ЗК), вов(л)чи́на (Мн2, См, Мс, Мг2 — СТ, ПД, ЗК), во́вчi я́годи (Го2, Сл, Мс,
Мг2, Мал — СТ, ПЦ, ЗК), вовчни́к (Мг2 — ЗК), дере́нка (Мг2 — ЗК), дурни́чка (Мг2 — ЗК),
дурнячки́ (Мг2 — ЗК), жерест (Ан — СТ), жерет (Км), же(р)ст (Ан, Мс — СТ, СЛ), жестар
(Ан — СТ), же́стер (Ск, Чн, Ан, Шм, Гр — СТ, СЛ), же́стiль (Вх7 — ВЛ), жесть (Ан), жорст
(Ан — ПД), жорстiл (Ос — ПД), жостели́на (Вх, Ум, Яв, Iв, Сл — ДС), жо́стер (Ав, Рг1, Ан,
Жл, Mj, Шс, Сл — ЗАГ), жосте́р слабки́й (Мс — СТ), жостик (Ан — СТ), жостил (Км),
жо́сти́р (Ан, Мн2, Мг — СД, СТ, СЛ, ЗК), жостiль (Ос — ПД), жо(р)сть (Км), зостиль (Ан
— ПД, ВЛ), зостiр (Rs, Ос — ВЛ), кали́нка чо́рна (Мг2 — ЗК), катрафı́й (Коб — ГЦ), кру́ха
(Мг2 — ЗК), крушени́на (Лс2 — ПС), круши́на (Шс2, Ду, Iв, Сл, Гб — СТ, ПЗ), мандригу́ля
(Мг2 — ЗК), му́дi попо́вi (Мг2 — ЗК), нiмина (См — ДС), нı́миця (Мг2 — ЗК), пе́сє де́рево
(Мг2 — ЗК), проскурина (См — СД), проскушина (Ан — СТ), рябı́шник (Мг2 — ЗК), саква
(Мн2), сакла́к (Гв, Mk, См — ДС), саклачина (Hl — БУ), свидина́ (Гб — ВЛ), ск(о)ру́ха
(Мг2 — БО, ЗК), скрух чорний (Км), скрушина́ (Мг2 — ЗК), собаче дерево (Ос — ПД),
собачина́ (Мг2 — ЗК), собачник (См — ВЛ), сральник (Смо — СЛ), те́рес (Ан, Жл — СЛ),
фатьолина́ (Мг2 — ЗК), хро́бост (Рг, Ан, Ум, Iв), чемери́ця (Мг2 — ЗК), черемха (Ан, Mj
— ПД), чере́шня во́вча (Мг2 — ЗК), чере́шня пе́ся (Мг2 — ЗК), чере́шня пся́ча (Мг2 —
ЗК), чере́шня чо́ртова (Мг2 — ЗК), чо́рна я́года (Мг2 — ЗК), чорноя́гiдник (Мс — СТ),
шаклак (Gs — ДС), шалı́йка (Мг2 — ЗК).
Rhamnus imeretinus Booth — жо́стiр кавка́зький; жо́стiр iмерети́нський (Ру,
Оп).

Rhamnus saxatilis Jacq. — жо́стiр ске́льний.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctorius (Waldst. & Kit.) Nyman — жо́стiр
ске́льний фарбува́льний.
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Rhamnus tinctorius Waldst. & Kit. [=Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctorius
(Waldst. & Kit.) Nyman] — жо́стiр фарбува́льний (Оп).
Rhaponticum Ludwig [=Leuzea DC.] — медо́вий осо́т; рапо́нтикум (Ру, Оп).
Rhaponticum salinum (Sprengel) Less. = Leuzea altaica (Fischer ex Sprengel) Link.
Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov [=Leuzea altaica (Fischer ex
Sprengel) Link] — медо́вий осо́т солонце́вий; рапонтикум серпiєвидний (Оп),
рапо́нтикум солончако́вий (Ру).
Rheum L. — ре́вı́нь (Вх3, Сл, Ру, Оп).
Rheum palmatum L. — ре́вı́нь пальча́стий (Сл, Ру, Оп); реве́нь (Жл, Гр), ре́вı́нь (Ум,
Ду, Сл), ревiнь тангутський (Сл).

ht

Rheum rhaponticum L. — ре́вı́нь звича́йний; ре́вiнь чорномо́рський (Ру, Оп);
ґунґуру́дз (Он — БО), раба́рбар (Гб, Коб — ДС), ребербара (Гб — ЛМ), ревень простий
(Чн — СЛ), реїнь (Mk), ромба́рва (Кч — БО), ру́мба́рба́р (Кч, Дми, Коб — ДС, БО).
(Мл).

rig

Rheum tataricum L. ﬁl. — ре́вı́нь тата́рський (Сл, Ру, Оп); реве́нь тата́рський
Rheum sp. — кисло-солодкий корiнь (Ос — ВЛ), ревiль (Ос — ПД), ревкорiнь (Ос — ПД).
Rhinanthus L. — дзвiне́ць (Сл, Ру, Оп;

Ук).

py

Rhinanthus aestivalis (Zinger) Schischkin & Serg. [≈Rhinanthus angustifolius
C.C.Gmelin subsp. grandiﬂorus (Wallr.) D.A.Webb] — дзвiне́ць лı́тнiй (Ру, Оп).
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Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich (Rhinanthus major L. nom. ambiq.) —
дзвiне́ць вели́кий (Сл, Ру), дзвiне́ць волоха́тий; дзвоне́ць бı́льший (Мл), звiнець
бiльший (Вх1); боровець (Ан — СЛ), братчики (Gs — ДС), бра́тчики жо́втi (Ан, Iв — ВЛ),
бря́згı́тка (Ан, Iв — ПС), бубо́вни́к (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв), бубонник (Mk — ПД), буровець
(Ан — СЛ), дзвiне́ць (Вх, Ум, Шх, Iв, Сл, Mk — ВЛ, ГЦ), дзвiнок (Mk, См — СТ), дзвiночки
(Ум), дзвоне́ць (Он, Коб — БО, ГЦ), дiвонча (Ан — СД), звiне́ць (Гв, Чн, Мл, Сл, Mk — ВЛ,
СЛ), звонець (Ln, Mk — СТ), звониця (Ан — СЛ), звонки (Ан — СЛ), звонок (Чн — СЛ),
капила́ (Го1 — СЛ), ко́ники (Коб — ДС), конопля́ник (Ан, Iв — СЛ), ко(у)шу́льник (Ан,
Ум, Iв — ПД), липчи́ця (Ан, Iв — СД), лущ (Вх1, Mk), погремки (Сл — ПЦ), погремок (Ln
— СТ), талабан (Ан — СЛ), шелепı́й (Мл — ВЛ), шелепун (Ан — ВЛ).
Rhinanthus alpinus Baumg. — дзвiне́ць альпı́йський (Ру, Оп).
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin — дзвiне́ць вузьколи́стий; тарахкельце (Ос
— ПД).

au

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin subsp. cretaceus (Vassilcz.) Soó —
дзвiне́ць вузьколи́стий крейдяни́й.
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin subsp. grandiﬂorus (Wallr.) D.A.Webb —
дзвiне́ць вузьколи́стий великоцвı́тий.
Rhinanthus apterus (Fries) Ostenf. [≈Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin] —
дзвiне́ць безкри́лий (Ру, Оп).
Rhinanthus borbasii (Dörﬂer) Soó — дзвiне́ць Бо́рбаша.
Rhinanthus borbasii (Dörﬂer) Soó subsp. songaricus (Sterneck) Soó — дзвiне́ць
Бо́рбаша джунґа́рський.
Rhinanthus cretaceus Vassilcz. [=Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin subsp.
cretaceus (Vassilcz.) Soó] — дзвiне́ць крейдяни́й (Ру, Оп).
Rhinanthus glacialis Personnat [=Rhinanthus angustifolius C.C.Gmelin] —
дзвiне́ць вузьколи́стий (Ру, Оп).
Rhinanthus major L. nom. ambiq. = Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich.
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Rhinanthus minor L. — дзвiне́ць мали́й (Сл, Ру, Оп); дзвоне́ць ме́нший (Мл), звiнець
менший (Вх1), звонець менший (Вх6), лущ менший (Вх6); бре́нчка (Вх7 — ЛМ), горı́шок
(Коб — ГЦ), дзвiнець (Шх, Сл — ГЦ), дзвı́нка(и) (Вх7, Он, Коб — БО, ЛМ), дзвiно́чок (Он,
Коб — БО, ГЦ), дзвоники (Сл — ПЦ), дзвоно́к (Он, Коб — БО, ГЦ), дзвоно́чки (Сл, Коб —
ПЦ, ГЦ), звı́нки (Гд — БО), звiно́к (Нв — ЛМ), звiно́чки (Вх, Ум, Iв — ДС), звоне́ць (Нв, Рг,
Ln, Вх5, Коб — СТ, БО, ЛМ), звонок жовтий (Шх — ГЦ), лущ (Нв, Жл — ЛМ), погремок
(Ln — СТ), тарахтьолки (Сл — ПЦ), шелестунка (Сл — ПЦ).
Rhinanthus nigricans Meinsh [≈Rhinanthus minor L.] — дзвiне́ць чорнува́тий;
дзвiне́ць чорнı́ючий (Ру, Оп).
Rhinanthus pectinatus (Behrendsen) Vassilcz. [≈Rhinanthus subulatus (Chab.)
Soó] — дзвiне́ць гребеня́стий; дзвiне́ць гребı́нчастий (Ру, Оп).
Rhinanthus serotinus (Schönheit) Oborny [≈Rhinanthus angustifolius
C.C.Gmelin] — дзвiне́ць пı́знiй (Оп).
Rhinanthus songaricus (Sterneck) B.Fedtsch. [=Rhinanthus borbasii (Dörﬂer)
Soó subsp. songaricus (Sterneck) Soó] — дзвiне́ць джунґа́рський; дзвiне́ць
джунга́рський (Ру, Оп).
Rhinanthus subulatus (Chab.) Soó — дзвiне́ць шилува́тий; дзвiне́ць шилови́дний
(Ру, Оп).

py

Rhinanthus vernalis (Zinger) Schischkin & Serg. [≈Rhinanthus angustifolius
C.C.Gmelin subsp. grandiﬂorus (Wallr.) D.A.Webb] — дзвiне́ць весня́ни́й (Ру,
Оп).
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Rhinanthus sp. — дзвiнок (Сл — ПЦ), звонець (Hl, Шм2 — БУ).
Rhodiola L. — оливни́к; родiо́ла (Ру, Оп).
Rhodiola rosea L. — оливни́к роже́вий; родiо́ла роже́ва (Ру, Оп), рожанка властива
(Вх1); золоти́й ко́рiнь (См, Мал — ЗК), оливни́к (Сн, Коб — ГЦ), олiвни́к (Коб, Нес — ГЦ),
омеґа (Нв, Жл — ГЦ).
Rhododendron L. — рододе́ндрон (Сл, Ру, Оп; Ук); бердулян (Вх2).
Rhododendron kotschyi Simonkai = Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy.
Rhododendron luteum Sweet — рододе́ндрон жо́втий (Ру, Оп); аза́лiя (Сл), аза́лiя
понтı́йська (Ру), бердуля́н жо́втий (Мл); багниця (См — ПЦ), багнiца (См — ПЦ), багно
(Ос — ПЦ), багно вовче (См), багно жовте (См), багу(о)н (Ос, См — ПЦ), багун турецький
(Мн2 — ПЦ), драпоштан (Мн2, Сл, Mk, Ос — ПЦ, ПЗ), драпуста́н (Рг1, Пс, Жл), дряпошта́н
(Сл, Тан — ПЦ), озалiя (Сл), царина (Сл — ПЦ), штанодер (Сл — ПЦ), штанодра́н (Рг1,
Пс, Мн, Сл, Mk, Ос — ПЦ, ПЗ), штанодрап (Ос — ПЦ).
Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy (Rhododendron kotschyi Simonkai) — рододе́ндрон карпа́тський (Ру); бердулян кохитник (Вх2), рододендрон
схiднокарпатський (Оп); бердуле́ць (Вх, Жл, Сн — ГЦ), збурни́к (Коб — ГЦ), кашка́ра
(Во, Жл), когiтни́к (Жл, Iв), кохитни́к (Нв, Вх3, Вх6, Вх7, Шх, Ду — ГЦ), медве́жа (Нес
— ГЦ), мучни́ця (Коб — ГЦ), оме́ґа (Жл, Вх7, Шх — ГЦ), рута червона (Бр, Кох), у́шка
медве́жi (Коб — ГЦ), чорногривник (Во).
Rhus L. — сума́х (Ру, Оп).
Rhus coriaria L. — сума́х дуби́льний (Ру, Оп).
Rhus typhina L. — сума́х о́цтовий, о́цтове де́рево (Сл, Ру, Оп; Mk — ПД);
сумак кiяховий (Вх1), сума́к-оцтове́ць (Вх1; Жл), сума́х америка́нський (Мл), сума́х
коротковоло́сий (Ру, Оп); ацето́ве де́рево (Пс), оцет-дерево (Сл), оцетник (Сл), рiг
оленiй (Ан, Го2 — СЛ), сумак (Мн2), сумець (Жл), уксусне дерево (Ср, Ln, Шс, Ян4, Ос —
СТ, СЛ), уксусник (Чн, Шм2, Яв — СЛ), чума́к (Ум, Iв — СТ).
Rhynchospora Vahl — дзьобонасı́нник; ринхоспо́ра (Ру, Оп).
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Rhynchospora alba (L.) Vahl — дзьобонасı́нник бı́лий; очере́тник бı́лий (Мл),
ринхоспо́ра бı́ла (Ру, Оп); маярник (Ан).
Ribes L. — порı́чки (Сл, Оп), сморо́дина (Сл, Ру, Оп); явiрниця (Вх2).
Ribes alpinum L. — порı́чки альпı́йськi (Ру); парiчка альпейська (Вх1), порı́чка
глуха́ (Мл), порı́чки альпе́йськi (Сл), сморо́дина альпı́йська (Ру); смородина глуха
(Шм).
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Ribes aureum Pursh — сморо́дина золоти́ста (Ру, Оп; Шс — СТ); золотина
американська (Вх3), парiчка жовта (Вх1), по́рiчка золота́ (Мл), сморо́дина жо́вта
(Сл; Мн2, Мс — СД, СТ), явiрниця золотина (Вх2); барбари́с (Мс — СТ), пузи́чки (Мс
— СТ), смородина австрiйська (Шс — СТ), сморо́дина бı́ла (Мс — СТ), сморо́дина
мiчу́рiнська (Мс — СТ), сморо́дина роже́ва (Мс — СТ), сморо́дина ро́зова (Мс — СТ),
шпори́шки (Мс — СТ).
Ribes carpaticum Schultes [≈Ribes petraeum Wulfen] — порı́чки карпа́тськi
(Ру, Оп); сморо́дина карпа́тська (Ру, Оп).
Ribes lucidum Kit. [≈Ribes alpinum L.] — порı́чки блиску́чi (Оп); порı́чки свı́тлi
(Ру), сморо́дина блиску́ча (Оп), сморо́дина свı́тла (Ру).
Ribes nigrum L. — сморо́дина чо́рна (Сл, Ру, Оп; Чн, Ср, Ln, Hl, Шм, Шс, Ян4, Ос,
Мс, Гб — ЗАГ); парiчка смородюх (Вх1), порı́чка чо́рна (Мл; Iв, Сл, Mk — ПД), явiрниця
смородина (Вх2); бузи́чка (Мч — ПД), винниця чорна (Mk), грибı́злi (Мг2 — ЗК), ґоґе́ци
(Мг2 — ЗК), опорички (Rs — ВЛ), пантеро́лi (Мг2 — ЗК), пожи́чки чо́рнi (Сб — БО),
пори́чки(а) (Ан, Вх7, Сл, Гб — ВЛ, ДС), пори́чки чо́рнi (Гб — ВЛ), порı́чка (Ан, Ук),
порı́чки чо́рнi (Сб — СД), пуза́нка (Мо — СТ), рı́бı́з(ґ)лi (Мг2, Сб — ГЦ, ЗК), смород
(Tl), сморо́да (Tl, Лс2 — ПС), сморо́дина (Ав, Жл, Мн2, Ум, Rs, Гр, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Рм,
Мс, Гб, Мг2 — ЗАГ), смородина дика (Ос — СД), смородок (Гр), смородю́х (Гв, Жл — ВЛ),
чо́рнi я́годи (Мс — СТ), чорну́шка (Мс — СТ).
Ribes odoratum Wendl. — сморо́дина запашна́ (Ру, Оп).
Ribes petraeum Wulfen — порı́чки ске́льнi; парiчка скалова (Вх1), явiрниця
скалова (Вх2).
Ribes rubrum L. — порı́чки черво́нi (Сл, Оп; Iв, Mk), порı́чки звича́йнi (Ру);
по(а)рı́чка ви́нниця (Вх1, Вх6, Мл), по(а)рiчка красна (Вх1; Пс), сморо́дина звича́йна
(Ру), сморо́дина черво́на (Ру, Оп; Mk, Ос, Мс, Гб — СТ, ВЛ, ПЗ), явiрниця винниця (Вх2);
бо́ба (Он — БО), бози́чки (Гб — ДС), винни́ця (Вх, Жл, Вх1, Сл — ЛМ), виннички (Вх3,
Вх4, Mk — ЛМ), вино турецьке (Вх7 — ЛМ), виногра́д дикий (Вх7 — БО), винце́ (Вх3, Вх7
— ДС, ЛМ), вишнiвки (Mk), вiнницi (Вх7 — ЛМ), вiннички (Вх7 — ЛМ), євı́рни́ця (Вх7,
Гр, Гб2 — ГЦ), квасанка (Hl — БУ), кендери́сов (Гд — ЗК), парє́чки (Лс2 — ПС), парı́чка
(Жл), патара́йка (Он — БО), пожи́чка(и) (Mj, Мл, Гб, Коб — ПД, ДС), пози́чки (Он, Гб, Коб
— ДС, БО, ГЦ), позiчка (Рг), попорiчка(и) (Вх, Вх7 — ВЛ), порє́чки (Лс2 — ПЦ), порицi
(Сл — ВЛ), пори́чки (Гб — ВЛ), порı́чки(а) (Гв, Во, Рг1, Ан, Жл, Вх3, Вх4, Шм2, Mj, Шс, Гр,
Дб, Сл, Mk, Ук, Рм, Гб — ЗАГ), порı́чник (Вх7 — ВЛ), пупурı́чки (Гб — ДС), пурı́(и́)чки
(Сл, Лс2, Рм — ВЛ, ПЦ), путара́йки (Гр), путурайки́ (Вх, Он — ДС, БО), сморо́дина (Ян4,
Мс — СТ), смородина бiла (Рг1 — СД), сморо́дина кра́сна (Во, Рг1, Ср, Ln, Шм, Шс, Мс —
СТ), смородюх красний (Гв — ВЛ), спорички (Ан), споришки (Мн2, Сл — СД), спорı́чка
(Жл, Ум), футурайки́ (Он — БО), шпори́шки (Гр — СД), шпорı́чки (Ум), шпуришки (Сл
— СД), явı́рни́ця(i) (Вх6, Вх7, Коб — ГЦ, ЗК), ягода-винниця (Вх3).
Ribes sanguineum Pursh — порı́чки крива́вi; порiчки криваво-червонi (Оп),
смородина криваво-червона (Оп).
Ribes spicatum Robson — порı́чки колоси́стi (Оп); порı́чки пухна́стi (Ру),
смородина колосиста (Оп), сморо́дина пухна́ста (Ру); порiчки (Ос — ВЛ), пужички
(Ос — ВЛ), смородина (Ос — ВЛ), явiрни́цi (Коб — ГЦ).
Ribes uva-crispa L. (Grossularia reclinata (L.) Miller) — а́ґрус (Шк, Пс, Ум, Гр, Ду, Бк,
Ат, Мс, Коб — ЗАГ), а́грус (Сл; Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Шс, Гр, Ян4, Дб, Ва, Ук, Мс, Дми — ЗАГ);
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по(а)рiчка веприна (Вх1, Вх6, Мл), явiрниця веприна (Вх2); агрес (Рг, Ан), а́грест (Во,
Рг1, Ан, Сл, Mk — СД, ПД), а́груз (Мс — СТ), а́груст (Рг, Ан, Коб — БО), а́ґрес (Hl, Ду, Бк,
Ат, Гб — ПД, ДС, БУ, ГЦ), а́ґрест (Шк, Мн2, Hl, Сл, Mk, Ат, Коб — ЗАГ), а́ґрис (Hl, Ду, Сл,
Бк, Ат — ПД, БУ, ГЦ), а́ґрист (Ан, Hl, Ду, Сл, Бк, Гб — ВЛ, ДС, БУ), а́ґриш (Бк — БУ),
а́ґрос (Ду), а́ґрост (Сл, Гб — ВЛ, ПЦ, ПЗ), а́ґруст (Мн2, Mj, Ум, Сл — СД, ВЛ, ПЦ), акру́г
(Мс — СТ), а́нгрус (Пр, Мс — СД, СТ, ПС), а́нґре(и)с (Бк, Ат — БУ), а́нґрiш (Ат — ГЦ),
а́нґрус (Сл, Гб — СД, СТ, ПС), а́ндре(и)с (Бк — БУ), а́ргус (Мс — СТ), ва́ґриш (Бк — БУ),
вапре́на(и) (Ат — БО, ГЦ), вапри́на(и) (Он, Ат, Гб2, Дми, Коб — ДС, БО, ГЦ), вепри́вник
(Вх7 — БО), вепри́на(и) (Гв, Вх, Жл, Вх7, Ум, Ду, Сл, Гд, Mk, Гт, Он, Ат, Гб — БО, ГЦ, ЗК,
ЛМ), веприн(ець) (См), вепринки (Вх3), вепри́нник (Ук), верпи́на (Вх, Вх1, Ум — БУ),
вi(и)при́ни (Mk, Он — БО), вопри́ни (Он — БО), гагрес(т) (Сл, См — ПД), гаґрис (Сл —
СД), ґаґадзник (Вх7 — ЛМ), ґарґа́чки (Вх5 — ЛМ), ґеґа́(д)зи (Вх7, Ат — ЛМ), ґеґадзник
(Вх7 — ЛМ), ґе(и)ґацки (Вх7, Сва — ЛМ), ґерґецки (Вх7 — ЛМ), ґерґечник (Вх7 — ЛМ),
ґiґа́ци (Ат — ЛМ), ґiґачi (Вх7 — ЛМ), ґо́ґици (Мал — ЗК), е́ньґрус (Бк — БУ), кака́цки (Ат
— ЛМ), кiкацка (Вх7 — ЛМ), клека́цка (Вх7, Ду — ЛМ), крижiвник (Во), крижо́вник (Чн,
Рг1, Ср, Жл, Шс, Мс — СТ, СЛ), кружо́вник (Сл, Мс — СТ), опрена (Вх7 — ЛМ), оприка (Вх7
— ЛМ), опри́ня(и) (Вх, Ду — ЛМ), ягода-веприна (Вх3), ягрес (Вх, Вх3 — ВЛ), я́грус(т)
(Сл, Мс — СТ, ПЦ), я́ґрес(т) (Жл, Вх7, Сл — ПД, ВЛ), я́ґрис(т) (Сл, Гб — ВЛ, ДС), я́ґрост
(Rs, Гр, Сл, Гб — ВЛ), я́ґрус(з) (Сл, Ат — ВЛ), я́ґруст (Mj, Сл — СД), яґруш (Сл — ВЛ),
якрость (Сл — СД), янґрес (Вх7 — ВЛ), япри́ни (Лс2 — ПС).
Форми: косма́(ч)ки́ (Вх, Жл, Вх1, Вх3, Вх4, Вх7, Ду, Ат, Гб — ЗК, ЛМ), косматi ягоди
(Вх3), космачи́на (Ат — ЛМ), космини (Вх4 — ЗК), космiвки́ (Вх7 — ЗК), коцмальки́ (Вх7
— ЗК), коцми́н (Вх7 — ЗК).
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Ricinus L. — рици́на (Ру, Оп); клещевина (Вх3).
Ricinus communis L. — рици́на звича́йна (Ру, Оп); клещевина звичайна (Вх1),
рици́на (Сл; Ср, Ан, Шс2, Ян4, Ук — СТ); бi(о)б дрисли́вий (Ан, Iв — СТ), кастор (Кри —
СТ), клещеви́на (Ср, Жл, Вх3, Ян4, Сл — СТ), пальма Христова (Кри — СТ), пальмочка
одеська (Кри — СТ), рай-де́рево (Ан, Ду, Iв, Сл — СТ).
Rindera Pallas — чередни́к (Ру, Оп).
Rindera tetraspis Pallas — чередни́к чотириостюко́вий (Ру, Оп); чередни́к
звича́йний (Мл); чередник (Ан).
Rindera umbellata (Waldst. & Kit.) Bunge — чередни́к парасо́льковий;
чередни́к зо́нтичний (Ру, Оп).
Robinia L. — робı́нiя (Ру, Оп); акацiя фальшива (Вх3), горохiвник (Вх2), ровинiя (Вх3).
Robinia hispida L. — робı́нiя щетиня́ста; робı́нiя щети́ниста (Ру, Оп); акацiя
рожева (Шс — СТ).
Robinia neo-mexicana Gray — робı́нiя новомексика́нська (Ру, Оп).
Robinia pseudoacacia L. — робı́нiя звича́йна (Ру, Оп), бı́ла ака́цiя (Сл, Ру, Оп;
Рг1, Ср, Ан, Ln, Вх1, Hl, Шм2, Шс, Ян4, Mk, Ос, Мс, Тан — ЗАГ); акацiя фальшива (Вх6),
горохiвник звичайний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), робiнiя (Вх3); аґац (Гб — ЛМ), аґа́цiя (Бк —
БУ), акацва́ (Гт, Мс — СТ, ЗК), ака́цiя (Во, Жл, Вх3, Ян4, Mk, Ос, Рм, Мс — ЗАГ), ака́цiя
колю́ча (Мс — СТ), ваґа́цiя (Бк — БУ), вака́цiя (Мн2, Ос, Бк, Рм, Мс, Гб — СТ, ПД, ВЛ,
ПЦ, БУ), вакацiя бiла (Мн2, Mk, Ос — ПД, ВЛ), верба́ (Мс — СТ), вокацiя (Яв, Бк — БУ),
вокацiя бiла (Ос — ВЛ), горохiвни́к (Вл, Жл, Яв, Mk — СД), ка́шка (Мс — СТ), ко́цва (Гд
— БО), куну́к (Бк — БУ), ла(о)ка́цiя (Бк, Мс — СТ, БУ), лжеакацiя (Шс — СТ), ока́цiя
(Гр, Мс — СТ).

Robinia viscosa Vent. — робı́нiя клейка́ (Ру, Оп).
Rochelia Reichenb. — щети́нниця; рохе́лiя (Ру, Оп).
Rochelia disperma (L. ﬁl.) C.Koch — щети́нниця двонасı́нна; роше́лiя (Сл);
липучка (Шс2 — СТ).
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Rochelia disperma (L. ﬁl.) C.Koch subsp. retorta (Pallas) E.Kotejowa —
щети́нниця двонасı́нна зı́гнута; роше́лiя звiзди́ста (Мл).
Rochelia retorta (Pallas) Lipsky [=Rochelia disperma (L. ﬁl.) C.Koch subsp.
retorta (Pallas) E.Kotejowa] — щети́нниця зı́гнута; рохе́лiя зı́гнута (Ру, Оп).
Roegneria canina (L.) Nevski = Elymus caninus (L.) L.
Roegneria panormitana (Parl.) Nevski = Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev.
Roegneria trachycaulon (Link) Nevski = Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners.
Roemeria Medicus — жовтомоло́чник; реме́рiя (Ру, Оп).
Roemeria hybrida (L.) DC. — жовтомоло́чник гiбри́дний; реме́рiя гiбри́дна (Ру,
Оп).

(Ян1, Ян4 — СТ).
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Roemeria refracta DC. — жовтомоло́чник зла́маний.
Rorippa Scop. — водяни́й хрiн (Оп); рори́па (Ру).
Rorippa amphibia (L.) Besser — водяни́й хрiн земново́дний (Оп); настурцiя
водозе́мна (Сл), рори́па земново́дна (Ру), ру́ква во́дяна (Мл); ґалбе́на (Гб — СТ), жовтий
цвiт (Ан — СТ), рiзоватка водна (Mk), хрiн водяни́й (Чн, Шм, Ум, Шс, Ду, Iв — СЛ), хрiн
ди́кий (Ду).
Rorippa × anceps (Wahlenb.) Reichenb. (Rorippa prostrata (J.P.Bergeret) Schinz &
Thell.) — водяни́й хрiн сланки́й; водяний хрiн простертий (Оп).
Rorippa austriaca (Crantz) Besser — водяни́й хрiн австрı́йський (Оп); настурцiя
австрı́йська (Сл), рори́па австрı́йська (Ру), ру́ква австрı́йська (Мл); собакай (Ян4 —
СТ), хрiн (Сл — ВЛ), хрiн ди́кий (Ан, Iв — СТ), хрiн степовий (Ян1, Ян4, Сл — СТ), хрониця

th
or

(Оп).

's

Rorippa brachycarpa (C.A.Meyer) Hayek — водяни́й хрiн короткопло́дий (Оп);
насту́рцiя коротконасı́нна (Мл), настурцiя короткопло́да (Сл), рори́па короткопло́да
(Ру); костриця (Ан — ПС), чистець (Ан — СТ).
Rorippa dogadovae Tzvelev [=Rorippa islandica (Oeder) Borbás subsp. dogadovae (Tzvelev) Jonsell] — водяни́й хрiн Доґа́дової; водяний хрiн Догадової

au

Rorippa islandica (Oeder) Borbás — водяни́й хрiн iсла́ндський.
Rorippa islandica (Oeder) Borbás subsp. dogadovae (Tzvelev) Jonsell —
водяни́й хрiн iсла́ндський Доґа́дової.
Rorippa palustris (L.) Besser — водяни́й хрiн боло́тяний (Оп); настурцiя
боло́тяна (Сл), рори́па боло́тна (Ру), ру́ква боло́тяна (Мл), руков болотяна (Вх1);
холодець лiсовий (Ан — ВЛ).
Rorippa prostrata (J.P.Bergeret) Schinz & Thell. = Rorippa × anceps (Wahlenb.)
Reichenb.
Rorippa pyrenaica (Lam.) Reichenb. — водяни́й хрiн пiрене́йський (Оп).
Rorippa sylvestris (L.) Besser — водяни́й хрiн лiсови́й (Оп); настурцiя лiсова́
(Сл), рори́па лiсова́ (Ру), ру́ква лiсова́ (Мл), руков лiсова (Вх1); батоги петровi (Сл —
ПЦ), жеруха (Ln, Шс, Сл — СТ), рижiй (Сл — ВЛ), санборник (Ан — СД), сми́рна (Рг1,
Вл, Ан, Шс — СД, СТ), смiрна (Пс), укроп лiсовий (Ан — ПС), холодець лiсовий (См).
Rosa L. — шипши́на (Сл, Ру, Оп), троя́нда (Сл, Ру, Оп; Дб, Ук); ро́жа (Вх2, Вх3; Жл,
Rs, Mk — ВЛ), ро́за (Ру; Лс2, Ос, Мс — СТ, ПД, ПС).
Rosa adenodonta Dubovik — шипши́на зало́зисто-зубча́ста (Оп).
Rosa agrestis Savi — шипши́на польова́ (Оп); троя́нда польова́ (Ру).
Rosa × alba L. — троя́нда бı́ла (Ру, Оп).
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Rosa alpina L. = Rosa pendulina L.
Rosa andegavensis Bast. — шипши́на анжу́йська; шипшина андегавська (Оп).
Rosa andrzejowskii Steven [≈Rosa scabriuscula Sm.] — шипши́на Анджейо́вського; шипшина Андржейовського (Оп).
Rosa antonowii (Lonacz.) Dubovik — шипши́на Анто́нова (Оп).
Rosa arvensis Hudson — троя́нда витка́; троянда рiльна (Оп), шипши́на польова́
(Ру); шипшина (Ан — ПД).
Rosa banksiae R.Br. — троя́нда Бе́нкса (Оп).
Rosa biebersteinii Tratt. — шипши́на Бiбершта́йна; шипшина Бiберштейна (Оп).
Rosa × bifera (Poiret) Pers. — троя́нда ремонта́нна (Ру, Оп).
Rosa bordzilowskii Chrshan. [≈Rosa micrantha Borrer ex Sm.] — шипши́на
Бордзiло́вського (Ру, Оп).
Rosa borysthenica Chrshan. [≈Rosa tomentosa Sm.] — шипши́на днiпро́вська
(Оп).
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Rosa bugensis Chrshan. — шипши́на бу́зька (Ру, Оп).
Rosa caesia Sm. — шипши́на блаки́тно-сı́ра.
Rosa canina L. — шипши́на звича́йна (Сл); ро́жа полева́ (Вх1, Вх2, Вх6, Мл),
шипши́на соба́ча (Ру, Оп); ге́че-пе́че (Км, Мг2, Сб — ГЦ, ЗК), гечi-пе́чi (Км, Ат, Гб, Дми, Коб
— ДС, БО, ГЦ), глiд (Сб — ГУ), глог(и) (Ат, См — ВЛ, ДС, ГЦ), глогiнька (Км), головина
(См), голодовина (Вх, Пс, Сл — ДС), деранка (См), дербак (См), дерба́нi (Кар — ЗК),
дерба́нка (Вх7, Гт, Ат, Мг2 — ЗК), дерби́вус(з)ка (Км, См, Мг2, Сб — ДС, ЗК), дерби́гуска
(Ат, Мг2 — ЗК), дербо́вуска (Мг2 — ЗК), деренки́ (Мг2 — ЗК), дзябни́к (Мг2 — ЗК), дiвки́
ба́бинi (Км, Сб — ЗК), драк (Мг2 — ЗК), драпи́вус (Ат — ДС), драча (Км), драчка червена
(Км — ЗК), драчки (Км), драчни́к (Км, Сб — ЗК), е́че-пе́че (Гт, Мг2 — ЗК), е́чi-пе́чi (Дми —
ДС), когутняк (Гб — ЛМ), матридуна (Км), ро́жа (Гв, Ан, Iв, Сл — СТ), ро́жа гаєва́ (Гр),
рожа городня (Ос — ПД), ро́жа ди́ка (Во, Вх, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл, Mk, См, Гб — ВЛ, ДС),
ро́за (Гб — ВЛ), роза дика (Км), ро́за соба́ча (Мг2, Сб — СЛ, ГЦ), ру́жа (Ат, Сб — СД, ЛМ),
ру́жа терно́ва (Ат — ЛМ), ружа шипова (Гб — ЛМ), сверба́к (Вх7 — БО), свербибiда (Км),
свербивуз (Сл, Mk — ДС), сверби́вус (Мл, Сл, Гд, Мч, Мо, Он, Ат, Пч, Гб, Мг2, Коб, Мал, Пок
— ПД, ВЛ, ДС, БО, ГЦ, ЗК), сверби́вус(з)ка (Км, Ат, Гб2, Мг2 — ГЦ, ЗК), сверби́гуз (Во,
Шх, Мч, Мо, Ат, Гу, Гб, Мг2, Коб — ПД, ДС, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), сверби́гу́зка (Сл, Гт, Он, Ат,
Гб2, Мг2 — БО, ГЦ, ЗК), свербиґа́н (Вх7 — ВЛ), сверби́ло (Вх, Пс — ДС), свербиуз(к)а
(Вх4, Вх7 — ЗК, ЛМ), свербиузина (Вх7 — ЛМ), свербиу́с(з) (Вх6, Mj, Mk, Мч, Ос, Гт, Он,
Ат — ПД, БО, ГЦ, ЗК), свербичка (Км), свербичус (Км), свербiуз (Гв), сверблянки (Км),
свербовець (Км), свербовiс (Км), свербову́зи (Ат — ЛМ), свербо́вуска (Км, Мг2 — ЗК),
свербоголуза (Вх6, Вх7 — ЛМ), свербогу́з(а) (Вх7, Ат — ВЛ, ЗК, ЛМ), свербо́гуска (Мг2 —
ЗК), сверболуз(а) (Вх7 — СЯ, ЛМ), свербоу́з(ин)а (Вх4, Вх7 — ЗК, ЛМ), серберина (Го1
— СЛ), серби́вус (Кар — ДС), сербалина (Ан — СЛ), сер(е)болина (Ан — СЛ), серпозни́к
(Мг2 — ЗК), серпризник (Км), сливки́ во́вчi (Сб — ПЗ), терни́на (Сб — БО), тернiвки
(Км), терноружка (Км), те́рня (Ат — ГЦ), тернявка (Км), терпи́вус(з)ка (Км, Мг2, Кар —
ЗК), терпи́гузка (Вх7, Ат, Мг2 — ГЦ, ЗК), терпо́уска (Мг2 — ЗК), трив’янця (Ан — СЛ),
троя́нда (Ан, Жл, См — ДС), чербалинник (Ан), чернушки́ (Ат — ЗК), шепчи́на (Вх7 —
ВЛ), шепши́на (Вх, Ln, Дб, Сл, Mk, Ат — СД, СТ, ПС, ГЦ), шепши́на пуста́ (Сб — ПС),
шипарина (Вх4, Вх7 — ЗК, ЛМ), шиплина (Км), шипо́вник (Рг1, Ln, Hl, Кр, Шм2, Шс, Мл,
Ос, Рм, Мг2 — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, БУ, ГЦ), шипча́к (Вх, Вх1, Ум, Iв, Сл — ДС), шипчи́на (Ат, Сб
— ВЛ, ДС), шипши́на (Рг1, Ср, Пс, Жл, Мн2, Вх1, Го1, Ум, Шс, Гр, Ян4, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм, Ат,
Пч, Гб, Мг2, Сб, Дми, Коб — ЗАГ), ши(е)пшинник (Ан, Км), шiпарина (Км), шупиця (Км),
шуплина (Ан — СД), ш(щ)упли́ця (Ан, Сб — СД, ДС), шюпшина (Рг, Ан).
Rosa caryophyllacea Besser — шипши́на гвозди́чна (Оп); шипши́на гвозди́кова
(Ру).
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Rosa centifolia L. — троя́нда столи́ста (Оп); ро́жа столи́ста (Во, Вх1; Жл, Mk),
троя́нда (Сл; Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Вх7, Ду, Iв, Mk, Ук — ЗАГ), шипши́на столи́ста (Ру);
ро́жа (Mj, Гр, Сл, Ос, Гб2, Коб — ПД, ДС, ГЦ), ро́жа па́нська (Гр, Ук), ро́жа по́вна (Пс, Mj,
Ум, Гр, Мл, Iв, Сл, Ук — ПД), рожа цукрова (Mk), ро́за (Ср, Гр, Ян4, Ос, Ук — СТ), роза повна
(Рг1, Ан), ру́жа (Дми — ДС), столистка (Вх2), транда́филь (Пс, Гр, Ду), трандафи́(ı́)ра
(Гр, Ду, Гб2 — ГЦ), трандахı́р (Вх7, Hl — БУ), центи(о)фолiя (Во, Вх1, Mk — ПД), центифо́я
(Ук).

Rosa chinensis Jacq. — троя́нда кита́йська (Ру, Оп); троя́нда iндı́йська (Сл); рожа
iндийська (Вх6), рожа калiро́вана (Мс — СТ), ро́жа кра́сна (Мс — СТ), ро́жа ча́йна (Мс
— СТ).

ht

Rosa chomutoviensis Chrshan. & Lasebna [≈Rosa micrantha Borrer ex Sm.] —
шипши́на хомуто́вська (Ру, Оп).
Rosa chrshanovskii Dubovik — шипши́на Хржано́вського (Оп).
Rosa ciesielskii Blocki [≈Rosa tomentosa Sm.] — шипши́на Цесе́льського (Ру,
Оп).
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Rosa corymbifera Borkh. — шипши́на щитконо́сна (Ру, Оп); свербиус (Ос — ПД),
шиповник (Мн, Ос — ПД), шипшина (Мн, Ос — ПД, ВЛ).
Rosa crenatula Chrshan. [≈Rosa gallica L.] — шипши́на зарубча́ста (Ру, Оп).
Rosa czackiana Besser [≈Rosa gallica L.] — шипши́на Ча́цького (Ру, Оп).
Rosa damascena Miller — троя́нда дама́ська (Ру, Оп).
Rosa deseglisei Boreau (Rosa schmalhauseniana Chrshan.) — шипши́на Дезеґлı́за;
шипшина Шмальгаузена (Оп).
Rosa diacantha Chrshan. — шипши́на двоколю́чкова; шипши́на двоши́па (Оп),
шипши́на рiзноколю́чкова (Ру).
Rosa diplodonta Dubovik — шипши́на подвiйнозубча́ста (Оп).
Rosa donetzica Dubovik — шипши́на доне́цька (Оп).
Rosa elliptica Tausch — шипши́на елiптичноли́ста (Ру); шипши́на елiпти́чна (Оп).
Rosa ﬂoribunda Steven [≈Rosa rubiginosa L.] — шипши́на пишноцвı́та;
шипшина яскравоквiткова (Оп).
Rosa foetida J.Herrmann (Rosa lutea Miller) — троя́нда жо́вта; ро́жа жо́вта (Вх1,
Мл), троянда смердюча (Оп), шипши́на жо́вта (Сл; Ум, Iв), шипши́на смердю́ча (Ру);
шиповник жовтий (Ln — СТ).
Rosa gallica L. — троя́нда францу́зька (Сл), шипши́на францу́зька; ро́жа
городова́ (Мл), рожа французька (Вх1); ро́жа (Он, Мс — СТ, ПЗ, БО), рожа дика (Mk
— ПД), ро́жа карлова́та (Мл), роза французька (Го1 — СЛ), троя́нда (Сл, Мс — СТ).
Rosa glabrifolia C.A.Meyer — шипши́на гололи́ста (Оп).
Rosa glauca Pourret (Rosa rubrifolia Vill.) — шипши́на си́за (Ру); шипшина
червонолиста (Оп).
Rosa gorenkensis Besser — шипши́на го́ренкiвська (Ру, Оп).
Rosa grossheimii Chrshan. — шипши́на Ґроссге́йма; шипши́на Гроссге́йма (Ру,
Оп).

Rosa heterostyla Chrshan. [≈Rosa canina L.] — шипши́на рiзносто́впчикова
(Ру, Оп).

Rosa jundzillii Besser — шипши́на Юндзı́лла; шипши́на Юндзı́ла (Ру, Оп).
Rosa kalmiussica Chrshan. & Lasebna [≈Rosa corymbifera Borkh.] — шипши́на
ка́льмiуська (Оп).
Rosa klukii Besser [≈Rosa obtusifolia Desv.] — шипши́на Клю́ка; шипши́на
Клу́ка (Ру, Оп).
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koslowskii Chrshan. — шипши́на Козло́вського (Оп).
lapidosa Dubovik — шипши́на каменелю́бна; шипшина кам’яниста (Оп).
lazarenkoi Chrshan. [≈Rosa caesia Sm.] — шипши́на Лазаре́нка (Оп).
litvinovii Chrshan. [≈Rosa andegavensis Bast.] — шипши́на Литви́нова

(Ру, Оп).

rig

ht

Rosa livescens Besser [≈Rosa canina L.] — шипши́на синюва́та (Ру, Оп).
Rosa lonaczevskii Dubovik — шипши́на Лоначе́вського (Оп).
Rosa lupulina Dubovik — шипши́на во́вча (Оп).
Rosa lutea Miller = Rosa foetida J.Herrmann.
Rosa maeotica Dubovik — шипши́на приазо́вська; шипшина азовська (Оп).
Rosa majalis J.Herrmann — шипши́на травне́ва (Оп); ро́жа маєва́ (Мл), ро́жа
цинамоно́ва (Вх1, Мл), шипши́на кори́чна (Ру), шипши́на цинамо́нова (Сл); ружа (Ос
— ВЛ), серберина (Чн — СЛ), серебрина (Ln — СТ), шепшина (Чн, Ln — СТ, СЛ).
Rosa × mediata Dubovik — шипши́на сере́дня (Оп).
Rosa micrantha Borrer ex Sm. — шипши́на дрiбноцвı́та; шипшина дрiбноквiткова
(Оп).
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Rosa minimalis Chrshan. [≈Rosa gallica L.] — шипши́на найме́нша; шипши́на
мале́нька (Ру, Оп).
Rosa mukatscheviensis Chrshan. & Lasebna [≈Rosa micrantha Borrer ex Sm.]
— шипши́на мука́чiвська (Ру, Оп).
Rosa multiﬂora Thunb. — троя́нда рясноцвı́та; троянда багатоквiткова (Оп),
шипши́на багатоквiтко́ва (Ру); ро́за в’ю́ща (Мс — СТ), ро́за сiме́йна (Мс — СТ), сiме́йка
(Мс — СТ), сiме́йна (Мс — СТ).
Rosa nitidula Besser — шипши́на блиску́ча (Оп); шипши́на лиску́ча (Ру).
Rosa obtusifolia Desv. — шипши́на туполи́ста.
Rosa parviuscula Chrshan. & Lasebna — шипши́на дрiбне́нька; шипши́на
низе́нька (Ру, Оп).
Rosa pendulina L. (Rosa alpina L.) — шипши́на пови́сла (Оп), шипши́на
альпı́йська (Ру); рожа альпейська (Вх1), шипши́на альпе́йська (Сл).
Rosa pimpinellifolia L. — шипши́на бедренцели́ста (Оп); ро́жа бедреноли́ста (Мл),
шипши́на бедреноли́ста (Сл); шипшина (Мн2 — СД).
Rosa × pohrebniakii Chrshan. & Lasebna [≈Rosa glauca Pourret] — шипши́на
Погребняка́ (Оп).
Rosa pomifera J.Herrmann = Rosa villosa L.
Rosa porrectidens Chrshan. & Lasebna — шипши́на прямозубча́ста; шипшина
простозубчаста (Оп).
Rosa prutensis Chrshan. [≈Rosa canina L.] — шипши́на пру́тська (Оп).
Rosa psammophila Chrshan. [≈Rosa micrantha Borrer ex Sm.] — шипши́на
пiскова́ (Оп); шипши́на пiща́на (Ру).
Rosa pygmaea Bieb. [≈Rosa gallica L.] — шипши́на ка́рликова (Оп).
Rosa rubiginosa L. — шипши́на iржа́ста; рожа ржава (Вх1), ро́жа ясночерво́на
(Мл), шипшина iржасто-червона (Оп), шипши́на червонобу́ра (Сл); рожа дика (Сл),
шигарина (Ду), шипча́к (Ду), шипши́на (Лч, Ду, Сл).
Rosa rubrifolia Vill. = Rosa glauca Pourret.
Rosa rugosa Thunb. — троя́нда змо́ршкувата (Оп); шипши́на змо́ршкувата (Ру);
цариця пiвночи (Mk).
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Rosa scabriuscula Sm. — шипши́на шорсткува́та.
Rosa schistosa Dubovik — шипши́на сла́нцева (Оп).
Rosa schmalhauseniana Chrshan. = Rosa deseglisei Boreau.
Rosa sherardii Davies — шипши́на Ше́рарда.
Rosa simplicidens Dubovik — шипши́на простозубча́ста; шипшина однозубчаста
(Оп).

Rosa spinosissima L. [≈Rosa pimpinellifolia L.] — шипши́на найколю́чiша (Ру,
Оп).

Rosa subafzeliana Chrshan. [≈Rosa vosagiaca Desportes] — шипши́на причагарнико́ва; шипши́на афцелiєви́дна (Ру, Оп).
Rosa subpomifera Chrshan. — шипши́на яблукува́та; шипши́на яблунюва́та (Ру,
Оп).

ht

Rosa subpygmaea Chrshan. — шипши́на карликува́та (Ру, Оп).
Rosa tauriae Chrshan. [≈Rosa gallica L.] — шипши́на кри́мська; шипшина Криму
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Rosa tesquicola Dubovik — шипши́на степова́ (Оп).
Rosa tomentosa Sm. — шипши́на повсти́ста (Сл, Ру, Оп); рожа космата (Вх1),
ро́жа мохна́та (Мл), рожа мохнатка (Вх2), рожа повстелиста (Вх2); свербиус (Mk
— ПД), шипшина (Ос — ВЛ).
Rosa transsilvanica Schur — шипши́на трансильва́нська; шипшина транссiльванська (Оп).
Rosa tschatyrdagii Chrshan. [≈Rosa pimpinellifolia L.] — шипши́на чатирда́зька; шипшина чатирдага (Оп).
Rosa turbinata Aiton — троя́нда дзиґоподı́бна; троянда дзиговидна (Оп),
шипши́на дзигови́дна (Ру, Оп).
Rosa turcica Rouy — шипши́на туре́цька (Оп).
Rosa uncinella Besser — шипши́на гачкува́та (Оп).
Rosa villosa L. (Rosa pomifera J.Herrmann) — шипши́на волоха́та, шипши́на
я́блучна (Оп); ро́жа яблова́та (Мл), шипши́на яблонюва́та (Сл), шипши́на яблуне́ва
(Ру); свербиус (Сл — ПД), шипшина (Ос — ПД, ВЛ).
Rosa volhyniensis Chrshan. [≈Rosa turcica Rouy] — шипши́на воли́нська (Ру,

au

Rosa vosagiaca Desportes — шипши́на воґе́зька.
Rosa sp. — рожа бiла садова (Ос — ВЛ), рожа дерев’яна (Ос — ВЛ), рожа червона (Ос
— ПД), рожа́н (Ан, Iв), роза дика (Ос — СТ), ру́жа (Лч, Жл, Ум, Mk, Пл, Ос, Он, Гб — СД,
ПД, ДС, БО, ЛМ), ружиця (Сл — СД), руза (Гб — ЛМ), ру́зя (Он — БО).
Rosaceae — троя́ндовi; рожеватi (Вх1, Вх3, Вх6), ро́зовi (Ру, Оп), розоцвı́тi (Сл).
Rosmarinus L. — розма(й)ри́н (Сл, Ру, Оп; Ук); розмай (Вх2).
Rosmarinus oﬃcinalis L. — розма(й)ри́н лiка́рський (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп);
розмай лiкарський (Вх2), розмари́н спра́вжнiй (Ру, Оп); марiя (Гб — ЛМ), розма́й (Вх1,
Вх6, Mk, Ук, Он, См — ДС, БО), розма́й-зı́лля (Ук), розма́йра́н (Mj, Ду, Iв — ПД), розмайри́н
(Вх, Пс, Gs, Вх3, Ум, Ду, Mk — ПД, ДС), розмари́н (Gs, Жл, Гр, Mk, Ос — ПД, ГЛ, ЛМ),
розма́рı́я (Жл, Ум, Гр, Iв), росмарин (Во).
Rostraria Trin. [=Lophochloa Reichenb.] — кипчи́ця; рострарiя.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev [=Lophochloa cristata (L.) Hyl.] — кипчи́ця
гребеня́ста; рострарiя гребiнчаста (Оп).
Rubia L. — маре́на (Ру, Оп; Ук); брiч (Вх2).
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Rubia tatarica (Trev.) Friedrich Schmidt Petrop. — маре́на тата́рська (Сл, Ру,
Оп); брiч тата́рський (Мл).
Rubia tinctorum L. — маре́на фарбува́льна; брiч краси́льний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл;
Жл), брощ красильний (Во), маре́на краси́льна (Сл, Ру, Оп; Шм); брiч (См — ЗК), крап
(Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Ду, Яв — СТ, СЛ), крапка (Яв — СЛ), кроп(а) (Hl, Tl, См — СТ,
БУ), марен (Пс), маре́на́ (Рг1, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk — СТ, ПД), марина́ (Ср, Ан, Mj, Шс2, Ян4,
Яв — СТ).
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Rubiaceae — маре́новi (Ру, Оп); брочеватi (Вх1, Вх3, Вх6), маренува́тi (Сл).
Rubus L. — ожи́на (Ру, Оп); малина (Вх2, Вх3).
Rubus anatolicus Focke [=Rubus sanguineus Friv.] — ожи́на туре́цька; ожина
анатолiйська (Оп).
Rubus caesius L. — ожи́на звича́йна (Сл, Ру, Оп); малина колодюх (Вх1), малина
острожина (Вх2), ожи́на(и) (Вх6; Гв, Чн, Нв, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Вх7, Го1, Hl,
Шм2, Rs, Шс, Гр, Ян4, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Гб, Коб — ЗАГ), ожи́на сиви́ця (Мл), ожи́на
си́за (Ру, Оп); ажи́на (Го1, Сл, Сб — СТ, ПС, СЛ), ведме́дицi (Сб — ПЗ), ву(о)жи́на (Сл, Mk,
Ос, Сб — ПД, ПЦ), гвозди́ка (Сб — ДС), глоди́на (Сб — ПД), го́жина (Сб — ПЗ), гужи́на
(Сб — ПЗ), деренки́ (Вх7 — БО), дери́нник (Нв, Вх1, Вх6, Ду — БО), драпак (Гв, Рм — ВЛ,
ПЦ), драчина (Вх7 — ЛМ), драчиннє (См), драчинь (Вх7 — СЯ), драчки́ (Сб, Тка — ДС,
БО), драчни́к (Сб — БО), дряпаки (Шх — ГЦ), є́года (Гб2 — ГЦ), єжеви́ка (Чн, Рг1, Жл,
Сб — СТ, СЛ), єжи́на (Во, Рг1, Жл), жави́на (Сб — ПС), жавiки́ (Лс2 — ПЦ, ПС), колодю́х
(Нв, Жл, Вх6, Ду — ВЛ), мали́на (Сб — СД), мали́на ди́ка (Сб — СД, ПД), медве́дина(и)
(Лс2, Рм — ПЦ), медве́жик (Лс2 — ПЦ), медве́жина (Лс2 — ПЦ), мури (Пс), му́ришi (Гб2
— ГЦ), ожи́на польова́ (Сб — ПД), ожи́на стелю́ча (Сб — ДС), ожини петровий батiг (Ос
— ВЛ), ожи́нник (Ан, Iв, Ос — СД, СТ, СЛ), ожинни́ки (Сб — ДС), острожи́на (Вх3, Вх6,
Вх7, Ду — ЛМ), полуни́цi (Сб — ПД), сиви́цi (Вх7 — ДС), стели́на (Дми — ДС), ужина (Во),
цорнiца (Гб — ЛМ), черни́цi (Гт, Он, Гб2, Коб, Сва — БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), черни́ця ведме́жа
(Сб — СД), чо́рна я́года (Сб — СД), чорни́ця(i) (Нв, Вх, Вх1, Вх6, Ум, Ду, Iв, Пч, См, Гб2,
Коб, Мал — БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), чо́рнi я́годи (Rs, Сл — ВЛ, ПС), чорню́шка (Он — БО).
Rubus candidans Weihe ex Reichenb. — ожи́на бiля́ста (Оп); ожи́на бiля́ва (Ру).
Rubus canescens DC. — ожи́на повсти́ста (Ру, Оп), ожи́на сивува́та (Оп).
Rubus crimaeus Juz. — ожи́на кри́мська (Оп).
Rubus discolor Weihe & Nees — ожи́на рiзноба́рвна; ожина рiзнокольорова (Оп).
Rubus hirtimimus Juz. — ожи́на шорсткува́та; ожина жорсткувата (Оп).
Rubus hirtus Waldst. & Kit. — ожи́на шорстка́ (Оп); ожи́на волоси́ста (Ру);
драпаки́ (Тка — ДС).
Rubus idaeus L. — мали́на (Вх6, Мл, Сл, Оп; Чн, Нв, Рг1, Ср, Ln, Жл, Мн2, Mj, Ум, Rs,
Шх, Шс, Гр, Ян4, Ду, Iв, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Рм, Пч, Мс, Гб — ЗАГ); мали́на звича́йна (Вх1,
Вх2, Ру); ведме́жа я́года (Мс — СТ), дуплавка (Км), косматка (Tl), космачок (Tl), лоза́
(Мс — СТ), малина дика (Ос — ВЛ), малина лiсна (Ос — ПД), малина польова (Ос — ПД),
мали́нник (Во, Mk, Ос, Гт — ВЛ, ЗК), фри́зи(а) (Пс, Км), я́года (Мс — СТ).
Rubus nessensis W.Hall — ожи́на-ведмежи́на; ведмежи́на (Сл, Ру, Оп; Пс, Ук),
малина драпак (Вх1), ожина несiйська (Оп), ожи́на чорни́ця (Мл); барани (Вх7 — ВЛ),
ведмiжи́на (Рг1, Жл), вепри́на(и) (Вх7, Гб — ВЛ), вовкуни́ (Вх7 — ЗК), вожи́на(и) (Ат, Гб
— ПД, ДС, БУ, ГЦ), волочу́хи (Ат — ДС), вужи́на(и) (Мл, Ос, Гб — ПД, ДС), деренки́ (Вх7
— ВЛ), дере́ч (Жл), дерпа́к (Вх, Вх1 — ДС), довжако́вi я́годи (Жл), дражни́к (Вх, Жл —
ВЛ), дразни́к (Вх1), драпа́к(и́) (Во, Вх, Жл, Вх7, Ос, Дми — ПД, ВЛ, ДС, ЛМ), драпачни́к
(Вх7 — ВЛ), драчи́льник (Вх7 — ВЛ), драчина (Гб — ЛМ), єжина (Ан), здоба (Вх4 —
ЛМ), куманика (Км), медве́дина (Лс2 — ПЦ), медвежа (Мн2 — ПЦ), медве́жик (Лс2 —
ПЦ), медве́жина (Лс2 — ПЦ), медвiдник (Ан — ВЛ), ожи́на(и) (Ан, Вх1, Hl, Mj, Гр, Ду,
Сл, Гд, Mk, Ос, Ат, Гб — ЗАГ), ожина польова (Км), ожинник (Сл), плетенi ягоди (Вх7 —
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спаржа (Пс), стругвина (См), струглiна (См), струговник (Ан — ПС), ужина (Сл),
ужинник (Сл), холодок (Сл), черни́ця(i) (Вх7, Ат, Сб — БО, ГЦ, ЗК, СЯ, ЛМ), черну́шi (Ат
— ЗК), чорни́ця(i) (Сл, Ат, Гб, Коб — ДС, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ).
Rubus paratauricus Juz. — ожи́на притаврı́йська (Оп).
Rubus plicatus Weihe & Nees — ожи́на складча́ста (Ру, Оп).
Rubus sanguineus Friv. — ожи́на крива́ва (Ру).
Rubus saxatilis L. — кам’яни́ця (Сл, Ру; Гр, Ян2, Ос, Ук — СД, ВЛ); костяни́ця (Ру,
Оп; Рг1, Жл, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), малина скальна (Вх1), ожи́на кiстя́нка (Мл);
каменика (Чн — СЛ), ка́мени́ця (Рг1, Ан, Пс, Мн2, Вх7, Ду, Iв, Mk — СД, ПД, ВЛ), каменка
(Ан), каменцi (Ос — ВЛ), кам’янка (Сл, См — ПС), костяника (Ln, Мн2, Шс2, Сл, Ос — СД,
СТ, ВЛ), костянка (Шм2 — СТ).
Rubus scenoreinus Juz. — ожи́на галя́винна; ожина вiдкрита (Оп).
Rubus serpens Weihe ex Lej. & Court. — ожи́на повзу́ча (Оп).
Rubus sulcatus Vest ex Tratt. — ожи́на борозни́ста (Ру); ожина борозенчаста

ht

ВЛ),

(Оп).

py

rig

Rubus tauricus Schlecht ex Juz. — ожи́на таврı́йська (Оп).
Rubus troitzkyi Juz. — ожи́на Тро́їцького (Оп).
Rubus villicaulis Koehler ex Weihe & Nees — ожи́на волохатосте́бла; ожина
мохнатостеблева (Оп).
Rudbeckia L. — рудбе́кiя (Ру, Оп), чорноо́чка.
Rudbeckia hirta L. — рудбе́кiя шорстка́, чорноо́чка шорстка́; рудбе́кiя шерша́ва

co

(Ру, Оп).

au

th
or

's

Rudbeckia laciniata L. — рудбе́кiя кiнча́ста, чорноо́чка кiнча́ста; рудбе́кiя (Сл),
рудбе́кiя роздiльноли́ста (Ру, Оп), рудбе́кiя стрепiха́та (Мл); бога́ч (Пок — ВЛ),
ґерґо́нiя жо́вта (Коб — ДС), ґорґонiя зимова (Ос — ВЛ), свiтли́ця (Вх7 — БО), чı́чка
золота́ (Гд — БО), чорноо́чка (Коб — ДС).
Rudbeckia speciosa Wenderoth — рудбе́кiя га́рна (Оп), чорноо́чка га́рна.
Rudbeckia triloba L. — рудбе́кiя трилопате́ва, чорноо́чка трилопате́ва; очка
тереновi (Кри — СТ).
Rumex L. — щаве́ль (Сл, Ру, Оп; Ср, Ln, Mk — СТ, ПД); щавiй (Вх2, Вх3).
Rumex acetosa L. — щаве́ль ки́слий (Сл, Оп; Ср, Ln, Шс2, Ян4 — СТ), щаве́ль
звича́йний (Ру); щавı́й путятни́к (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); байдагу́з (Гб2 — ГЦ), барба́с
(Он — БО), гледжı́й (Гб2 — ГЦ), гле́зiнь (Гб2 — ГЦ), голод (Вх4 — ЛМ), горобняк (Яв),
горошок горобиний (Вл, Яв, См — СТ), гре́чка ди́ка (Вх, Пс, Ум, См — ДС), злодiй (См —
СД), квас (Бк, Он, Гб2, Коб — БУ, БО, ГЦ), квасе́ць (Ан, Ян2, Дб, Iв, Mk, Пл, Ос, Гб — СД,
ВЛ, ГЦ), кваснина (Гб — ЛМ), квасни́ця (Вх, Ум, Iв, Он — ВЛ, БО), квасо́к (Во, Жл, Го1,
Mj, Гр, Сл, Mk, Лс1, Ук, Бк, Сн, Он, Гб, Коб — ЗАГ), кислиця (Tl, Mj), путятник (Гв — БО),
ща́ва́ (Мл, Гд, Он — БО), щава заяча (Mk), щаве́й (Ар — ПЗ), ща́ве́ль (Во, Рг1, Ан, Rs, Ду,
Iв, Сл, Лс2, Коб — ЗАГ), щавель волоський (Ос — ВЛ), щавель гороб’ячий (Вл), щавель
людський (Сл — ПС), ща́вель на́ський (Вл, Пс, Ум, Ду, Сл), ща́вель сво́йський (Лс2 —
ПЦ), щавı́й (Гв, Нв, Вх, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Мо, Лс1, Лс2, Коб — ПД, ВЛ, ПЦ, ДС), щавı́ль
(Лс1 — СД), щавiль кислий (Сл — СЛ), щавлı́я (Лс2 — ПЦ), щавни́к (Во, Ду, Сл, Он, Коб —
БО), щавнок (Ан — ВЛ), щав’ю́х (Гб — ПЗ), щева (Mk — ГЦ), щеве́ль (Лс2 — ПЦ), ще́вı́й
(Вх, Пс, Жл, Ду — ВЛ), щє́в(а́) (Mk, Он, Гб2 — БО, ГЦ), щiва́ (Гб2, Коб — ГЦ), щiвни́к (Вх,
Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Mk, Он — ДС, БУ, БО).

Rumex acetosella L. — щаве́ль гороб’я́чий (Сл; Рг1, Вл, Ан, Пс, Ду, Iв — ПЦ, ПС, СЛ);
щаве́ль гороби́ний (Ру, Оп; Мн2), щавı́й квасе́ць (Мл); гороб’юшка (См), гре́чка ди́ка
(Iв, См — ДС), квасе́ць (Рг1, Ан, Жл, Вх7, Ду, Сл, Ос — ПД, ВЛ), квасе́ць гороби́ний (Ан,
Кр, Iв — СД), квасе́ць горо́б’ячий (Ан, Iв, Сл — СД), квасниця (Вх4 — ЛМ), квасниця
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польова (Вх7 — ЛМ), квасо́к (Гв, Вх, Hl, Mj, Ду, Сл, Mk — ПД, ДС, БУ), квасочок (Mk —
ПД), опуцьки гороб’ячi (Сл — ПС), путяник (Км), щава́ (Гд — БО), щавель (Ан, Ос —
СЛ), ща́вель вербе́йков (Лс2 — ПЦ), щавель гусиний (Км), щавель заячий (Км), щавель
наський (Ср, Ан, Ян4 — СТ), щавель польовий (Км), щаве́ль соро́чий (Ан, Iв — СД),
щавель-горобинець польовий (Сл — СЛ), щавель-гороб’юшка (См), щавельок (Мн2, Mk
— СД, ПД), щавий (Км), щавı́й (Iв, См — ДС), щавка (Вх7 — ВЛ), щавлик (См), щавлик
горобиний (Mk — ПД), щавлук (См), щавлук горобиний (Км), щавлюк (Ан, Го1, Шс2 —
СЛ), щавль гороб’ячий (Сл — СД), ща(i)вни́к (Ан, Км — ПД), щавник сорочий (Км),
ща́лка (Вх7, Шл — ВЛ), щевiй (См).
Rumex alpestris Jacq. — щаве́ль приальпı́йський; квасо́к (Коб — ГЦ).
Rumex alpinus L. — щаве́ль альпı́йський (Ру, Оп), щаве́ль полони́нський;
щаве́ль альпе́йський (Сл), щавiй альпейський (Вх1); щава́ (Сн, Коб — ГЦ), щавель
кiнський (Км), щавiй (Км), щєва́ (Ощ, Коб — ГЦ), щi(и)ва́ (Нв, Коб — БО, ГЦ).
Rumex aquaticus L. — щаве́ль водяни́й (Сл, Ру, Оп); щавı́й водяни́й (Мл); щаве́ль
кı́нський (Ан, Ду), щавiй кiнський (Iв).
Rumex carpaticus (Zapal.) Zapal. [≈Rumex alpestris Jacq.] — щаве́ль
карпа́тський (Ру, Оп).
Rumex confertus Willd. — щаве́ль кı́нський (Ру, Оп; Чн, Ср, Ан, Ln, Ян4, Сл, Ос, Рм,
Мс — ЗАГ); щаве́ль купча́стий (Сл); го́лод (Он — БО), жовтвило (Ос — СТ), калган (Ос
— ВЛ), квасець кiнський (Ос — СТ), кисли́ця жа́б’яча (Мс — СТ), коновник кiнський
(Сл), ло́патень (Бк — БУ), но́жки кра́снi (Мс — СТ), щаве́ль (Ос, Мс, Коб — СД, СТ, ПД,
ВЛ, СЛ, ДС), щавель береговий (Ос — ПД), ща́ве́ль ди́кий (Ос, Мс — СТ, ПД), щаве́ль
звича́йний (Мс — СТ), ща́ве́ль ко́нський (Лс2, Мс — СТ, ПЦ), щаве́ль коня́чий (Мс — СТ),
щавель круглий (Ос — ПД), щавель людський (Ос — ПД), щаве́ль сла́дкий (Мс — СТ),
щавı́й (Ос, См, Коб — ПД, ВЛ, ДС), щавiй круглий кiнський (Ос — ВЛ), щавни́к (Мал —
ЗК), щавни́к кı́нський (Коб — БО), щiвни́к (Кар — ДС).
Rumex conglomeratus Murray — щаве́ль купча́стий; щаве́ль клубча́стий (Сл),
щаве́ль ску́пчений (Ру, Оп), щавı́й купча́стий (Вх1, Мл).
Rumex crispus L. — щаве́ль кучеря́вий (Сл, Ру, Оп); щавiй кудерявий (Вх1), щавı́й
кучеря́вий (Мл); жовтило (Ян4 — СТ), запорник (Ан, Ln, Шс2 — СТ), косицi (Ос — СТ),
ща́ва́ (Он, См — БО), щавель (Сл, Ос — СТ, СЛ), щавель береговий (Ос — СД), щаве́ль
гороби́ний (Рг1, Пс, Шс2, Ян2, Ду — СД, СТ), щаве́ль кı́нський (Ав, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс,
Кр, Шс2, Ян4, Сл, Ос, Гб — ЗАГ), щавель кiнський кудрявий (Чн, Го1 — СЛ), щавiй (Ос —
СД, ПД), щавiй кiнський (Ос — ПД, ВЛ), щавiй конячий (Ос — ВЛ), щавiль (кiнський)
(Сл, См — ПС), щавни́к (Он — БО), щє́ва (Он — БО), щєва сiльська (Шх — ГЦ).
Rumex dentatus L. — щаве́ль зубча́стий.
Rumex dentatus L. subsp. reticulatus (Besser) Rech. ﬁl. — щаве́ль зубча́стий
сiтча́стий.
Rumex euxinus Klokov = Rumex tuberosus L. subsp. turcomanicus Rech. ﬁl.
Rumex hydrolapathum Hudson — щаве́ль прибере́жний (Сл, Ру, Оп); щавı́й
берегови́й (Мл), щавiй водяний (Вх1); буряк ставовий (Ос — ВЛ), буряковий корiнь
(Ос — ВЛ), золотник (См — СД), чорний корiнь (Ос — ПЦ), щавель (Сл — ВЛ), щавель
болотяний (Ос — СД), щаве́ль водяни́й (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Сл), щавель кiнський (Ан,
Сл, Ос — СД, СТ, ПЦ).

Rumex lonaczevskii Klokov = Rumex patientia L. subsp. orientalis (Bernh.) Danser.
Rumex longifolius DC. — щаве́ль довголи́стий (Оп); щаве́ль дома́шнiй (Ру), щавı́й
дома́шнiй (Мл); щавель (Сл), щавель кiнський (Сл).
Rumex maritimus L. — щаве́ль примо́рський; щаве́ль морськи́й (Сл, Ру, Оп), щавı́й
морськи́й (Вх1, Мл); щавель (Ос — ВЛ).

© Юрій Кобів

357

Rumex marschallianus Reichenb. — щаве́ль Ма́ршалла (Ру); щавель Маршалiв
(Оп).

Rumex obtusifolius L. — щаве́ль туполи́стий (Сл); щавı́й туполи́стий (Вх1, Мл);
коварзник (Tl), коновник кiнський (Сл), львiв корiнь (Сл — СД), смарх кiнський (Tl),
щавель гiркий (Ос — ВЛ), щаве́ль кı́нський (Вл, Ан, Пс, Жл, Мн2, Hl, Сл, Mk, Ос — ПД, ПС,
БУ), щавiй (Mj, Ос — ПД, ВЛ), щавiй польовий (Ос — ПД), щиви́й (Гб — ДС), щiва́ (См,
Коб — ГЦ).
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Rumex obtusifolius L. subsp. subalpinus (Schur) Čelak. — щаве́ль туполи́стий
гiрськи́й.
Rumex obtusifolius L. subsp. sylvestris Čelak. (Rumex sylvestris Wallr.) — щаве́ль
туполи́стий лiсови́й; щаве́ль лiсови́й (Ру, Оп).
Rumex palustris Sm. — щаве́ль боло́тяний (Сл); щавель багновий (Оп), щавı́й
багнови́й (Мл).
Rumex patientia L. — щаве́ль шпина́тний (Ру, Оп); щаве́ль садови́й (Сл), щавı́й
горо́дний (Мл); косарник (Ан — СТ), шпинат англiйський (Чн, Mk — СЛ), шпiнат зимовий
(Mk), щавель городнiй (См).
Rumex patientia L. subsp. orientalis (Bernh.) Danser (Rumex lonaczevskii Klokov)
— щаве́ль шпина́тний схı́дний; щаве́ль Лоначе́вського (Ру).
Rumex patientia L. subsp. patientia — щаве́ль шпина́тний горо́днiй.
Rumex pseodonatronatus Borbás — щаве́ль несправжньосолонце́вий; щаве́ль
несправжньосолончако́вий (Ру).
Rumex reticulatus Besser [=Rumex dentatus L. subsp. reticulatus (Besser)
Rech. ﬁl.] — щаве́ль сiтча́стий (Ру, Оп).
Rumex sanguineus L. — щаве́ль крива́вий (Сл, Ру, Оп); щавı́й кровночерво́ний (Мл).
Rumex scutatus L. — щаве́ль щитко́вий (Ру, Оп).
Rumex stenophyllus Ledeb. — щаве́ль вузьколи́стий (Сл, Ру, Оп); щавı́й
вузколи́стий (Мл); щавель (Ян3 — СТ), щавель кiнський (Ян1 — СТ).
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Rumex sylvestris Wallr. = Rumex obtusifolius L. subsp. sylvestris Čelak.
Rumex thyrsiﬂorus Fingerh. — щаве́ль пiрамiда́льний (Ру, Оп); квасець (Ос —
ВЛ), щавель (Ос — СТ, ВЛ), щавель кислий (Ос — СТ).
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. ﬁl. — щаве́ль трикутносту́лковий.
Rumex tuberosus L. — щаве́ль бульби́стий.
Rumex tuberosus L. subsp. turcomanicus Rech. ﬁl. (Rumex euxinus Klokov) —
щаве́ль бульби́стий туркме́нський; щаве́ль чорномо́рський (Ру, Оп).
Rumex ucrainicus Besser ex Sprengel — щаве́ль украї́нський (Сл, Ру, Оп); щавı́й
украї́нський (Мл); щавель (Шс2 — СТ).
Rumex sp. — жовтвило (Ан — СТ), жовтвина (Ан — СТ), кислиця жаб’яча (Сл), щава́
(Вх — ДС), щавий (Вх4 — ЛМ), щавiль (Сл), щавни́к (Гд — БО), щiва (Mk — БУ, ГЦ).
Rumia Hoﬀm. [=Trinia Hoﬀm. pro parte] — ру́мiя (Оп).
Rumia crithmifolia (Willd.) Kos.-Pol. [=Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolﬀ ] —
ру́мiя кри́мська; румiя критмолиста (Оп).
Ruppia L. — ру́пiя (Ру, Оп).
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande — ру́пiя вели́ка; рупiя великовусикова (Оп).
Ruppia maritima L. — ру́пiя морська́ (Мл, Сл, Ру, Оп).
Ruppiaceae — ру́пiєвi (Оп).
Ruscus L. — ми́шачий те́рен; вiханка (Вх3), ру́скус (Ру).
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Ruscus aculeatus L. — ми́шачий те́рен колю́чий; ру́скус колю́чий (Мл, Сл); глиця
(Кри — СТ), iглиця (Ск — СТ), iглиця волоська (Ан), комиш (Вх — ВЛ), те́рен ми́шачий
(Ум, Iв), терн миший (Ан), тернина мишача (Mk).
Ruscus hypoglossum L. — ми́шачий те́рен язичко́вий; ру́скус пiд’язико́вий (Ру,
Оп).

Ruscus ponticus Woronow [≈Ruscus aculeatus L.] — ми́шачий те́рен причорномо́рський; ру́скус понтı́йський (Ру, Оп).
Ruta L. — ру́та (Вх2, Сл, Ру, Оп; Ук).
Ruta divaricata Ten. [≈Ruta graveolens L.] — ру́та розло́га (Ру, Оп).
Ruta graveolens L. — ру́та запашна́ (Ру); барвiнок хрещатий (Вх1), идольська травка
(Сл), маруна (Hz — ГЛ), ру́та (Чн, Hz, Вх, Рг1, Ср, Ln, Пс, Gs, Жл, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Ду, Iв,
Сл, Mk, Ос, Гб — ЗАГ), рута дика (См), рута зелена (Вх1), рута садова (Hl — БУ), рутка
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(Gs, Mk, Ос — ПД, ГЛ).
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Ruta hortensis Miller [≈Ruta graveolens L.] — ру́та горо́дня (Вх1, Вх2, Вх3, Мл);
рута пахуча (Оп).
Rutaceae — ру́товi (Ру, Оп); рутова́тi (Вх6), рутува́тi (Сл).
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Sagina L. — мохови́нка (Сл, Ру, Оп).
Sagina apetala Ard. — мохови́нка безпелюстко́ва (Ру, Оп); моховинка
безплаточна (Мл).
Sagina nodosa (L.) Fenzl — мохови́нка вузлува́та (Мл, Сл, Ру, Оп); кормиця
узольцевата (Вх1).
Sagina procumbens L. — мохови́нка лежа́ча (Сл, Ру, Оп); кормиця лежача (Вх1),
мохови́нка звича́йна (Мл); мокре́ць (Рг1, Ан, Пс, Жл, Hl, Шм, Гр, Ду, Iв, Сл — БУ), мокри́ця
(Пс), червишник (Сл — ПЦ).
Sagina saginoides (L.) Karsten — мохови́нка ске́льна; мохови́нка мохови́дна (Ру,

au

Sagittaria L. — стрiли́ця (Ру); копiйник (Вх2), стрiлоли́ст (Оп; Ук).
Sagittaria latifolia Willd. — стрiли́ця широколи́ста.
Sagittaria platyphylla (Engelm.) G.E.Sm. — стрiли́ця низька́; стрiлолист
широколистий (Оп).
Sagittaria sagittifolia L. — стрiли́ця звича́йна (Ру); копiйник стрiлолист(ий)
(Вх1, Вх2), стрiли́ця (Сл; Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн, Ум, Ду, Iв — СТ), стрiли́ця водяна́ (Мл),
стрiлоли́ст (Вх3; Жл), стрiлолист стрiлолистий (Оп); батлан (Ср, Ан, Ln, Шс2, Ян4
— СТ), берı́зка (Гб — ВЛ), бишишник (Го1 — СЛ), козли́ (Рг, Ан, Мн, Iв), копı́йник (Жл),
стрiла́ (Iв), стрiл(к)а водяна (Рг1, Ан, Мн, Шм, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, ПД), стрiлець (Ос
— ПД), стрı́лка (Ср, Ln, Ян4, Iв — СТ), стрiлки (Сл — ПС), стрiлолистник (Ос — ВЛ),
ушенища (Hl — БУ), цибули́ння(є) (Вх, Пс, Вх1, Сл — ВЛ), чо́вник (Рг1, Вл, Пс, Мн, Ум,
Iв), шильник (Ан).
Sagittaria trifolia L. — стрiли́ця трили́ста.
Salicaceae — вербо́вi (Ру, Оп); вербува́тi (Вх1, Вх2, Вх6, Сл).
Salicornia L. — солоне́ць (Ру, Оп).
Salicornia borysthenica Tzvelev [≈Salicornia prostrata Pallas] — солоне́ць
днiпро́вський.
Salicornia europaea auct., non L. = Salicornia prostrata Pallas.
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Salicornia prostrata Pallas (Salicornia europaea auct., non L.) — солоне́ць лежа́чий,
солоне́ць звича́йний (Ру); солоне́ць (Сл; Ср, Ln, Го2, Ян3, Ян4, Mk — СТ, ПД), солонець
європейський (Оп); бирюгон (Ан), мокрединник (Ан), солерос (Рг1, Ан, Пс), солинка (Hl
— БУ), соля́нка (Чн, Рг1, Ln, Пс, Мн2, Го1, Шс2, Ук — СД, СТ, СЛ), сольник (Чн, Го1, Шм2
— СЛ).
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Salix L. — верба́ (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Гв, Нв, Ан, Hl, Rs, Шх, Дб, Iв, Mk, Ук, Гб — ЗАГ).
Salix acutifolia Willd. — верба́ гостроли́ста (Ру, Оп), шелюга́ (Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан,
Пс, Ян2, Ду, Лс2, Ук, Кри — СД, СТ, ПС); верба́ iнеї́ста (Мл), верба червона (Оп); верболiз
червоний (Пс, Ук), верболоз (Ан — СЛ), желюжи́на (Ум, Iв), краснолоз (Чн, Ln, Го1 —
СТ, СЛ), краснота́л(ь) (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Шм, Ду, Iв, Сл, Ук — СТ), красотала (Яв),
лоза гостролиста (Кри — СТ), лоза заднiпрянська (Мн2 — СД), лоза красна (Мн2 — СД),
лози́на (Гб — ВЛ), ошı́лега (Лс2 — ПЦ), тала (Сл — СЛ), ше́лега (Лс2 — ПС), ше́(в)люг
(Чн, Рг1, Ср, Ан, Пс, Гр, Ян4, Ду, Сл — СТ, СЛ), шелюжина (Рг1, Ан, Пс), шелюжник (Ан,
Сл), шеляг (Сл), шеляг червоний (Сл), ши́ляга (Лс2 — ПЦ, ПС), шi(и)лега (Сл, Лс2 — ПЦ),
шiляга (Сл — ПС), шiльга (Сл — ПС), шолюг (Ln — СТ).
Salix alba L. — верба́ бı́ла (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Мн, Hl, Шм, Iв,
Mk — ЗАГ); бе́чка (Дб, Сл, Бк, Гу — БУ, ГЦ), бiло́верба (Вх7 — ГЦ, СЯ), бiлота́л (Iв), ве́рба́
(Ав, Чн, Лч, Ln, Сл, Гд, Ос, См, Мс, Мг2 — ЗАГ), верба жовта (Ос — ПД), верба червона (Ос
— ПД), верболı́з (Мс — СТ), ве́тла (Рг1, Ан, Ln, Сл, Он — СД, СТ, БО), вı́рба (Мг2 — ЗК),
вiтла (Рг, Мн), вiтла бiла (Шс2 — СТ), заве́рбник (Гб2 — ГЦ), ı́ва (Мс — СТ), ı́ва плаку́ча
(Мс — СТ), лоза́ (Ду, Iв, Ос, Гб, Мг2 — СЛ, ДС, ЗК), лоза́ бı́ла (Ср, Ln, Ум, Шс2, Ян4, Iв, Сл —
СТ), лози́на (Гб — ВЛ, ЛМ), лози́ння (Ду), лутина (Сл), ми́цка (Мг2 — ЗК), раки(i)та́ (Ан,
Пс, Мг2), рекетина́ (Мг2 — ЗК), рокита (Сл — СД), рокитовий кущ (Сл — СД), чорнолоза
(Ан — СЛ), ше́люг (Ду).
Salix alba L. var. vitellina Ser. — верба́ золота́ (Вх1, Мл, Сл; Вх, Ан, Mk — ПД, ВЛ,
СЯ); верба злата (Вх5 — ЛМ), ветли́на (Вх, Жл, Сл — ДС), злотоверба (Mk).
Salix alpina Scop. — верба́ альпı́йська (Оп).
Salix aurita L. — верба́ вушка́та (Сл, Ру, Оп); верба́ вуха́та (Мл), верба ушатка
(Вх1); лı́зка (Ду), лоза (Во), рокита (Гв).
Salix babylonica L. — верба́ плаку́ча (Во, Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру; Ук, Мс — СТ); верба́
вавiло́нська (Ру, Оп); верба вавилонська (Сл), верба́ коса́та (Гб — ВЛ), верба надгробна
(Во), верба плачуща (Сл), ı́ва плаку́ча (Пс, Шм — СТ), лоза́ (Мс — СТ).
Salix bicolor Willd. (Salix phylicifolia auct., non L.) — верба́ двоко́лiрна; верба́
фiлiколи́ста (Ру, Оп).
Salix caprea L. — верба́ ко́зя́ча (Сл, Ру, Оп); верба i(и)ва (Вх1, Вх2, Вх6), и́ва (Вх3;
Гв, Во, Ан, Жл, Шх, Iв, Сл, Гд, Ос, Он, Пч, Гу, Гб, Мг2 — ВЛ, БО, ГЦ, ЗК); багни́ця (Вх7, Яв
— ЛМ), б(е)реди́на (Шс2, Яв, Сл — СТ), верба (Ср, Ян4 — СТ), верболı́з (Рг, Пс, Ум, Гр,
Ду, Iв), верболо́з(а) (Рг1, Ан, Пс, Rs, Яв, См — СТ, ВЛ), ветля (Ан), ги́в(ин)а (Вх7, Гр, Сл,
Ос — ПД, ВЛ), ева (Мл, Mk — ДС, ГЦ), є́ва (Mj, Mk, Он — ПД, БО), євина (Mk — ПД), ива
козя (Hl — БУ), ивель (Го1 — СЛ), ивика (Ан, Яв, Сл — СД), и́вина (Ан, Яв, Iв, Сл, Ос —
СД), ı́ва (Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Шм, Mk, Мг, Коб — СТ, ПД, СЛ, БО, ЗК), iвина́ (Коб —
БО), ї́в(ин)а (Вх7, Сл, Он, Гб — СЛ, ДС, БО, ЛМ), ко́тики (Рм — ВЛ, ПЦ), лоза (Ан — СД,
ВЛ), лоза козиняча (Сл), лоза сiра (Мн2), лози́на (Ан — СЛ), роки́та (Жл, Вх6, Вх7, Гб —
ЛМ), синотал (Ан — СЛ), смолоза (Вх6, Вх7, Ду — ЛМ), тала (Ан — СЛ), чорнотал (Ан),
шведина (Ос — ПД), шутки́ (Пч — ЗК), я́ва (Он — БО).
Salix cinerea L. — верба́ попеля́ста (Мл, Ру, Оп); верба́ сı́ра (Вх1, Сл); верба́ (Ду),
верболо́з(а) (Сл, Ос — ВЛ), ветла (Ln — СТ), ги́в(ин)а (Ос — СД, ПД), гива бiла (Ос —
ПД), госика (Ос — СД), ивина (Сл), ı́ва (Коб — БО), iвина (Рг1, Ан), лоза́ (Рг1, Ан, Мн2,
Ян2, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ), лоза бiла (Мн2, Mk — СД, ПД), лоза-iвина (Пс),
лоза сива (Ос — ВЛ), лоза чорна (Ос — ВЛ), лозина (Сл), тал (Жл, Ум, Iв), тальник (См),
тальник сивий (Шс2 — СТ), чорнолiз (Пс, Iв), чорноло́з (Чн, Рг1, Ан, Ln, Ду, Сл, Гб — СТ,
СЛ), чорнота́л(ь) (Рг1, Пс, Ум, Iв), шелю́г (Жл), шелю́га (Жл).
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Salix daphnoides Vill. — верба́ вовчели́кова; верба вовчеягiдна (Оп), верба́ дафневи́дна (Ру).
Salix eleagnos Scop. (Salix incana Schrank) — верба́ си́ва (Оп); верба́ си́за (Ру), верба
синя (Вх1).
Salix fragilis L. — верба́ ламка́ (Ру, Оп); верба́ крихка́ (Вх1, Вх6, Мл, Сл; Яв — СД);
ве́рба́ (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн2, Шм, Mj, Ян4, Сл, Mk, Ос, Рм, Пч, Мс — ЗАГ), верба бiла
(Ос — ПД), верба жовта (Ос — ПД), верба крушна́ (Вх7 — БО), верба́ ло́мка (Рг1, Ан, Пс,
Iв), верба проста (Сл — СД), верболı́(о́)з (Ос, Мс — СД, СТ), ветла (Mj), и́ва (Hl, Ос, Мс —
СТ, ПД, БУ), крихкове́рб (Вх, Жл, Вх1, Ум, Яв, Iв, Сл — ДС), круха́ (Вх7 — СЯ), круш (Вх7
— СЯ), крушина ломка (Ос — ПД), ракита (Ln — СТ), са́льсин (Пс).
Salix hastata L. — верба́ списоподı́бна; верба́ списови́дна (Ру, Оп).
Salix herbacea L. — верба́ трав’яна́ (Оп); верба́ зели́ста (Вх6, Мл), верба зеловата
(Вх1, Вх6), верба́ зiлля́ста (Сл), верба́ трав’яни́ста (Ру).
Salix incana Schrank = Salix eleagnos Scop.
Salix lapponum L. — верба́ лапла́ндська (Сл, Ру, Оп; верба́ ляпо́нська (Мл).
Salix livida Wahlenb. = Salix starkeana Willd.
Salix myrsinifolia Salisb. (Salix nigricans Sm.) — верба́ чорнува́та; верба
мирзинолиста (Оп), верба́ чо́рна (Мл, Сл), верба́ чорнı́юча (Ру, Оп).
Salix myrtilloides L. — верба́ чорни́чна (Оп); верба́ багнова́ (Мл), верба́ чорницеви́дна (Ру), верба́ чо́рницювата (Сл).
Salix nigricans Sm. = Salix myrsinifolia Salisb.
Salix pentandra L. — верба́ п’ятитичи́нкова (Ру, Оп), верболı́з (Сл, Ру; Мн2, Mj,
Ум, Iв, Mk — СД, ПД); верба́ лаврова́ (Мл), верба п’ятерка (Вх1); верба (Ан, Mj — СТ),
верба червона (Ос — ВЛ), верба́ чо́рна (Вх7 — БО), верба-лоза (Ан), верболоз (Чн, Ln,
Го1, Шм, Сл — СТ, СЛ), верболозина (Сл), ветла (Mj), лоза (Tl), лоза-золотуха (Ан, Сл —
СД, ГЛ), лозина (Tl), лозка пiщана (Ан), ломашник (Сл), ра(о)кита (Ос — ВЛ), тал (Сл),
та́ла́ (Чн, Ln, Жл, Вх1, Ум, Ду, Iв, Сл — СТ, СЛ), чорнолоз (Рг), чорнота́л(ь) (Ln, Шс2, Ду
— СТ), ше́(в)лю́г (Ум, Ду, Iв).
Salix phylicifolia auct., non L. = Salix bicolor Willd.
Salix purpurea L. — верба́ пурпуро́ва (Ру, Оп), верба́ черво́на (Сл; Вх7 — СЯ);
верба́ багряна́ (Мл), верба рокитина (Вх1, Вх2), роки́тина (Вх3; Вх, Ум, Iв, Сл — ВЛ);
ба́ська (Гб — ДС), верба з червоним луттєм (Вх — СЯ), ве́рба лозова́ (Он — БО), верба
самбiрська (Он — БО), верба́ черл(в)е́на (Вх7 — ЗК, ЛМ), вербни́(я́)к челле́ний (Гт — ЗК),
верболiз (Mj, См — СД, ПД), верболiз червоний (Сл), жовтолоза (Сл, Mk), жовтолозник
(Шс2 — СТ), за́верб(а) (Вх7 — ЗК, СЯ), за́вербок (Он — БО), завı́(у́)й (Вх7, Коб — ГЦ, ЗК),
зарı́нка (Вх7, Мг2 — ЗК), краснолозник (Сл), лоза́ (Гб — ДС), лоза витвовата (Сл), лоза́
челле́на (Гт — ЗК), лоза червона (Сл), ло́ззя челле́не (Гт — ЗК), лозни́к (Чн, Го2, Ум, Iв,
Сл — СТ, СЛ), лозни́к челле́ний (Гт — ЗК), па́верба (Он — БО), роки́та (Жл, Сл), самбı́р
(Гр), са́мбı́рка (Вх, Ум, Ду, Iв, Сл, Он — БО, СЯ), самбо́рик (Он — БО), тальник (Шс2 —
СТ).

Salix reticulata L. — верба́ сiтча́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); верба сiтковата (Вх1, Вх6).
Salix retusa L. — верба́ туполи́ста (Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп); верба притуплена (Вх1).
Salix rosmarinifolia L. — верба́ розма(й)риноли́ста (Ру, Оп); верба приземкувата
(Вх1), верба́ роки́та (Мл), ницело́з (Сл; Рг1, Ан, Пс, Жл, Шм, Ду — СД); вербни́(я́)к (Гт
— ЗК), лоза́ (Гт — ЗК), ло́ззя (Гт — ЗК), лозина (Сл), лозка (Ср — СТ), лозни́к (Гт — ЗК),
нетала́ (Ум, Iв, Сл), ницелiз (Iв), раки́тник (Чн, Рг1, Ср, Пс, Мн, Го2, Ум, Ян4, Iв — СТ, СЛ),
рокита (Rs — ВЛ), роки́тник (Гр, Ду, Сл), шiлюжок (Мн2 — СД).
Salix silesiaca Willd. — верба́ силе́зька; верба́ сiле́зька (Ру, Оп), верба слязка (Вх1),
верба́ шле́ська (Мл, Сл); лiсовий кущ (Вх1).
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Salix starkeana Willd. (Salix livida Wahlenb.) — верба́ си́за (Оп); верба́ си́ва (Мл,
Сл), верба́ синюва́то-сı́ра (Ру), верба Старке (Оп); верба (Сл).
Salix triandra L. — верба́ тритичи́нкова (Ру, Оп), бiлота́л (Сл; Чн, Ln, Шм, Ум, Шс2,
Ду, Iв — СТ, СЛ); бiлолı́з (Ру), верба затрiйка (Вх1), верба́ мiкдало́ва (Мл); бiлота́ла (Яв
— СТ), бiлотiл (Ср, Яв, Сл — СТ), верба (Ос — ПД), верболı́з (Вх, Жл, Вх1, См, Мс — СТ,
ВЛ, ДС), ветла (Mk — ПД), лоза́ (Вх1, Ум, Iв, Мс — СТ), лоза красна (Ан, Сл — СЛ), лоза́
мiґдало́ва (Mk), лози́на (Мс — СТ), лози́нник (Мс — СТ), лозня́к (Мс — СТ), лозо́вник
(Мс — СТ), тала́ (Чн, Ум, Iв — СЛ).
Salix viminalis L. — верба́ лозо́ва, верба́ кошика́рська (Сл); верба ветлина (Вх1,
Вх2), верба́ лоза́ (Мл), верба́ прутови́дна (Ру, Оп), ветла (Вх6; См — СТ), ветли́на́
(Вх3, Вх6, Вх7; Жл — ВЛ); верба (Ан), верба́ вiтлова́ (Вх7 — СЯ), вербенець (Hl — БУ),
вербiйник (Сл — ПС), верболı́з (Вх, Вх1, Ум, Iв, См — ВЛ, ДС), верболоз (Сл, Mk, См —
СД), ву́тла (Вх7 — СЯ), ива корзиночна (Яв), и́ва молдава́нська (Пс, Ум, Iв, Сл), iва
молдаванська (Рг1), корзиночник (Ан), ку́зови́ця (Рг1, Ан, Пс, Жл, Яв, Сл), лı́зка (Жл),
лоза́ (Чн, Ан, Ln, Жл, Го2, Шм, Mj, Iв, Сл, Mk, Ук, Гб2 — СД, СТ, ПД, СЛ, ГЦ), лоза вербова
(Ан — ПД), лоза жовта (Ос — СД), лоза́ корзи́нна (Рг1, Ан, Пс, Жл, Го2 — СЛ), лоза́вiть
(Яв, Сл), лози́на́ (Жл, Mj, Сл, Mk, Ук, Гб2 — ПД, ГЦ), лозина кошикарська (Сл), лозни́к
(Гд — БО), луг (Вх7 — БО), луго́вина (Вх7, Гб2 — БО, ГЦ), лужи́на (Вх7 — ВЛ, БО), лути́на
(Вх, Жл, Вх6 — СЯ), ро(а)кита (Ан, Сл — ПС), талажча́ник (Ан, Жл, Ду, Сл — СЛ).
Salix vinogradovii A.Skvortsov — верба́ Виногра́дова (Оп).
Salix sp. — ба́зьки (Нес — ВЛ), верби́на (Ум), вербинець (Вх5 — ЛМ), ве́рбля (Мал — ЗК),
вербни́к (Мал — ЗК), гı́вина (Ар — ПЗ), є́ва (Сл, Кар — ПД, ЗК), ива (Сл — СД), ивина (Ос
— СД, СЛ), лоза (Сл), лози́ня (Он — БО), рике́та (Дз, Мо — СТ, ПД).
Salpiglossis Ruiz & Pavón — трубкоязи́чник; язикотруб (Оп).
Salpiglossis sinuata Ruiz & Pavón — трубкоязи́чник америка́нський;
трубоязи́чок городови́й (Мл), язикотруб виїмчастий (Оп).
Salsola L. — кура́й (Сл, Ру, Оп; Ук).
Salsola acutifolia (Bunge) Botsch. — кура́й гостроли́стий.
Salsola brachiata Pallas — кура́й супротивноли́стий.
Salsola collina Pallas — кура́й па́горбовий.
Salsola iberica Sennen & Pau = Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó.
Salsola kali L. — кура́й поташе́вий (Сл; Ук); кура́й пота́шник (Мл), солемир содичник
(Вх1, Вх6); жiбрı́й (Мч — ПД), колюка (Ан, Ln — СТ, СЛ), колю́ча (Жл, Гр), колю́чка (Рг1,
Ан, Пс, Ду, Iв), колючки (Мн, Шс2 — СД, СТ), кура́й (Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс, Мн, Шс2, Ян1, Ян4,
Ду, Iв, Сл, Ос — ЗАГ), мильни́к (Гт — ЗК), перекотипо́ле (Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Hl, Iв, Ос —
СД, СТ, СЛ, БУ), поташник (Ан), солонець (Ан, Ln — СТ), уколюка (Ан — СД), шумля́к
(Гт — ЗК).

Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó (Salsola iberica Sennen & Pau) — кура́й
поташе́вий ру́ський; курай iберiйський (Оп), кура́й ру́ський (Ру).
Salsola kali L. subsp. tragus (L.) Nyman — кура́й поташе́вий чiпля́нковий.
Salsola laricina Pallas — кура́й модри́новий (Мл); кура́й модри́нний (Ру, Оп).
Salsola mutica C.A.Meyer [≈Salsola acutifolia (Bunge) Botsch.] — кура́й
туполи́стий (Оп).
Salsola soda L. — кура́й со́довий (Ру, Оп); кура́й соди́чник (Мл), кура́й со́дяний (Сл),
солемир довголистий (Вх6); курай (Шс2 — СТ), поташник (Ан).
Salsola tamariscina Pallas — кура́й тамари́сковий; кура́й тамариксови́дний (Ру,
Оп), кура́й тамарискува́тий (Сл), кура́й чамаришкови́й (Мл).
Salsola tragus L. [=Salsola kali L. subsp. tragus (L.) Nyman] — кура́й
чiпля́нковий (Оп); кура́й чiпля́нка (Ру).
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Salvia L. — шавлı́я (Сл, Ру, Оп; Дб), шалвı́я (Вх2, Вх3; Гв, Сл); шевлiя (Вх1).
Salvia adenostachya Juz. [≈Salvia scabiosifolia Lam.] — шавлı́я залозистоколо́са
(Ру), шалвı́я залозистоколо́са.
Salvia aethiopis L. — шавлı́я ведме́же ву́хо, шалвı́я ведме́же ву́хо; ведме́же ву́хо
(Сл; Пс, Ян4, Ос — СД, СТ), шавлı́я ефiо́пська (Ру, Оп), шалвı́я уго́рська (Мл); ба́бки (Ан,
Шс2, Iв — СТ, СЛ), буквиця (Ан — СТ), вухо верблюже (Ян1, Ян4 — СТ), вухо заяче (Ос —
СТ), вухо медвеже (Ос — СТ, ПД), вухо свиняче (Ос — СТ), ву́шко ведме́же (Ук), дивина́
(Ан, Iв — СД), дiди (Сл), лапа медвежа (Ос — СТ), окiст (Го1 — СЛ), перекотиполе (Го2,
Сл, Ос — СТ, СЛ), пушан (Ан), ра́нник (Ан, Ян4, Iв, Сл — СТ, СЛ), растопшник (Ан — СТ),
сметанка(-трава) (Го1, Сл — СЛ), у́хо ведме́же (Чн, Рг1, Ср, Ln, Мн, Ум, Iв — СТ, ПД, СЛ),
ухо медвеже (Сл — СТ).
Salvia austriaca Jacq. — шавлı́я австрı́йська (Сл, Ру, Оп), шалвı́я австрı́йська
(Мл); бабки волоськi (Ан, Шс2 — СТ), дремука (Ан — СЛ).
Salvia betonicaefolia Etlinger [=Salvia cernua Czern. ex Schost.] — шавлı́я
буквицели́ста (Оп), шалвı́я буквицели́ста.
Salvia cernua Czern. ex Schost. — шавлı́я похи́лена, шалвı́я похи́лена; шавлı́я
похи́ла (Ру).
Salvia cremenecensis Besser — шавлı́я кремене́цька (Ру, Оп), шалвı́я кремене́цька.
Salvia demetrii Juz. [≈Salvia scabiosifolia Lam.] — шавлı́я Дмитра́, шалвı́я
Дмитра́; шавлı́я Дмитро́ва (Ру, Оп).
Salvia dumetorum Andrz. ex Besser — шавлı́я за́ростева, шалвı́я за́ростева;
шавлı́я зарı́сникова (Сл), шавлı́я за́рослева (Ру, Оп), шалвı́я бабча́ста (Мл); бабки (Рг1,
Ан), васильки (Рг1, Ан), васильок (Mk).
Salvia glutinosa L. — шавлı́я липка́ (Сл), шалвı́я липка́ (Мл); шавлı́я зало́зиста
(Ру, Оп), шевлiя моклячник (Вх1); воне́чник (Нв — ЛМ), кадило (Ан — ПД), медо́вий
листо́к (Коб — ГЦ), медуни́ця (Бк — БУ), мiдуниця (Mk — ГЦ), мiду́шиця (Шх — ГЦ),
мокля́ч(ж)ни́к (Вх, Жл, Вх7, Mk, Коб — ПД, ДС, БО, ЗК), сисак (Нв — ЛМ), сметанник
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Salvia horminum L. = Salvia viridis L.
Salvia nemorosa L. — шавлı́я гайова́, шалвı́я гайова́; польовı́ васи́льки (Сл; Ср,
Вл, Ан, Ln, Шс2, Ян4, Ду, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ), шавлı́я дiбро́вна (Ру, Оп), шалвı́я лiсова́
(Мл); бабки (Ан, Шс2 — СТ), васи́льки (Ан, Го1, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, Ос, Опа — СД, СТ, СЛ),
васильки дикi (Ан — СЛ), васильок польовий (Кр, Ос — СД, ПД, СЛ), васильок степний
(Чн, Рг1, Го1 — СЛ), васильок степовий (Пс, Hl — БУ), драголю́б (Вл, Жл), живокость (Сл
— СТ), м’ята ужача (Го2 — СЛ), самосiя (Mk — ПД), свинюхи (Ос — ПД), суховершки
(Ан — СЛ), чистець (Ос — ПД), шальвiя (Ос — ПД).
Salvia nutans L. — шавлı́я пони́кла (Ру, Оп), шалвı́я пони́кла; бабки́ (Сл; Ср, Ан,
Шс2, Ян1, Ян4, Iв, Ос — СТ), шалвı́я похи́лена (Мл); ба́бка (Чн, Ан, Ln, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос —
СТ, ПД, СЛ), васильок дикий (Ан — СЛ), васильок красний (Ан — СЛ), голи́ш (Рг1, Ан,
Пс, Жл, Шс2, Iв, См — СТ, ВЛ), дрiмота кошача (Ан — СЛ), каплу́н (Яв — СТ).
Salvia oﬃcinalis L. — шавлı́я лiка́рська (Сл, Ру, Оп), шалвı́я лiка́рська (Вх2,
Вх6, Мл); шевлiя лiкарська (Вх1); перевı́й (Жл), са́львiя (Ук), шавлiй (Ан, Зл, Сл — СД),
шавлı́я (Ум, Зл, Ду, Сл, Mk, Лс2 — СД, ПЦ), шал(ь)вiй (Tl, Сл), шалвı́я (Gs, Жл, Мн2, Mj,
Rs, Сл, Mk — СД, ПД, ВЛ, ГЛ), шалфе́й (Рг1, Сл, Мс — СТ), шалфiй (Ан — СТ), шалфiя
(Tl), шалхвiй (Сл), шальвı́я (Hz, Вх, Ан, Гр, Iв, Сл, Ук, Гб — ПЗ, ГЛ, ЛМ), ше́влı́я (Вх, Лч,
Жл, Кр, Mj, Ум, Ду, Сл, Mk — СД), шельвı́я (Гр, Ду), шильвı́я (Он, Гб — ДС, БО), шолвı́я
(Вх, Жл, Гр, Ду), шоловı́я (Вх3, Ду, Сл).
Salvia pratensis L. — шавлı́я лучна́ (Сл, Ру, Оп), шалвı́я лучна́; шалвı́я лукова́
(Во, Вх3, Вх6, Мл), шевлiя лукова (Вх1); ба́бка (Нв, Рг1, Ан, Пс — ВЛ), бабки (Mk, См —
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СД), бабочки (Рг), буквиця (Ос — ПС), буквиця синя (Ан — ПС), васильки (Ан), васильки
польовi (Ан, См — СД, ПД), васильок (Ан), дев’ятосильник (Сл — ПЦ), дзя́брей (Гд — БО),
зубник (Ос — ПД), кану́пир пı́льний (Нв — ДС), канупiр польовий (Сл), каплуни (Ан —
СТ), кокиш (Ан — ПД), копитки (Ос — ПД), кукуруцка (Ln, Го1 — СТ), матушник (Ан —
ПД), медовка (Ан, Кр, Сл — СД), медунки (Ан — СД), миколайки (Ан — ПЦ), мороїдник
(Ос — ПД), паневка (Го1 — СЛ), пiвники (Ос — ВЛ), пiдсвинух (Ан — ПД), ротки (Mk —
ПД), сало дiдове (Ос — ПД), самосiй (Ан — ПД), свинушки (Ан — ПД), свинюх (Mk —
ПД), синоцвiт (Mk — ПД), сокирки (Ан), ша́влiя (Рг1, Пс, Жл, Мн2, Iв, Сл, Mk — СД, ПД),
шалвiя (Ан), шалфея (Ан), шалфiя лучна (Сл), ша́лхвея (Рг1, Пс, Ян2 — СД), шевлiя
(Вх6, Сл), шоловiя (Вх6).

ht

Salvia reﬂexa Hornem. — шавлı́я вiдı́гнута (Оп), шалвı́я вiдı́гнута.
Salvia scabiosifolia Lam. — шавлı́я коростянколи́ста, шалвı́я коростянколи́ста;
шавлı́я скабiозоли́ста (Ру, Оп).
Salvia sclarea L. — шавлı́я муска́тна (Ру, Оп), шалвı́я муска́тна; шавл(i)я дика
(Сл).

(Сл).
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Salvia sibthorpii Sibth. & Sm. [≈Salvia virgata Jacq.] — шавлı́я Си́бторпа,
шалвı́я Си́бторпа; шавлiя Сiбторпа (Оп).
Salvia splendens Ker-Gawler — шавлı́я блиску́ча (Ру, Оп), шалвı́я блиску́ча.
Salvia stepposa Schost. [≈Salvia dumetorum Andrz. ex Besser] — шавлı́я
степова́ (Ру, Оп), шалвı́я степова́.
Salvia tomentosa Miller [=Salvia grandiﬂora Etlinger] — шавлı́я великоцвı́та,
шалвı́я великоцвı́та; шавлı́я великоквiтко́ва (Ру, Оп).
Salvia grandiﬂora Etlinger — шавлı́я великоцвı́та, шалвı́я великоцвı́та.
Salvia verbenaca L. — шавлı́я вербе́нова (Ру, Оп), шалвı́я вербе́нова; васильки
(Ан — СТ), васильки водянi (Ан).
Salvia verticillata L. — шавлı́я кiльча́ста (Сл, Ру, Оп), шалвı́я кiльча́ста, шавлı́я
свиня́ча, шалвı́я свиня́ча (Мл); шевлiя свинюх (Вх1); бабка(и) (Ан, Шс2, Сл, Ос —
СТ, СЛ, ДС), бабка польова (Сл — СЛ), бабка свиняча (Сл — СЛ), буквиця (Ан, Ос — СТ,
СЛ), васильок польовий (Ос — СЛ), дрiма́йло (Коб — ГЦ), жабрей (См — ПД), жа́лька
(Вх7 — ЗК), криничник (Ан — ВЛ), лопушок (Ан, См — СТ), медове зiлля (Ос — ПД), са́ло
дı́дове (Шх — ГЦ), свина́рик (Вх7, Mk — ПД, ВЛ), свиндюх (Гд — БО), свинуголи (Hl —
БУ), свину́(ю)шник (Чн, Рг1, Ан, Пс, Мн, Го2, Шс2, Ду, См — СД, СТ, СЛ, ДС), свиню́х(а)
(Вх, Ду, Ос, См — СТ, ВЛ), свинюшки (См — СТ, ДС), свинюшкин (Ln, Гр — СТ), шалфiй

au

Salvia virgata Jacq. — шавлı́я прутяна́, шалвı́я прутяна́; шавлiя прутовидна (Оп).
Salvia viridis L. (Salvia horminum L.) — шавлı́я чуба́та (Ру, Оп), шалвı́я чуба́та.
Salvia sp. — дити́нєц (Лс2 — ПЦ), копривняк (Сл), шелба (Hl — БУ), шольвiя (Сл).
Salvinia Séquier — сальвı́нiя (Ру, Оп; Ук); безкорiнка (Вх2).
Salvinia natans (L.) All. — сальвı́нiя плаву́ча (Ру); безко́рiнка по́плавка (Вх2, Мл),
сальвı́нiя (Сл), сальвiнiя плаваюча (Оп); голиш (См), пленочник (Ln — СТ).
Salviniaceae — сальвı́нiєвi (Ру, Оп); сальвiнiюва́тi (Сл).
Sambucus L. — бузина́ (Сл, Ру, Оп; Ук); бозина (Вх3).
Sambucus ebulus L. — бузина́ трав’яна́; базни́к (Вх6; Вх, Шк, Mj, Ум, Iв, Сл, Mk, Пч
— ПД, ВЛ, БУ, ЗК), бузина базник (Вх1), бузина́ трав’яни́ста (Ру, Оп; Сл, Мс), бузина́
я́лова (Сл; Ав, Рг1, Ln, Пс, Мн2, Ду, Mk, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ), хабзи́на (Вх1; Вх7, Гб — ЗК,
ЛМ), хо́бза зели́ста (Мл); бажник (Gs — ДС), бжур (Жл), бзина́ (Mk, Коб — ГЦ), бзюк
(Рг1, Пс, Mj, Ум), блекота́ (Мс — СТ), боз бı́лий (Вх7 — ЗК), бозник (Мл — ДС), бугила́
(Мс — СТ), бузина́ (Mk, Ос, Мс — СТ, ПД, ВЛ), бузина болотна (Сл), бузина́ воню́ча (Мс
— СТ), бузина дика (Ос — ПД, ВЛ), бузина одностайна (Ос — ПД), бузина польова (Ос
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— ПД), бузина смердяча (Ос — СД, ПД), бузина собача (Ан), бузни́к (Ан, Шк, Вх7, Ду, Iв,
Ос — ПД, ВЛ), воню́чка (Мс — СТ), в’язовина (Ан, См — Сл), в’язо́вни́к (Ан, Iв), гобза (Нв
— ГЦ), ду́дка (Мс — СТ), ду́дочник (Мс — СТ), мо́рква ди́ка (Мс — СТ), хабз (Вх7 — ЛМ),
ха́бза (Вх6, Вх7, Гб — ЛМ), хо́бда (Коб — ГЦ), хо́бза́ (Вх7, Шх, Ду, Коб — ГЦ), хобзина (Ос
— ЛМ), хо́пта (Вх7 — ГЦ).
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Sambucus nigra L. — бузина́ чо́рна (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Ос, Мс, Сб — ЗАГ); баз
(Hz, Ан, Ду, Iв, Сл, См — СЛ, ГЛ), баз собачий (Км), баз-дерево (Км), базни́к (Hz, Вх, Ум,
Ду, Iв, Бк, Гт, Гу, Гб, Мг2, Сб — ВЛ, ДС, БУ, ГЦ, ЗК), базни́к ди́кий (Коб — ДС), базови́к
(Мс — СТ), без (Гб — ПЗ), без собачий (Сл — ВЛ), безд (См), безу (Пс), бе́зя (Сб — СД),
бздина́ (Он, Мг2, Сб — БО, ЗК), бздо (Км), бзик (Гб — ЛМ), бзина́ (Нв, Жл, Hl, Mj, Шх, Мл,
Сл, Mk, Бк, Гт, Гу, Гб2, Мг2, Сб, Коб, Мал — СД, ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ), бзина́ чо́рна (Во, Сб
— БУ, ГЦ), бзи́ско (Вх7 — ЛМ), бзi(и)к (Вх5 — ЛМ), бзна (Сб — ДС), бзо (Сб — БО), би́(i)з
ди́кий (Сб — ПС, ПЗ), бо́дза (Мг2 — ЗК), бодзина́ (Мг2 — ЗК), боз (Гв, Во, Вх, Жл, Вх7, Дб,
Ду, Сл, Мг2 — ВЛ, ЗК, ЛМ), боз ди́кий (Сб — ВЛ), боз чорний (Сл), бо́за (Мг2 — ЗК), бозд
(Мг2 — ЗК), боздер (Км), бозина (Км), бозни́к (Гд, Мг2, Сб, Коб — БО, ЗК), буги́ла (Сб —
ДС), будзина́ (Гр, Мг2, Сб — ПД, ВЛ, ЗК), буз (Сл, Мс — СТ, ПЦ, СЛ), бузє (Вх7 — СЯ),
бузи́н (Сб — ПС), бузина́ (Ав, Ск, Чн, Вх, Рг1, Ср, Ан, Шк, Ln, Пс, Жл, Мн2, Mj, Rs, Ян2, Ян4,
Ду, Сл, Mk, Лс2, Ос, Гб, Мг2, Сб, Коб — ЗАГ), бузина бiла (Мн2), бузина дерев’яна (Ос —
СД, ПД, ВЛ), бузина́ ди́ка (Гр), бузина звичайна (Сл, Ос — ПД, ВЛ), бузина наська (Ан,
Яна — СТ), бузина садова (Ос — ПД, ВЛ), бузни́к (Сл, Mk, Сб — ВЛ, ПЗ), бузо́к (Ан, Mj,
См, Мс, Сб, Яна — СТ, ВЛ, СЛ), га́бза (Мг2 — ЗК), габзина́ (Мг2 — ЗК), гузина́ си́ня (Сб —
ПД), гузини́ (Сб — ПД), ґузина́ чо́рна (Сб — ПД), дурня́чка (Мал — ЗК), кали́на (Мг2 —
ЗК), кали́нка чо́рна (Мг2 — ЗК), ка́шка (Сб — СТ), пусторил (Км), рябı́на чо́рна (Сб —
ПЦ), самбу́к (Ук), самвик (Ан — ПД), сичак (Ос — СД), ха́бза (Мг2 — ЗК), хабзи́на (Вх,
Мг2 — ЗК, ЛМ), чорна ягiдка (Сл), чо́рна я́года (Сб — СЯ).
Sambucus racemosa L. — бузина́ черво́на (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Мн,
Ду, Iв — ПД); базни́к (Он — БО), без (Iв), бзина́ (Mk, Сн, Коб — ГЦ), бзина́ черво́на (Hl,
Mk, Коб — ПД, БУ, ГЦ), боз (Сл — СД), боз коральний (Шх — ГЦ), бо(i)зни́к (Сл, Он, Коб
— ВЛ, БО), бозни́к черле́ний (Гд — БО), буз (Iв, Сл), бузина́ (Mj, Iв, Мс — СТ), бузина́
кра́сна (Мн2, Мс — СТ), воню́чка (Мс — СТ), ду́дочник (Мс — СТ), калинка (Rs, См — ВЛ,
ДС), рибiна (Gs — ДС).
Sambucus sp. — хабоз (Гв).
Samolus L. — пiвнı́чниця (Ру, Оп).
Samolus valerandi L. — пiвнı́чниця солонце́ва; пiвнı́чниця Валера́нда (Ру, Оп),
сı́верник звича́йний (Мл).
Sanguisorba L. — родови́к (Ру, Оп; Ук); чорноголовка (Шм2).
Sanguisorba minor Scop. — родови́к мали́й (Сл); кровоголо́вка ме́нша (Мл);
стягникров (Hl — БУ), чорноголовник (Шс — СТ).
Sanguisorba oﬃcinalis L. — родови́к лiка́рський (Ру, Оп); крович лiкарський
(Вх1), кровоголо́вка звичайна (Мл), родови́к звича́йний (Сл), сильник кровостяг (Вх1);
багарни́к (Мг — ЗК), багря́нка (Жл), барговець (Км), бедрани́ч (Мг — ЗК), бедренець
(Км, См — ПЗ), бедренець жiночий (Ос — ВЛ), бедри́нець (Ос, Мг — СД, ЗК), борови́ця
(Мг — ЗК), бур-зiлля (Ос — ПД), випадишна трава (Км), га́дяче зı́лля(є) (Мг — ЗК),
гри́жник (Ан, Мг — ПД, ЗК), дев’ятосильник (Ос — ВЛ), декохт (Ос — ПЦ), золотни́к (Мг
— ЗК), золотник яловий (Ан — СЛ), їжаче зiлля (См), калган (Ос — ПС), кмин пещани́й
(Мг — ЗК), коровня́к (Мг — ЗК), красноголо́вки(а) (Rs, Мг — ВЛ, ЗК), крiвавник (Ос —
ВЛ), кровоголовка (Км), кровопiйка (Ос — ВЛ), кровохле́пка (Мг — ЗК), кровохлiбка (Ln
— СТ), кровохльо́бка (Яв), кур-зiлля (Ос — ВЛ), маточник (Ос — ПЦ), наголоватень (Чн,
Го1, Сл — СЛ), оги(о)рошник (Ан, См — СТ), огiрки (Ос — ВЛ), огi(и)рочник (Ос, Мг — ВЛ,
ЗК), почеревки́ (Мг — ЗК), прутяк (Ан), путяк (Км), радов(н)и́к (Рг1, Ан, Пс, Mj), рачки
(Ос — СД), рiзак (Ос — ВЛ), рiплячо́к (Мг — ЗК), родови́к (Ум, Ду, Iв, Сл, Мг — ГЦ, ЗК),
романiв корiнь (Ос — ВЛ), рядови́к (Рг1, Ан, Пс, Ду, Сл), со́рок-кни́жник (Hl, Мг — БУ,

© Юрій Кобів

365

ЗК), стягникров (Км), сухове́ршки (Мг — ЗК), суховолотиця (Км), сухозло́т(н)иця (Ум,
Iв, Сл), сухозолотиця (Чн, Ан — СЛ), тата́рни́к (Шх, См, Мг — ВЛ, ГЦ, ЗК), трудниця (Км),
ужа́че зiлля (Ан, Ум, Iв — ВЛ), уразник (Ос — ВЛ), харапı́тка (Мг — ЗК), цiцушки́ (Мг
— ЗК), чебре́ць (Мг — ЗК), червı́нка (Мг — ЗК), чорний корiнь (Ос — ПС), чорноголо́вка
(Сл, См, Мг — СЛ, ЗК), чорноголо́вник (Сл, Мг — ЗК), чорнокорiнь (Ос — СД), шийки
раковi (Ос — СД), ясинець (Ос — ПЦ).

Sanicula L. — пiдлı́сник (Ру, Оп).
Sanicula europaea L. — пiдлı́сник звича́йний (Мл, Сл); здоровник звичайний (Вх1),
пiдлı́сник європе́йський (Ру, Оп); женте(i)ль (Hl, Mk — ПД, БУ), крiвавник (Ос — ПД),
лапки курячi (Км), навротик (Нв — ДС), пiдо́йма челєди́нська (Шх — ГЦ), сердечник
(Ос — ВЛ).
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Santalaceae — санта́ловi (Оп); санталува́тi (Вх1, Вх6, Сл).
Santolina L. — сантолı́на (Ру, Оп).
Santolina chamaecyparissus L. — сантолı́на кипари́сова; сантолı́на кипарисови́дна (Ру, Оп).
Sapindaceae — сапı́ндовi (Ру, Оп); милякуватi (Вх3).
Saponaria L. — соба́че ми́ло; мильня́нка (Ру, Оп).
Saponaria glutinosa Bieb. — соба́че ми́ло клейке́; мильнянка клейка (Оп).
Saponaria oﬃcinalis L. — соба́че ми́ло лiка́рське; ми́льник звича́йний (Вх1, Мл),
мильня́нка лiка́рська (Ру, Оп), соба́че ми́ло (Сл; Рг1, Ан, Пс, Мн, Кр, Шс, Iв, Рм, Мс, Кри,
Опа — ЗАГ), терлич звичайний (Вх6); бобо́(i)вни́к (Ан, См, Мг — ВЛ, ЗК), гвозди́ка (Мг —
ГЦ), зво́здик (Вх, Жл, Ум, Ду, Iв — ВЛ), зирки бiлi (Rs — ВЛ), зiрка(и) (Сл, Ос — СД, ПД),
зiрка бiла (Ос — ПД), ключ-зiлля (Ос — СД), кокел (Ан — СТ), крутомня́та ди́ка (Мг —
ЗК), ми́дло ди́коє (Мг — ЗК), ми́дловi квiтки́ (Мг — ЗК), мидля́нка (Жл), милє́нина (Мг
— ЗК), мило (Ос — СЛ), ми́ло ди́ке (Мг — ЗК), мило коров’є (Hl — БУ), мило панське (Сл
— СД, ПС), мило псяче (Пч — ЗК), миляк (Сл), ми́ля́нка (Шс, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), ми́льна
трава́ (Ав, Чн, Сл, Мг — СД, СЛ, ЗК), ми́льний ко́рiнь (Шс, Сл, Ос, Ук — СД, СТ), ми́льни́к
(Жл, Вх6, Сл, Гт, Мг — ЗК), мильники (Сл — СД), ми́льниця (Мн, Мн2, Mk, Мс, Мг — СТ, ПД,
ПС, ЗК), мильня́нка (Ln, Ук, Мс, Мг — СТ, ЗК), мильнянка аптечна (Кри — СТ), муля́нка
(Мг — ЗК), мушлиця (Ан, Mj), натя́г (Ан, Шс, Ян2, Iв, Сл — СД, СТ), натяга́ч(ı́) (Ан, Ум, Iв,
Сл, См — СД, ПС), пiнка (Сл, Ос — ВЛ), прозорник (Ан — СД), си́квiль (Мг — ЗК), смотка
(Сл — ПС), сороканеду́жник (Мс — СТ), стяга́ч (Вл, Пс, Мн, Mj, Ум, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД),
терлиць (Mk, См — ПД, ДС), те(и)рлич (Вх1, Ос — ВЛ), частуха (См — СЛ), чисту́ха (Рг1,
Ан, Пс, Iв, Гт, См, Мг — СД, ЗК).

Sarothamnus Wimmer [=Cytisus L. pro parte] — жарнове́ць (Ру, Оп); саротамнус

au

(Оп).

Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch [=Cytisus scoparius (L.) Link] —
жарнове́ць вı́никовий (Ру, Оп).
Satureja L. — чабе́р (Ру, Оп; Ук); щебру́шка (Ук).
Satureja hortensis L. — чабе́р садо́ви́й (Ру, Оп); щебру́шка горо́дня (Сл), щербе́ць
горо́днiй (Вх1, Мл); ча́бе́р (Во, Чн, Рг1, Ср, Ан, Пс, Ян4 — СТ, СЛ), чабрець городнiй (Ср
— СТ), чебер (Tl), чебре́ць (Ан, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл), чебрець городнiй (Ln, Ян4, Сл — СТ),
чебричок (Вх1), че́б(р)чик (Ан, Ум, Iв, Сл — СД), чепчик (Tl), чи́брик (Hl, Гр — БУ, ГЦ),
чобр (Tl), ше(а)бер (Рг1, Ан, Пс, Mk — ПС), шеберник (Ан — ПС), щебрець (Ос — ПС).
Saussurea DC. — гiрки́й ко́рiнь (Ру, Оп); сосюре́я (Ру, Оп).
Saussurea alpina (L.) DC. — гiрки́й ко́рiнь альпı́йський; сосюре́я альпı́йська (Ру,
Оп).

Saussurea amara (L.) DC. — гiрки́й ко́рiнь звича́йний; гiрка́ня звича́йна (Мл),
гiрки́й ко́рiнь (Сл; Ан), сосюре́я гiрка́ (Ру, Оп); гiркуша (Шм2), гiрчак (Сл).
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Saussurea discolor (Willd.) DC. — гiрки́й ко́рiнь рiзноба́рвний; сосюре́я
рiзноко́лiрна (Ру, Оп).
Saussurea porcii Degen — гiрки́й ко́рiнь По́рцiя; сосюрея Порца (Оп).
Saussurea salsa (Pallas) Sprengel — гiрки́й ко́рiнь солонце́вий; сосюре́я
солончако́ва (Ру, Оп).
Saxifraga L. — ломи́камiнь (Сл, Ру, Оп; Ук); розривник (Вх2).
Saxifraga adscendens L. — ломи́камiнь висхiдни́й (Оп).
Saxifraga aizoides L. — ломи́камiнь повзу́чий; ломи́камiнь аїзови́дний (Ру, Оп),
ломiнь (Вх3), розривник живець (Вх3).
Saxifraga androsacea L. — ломи́камiнь перело́мниковий (Ру, Оп).
Saxifraga bryoides L. — ломи́камiнь мохува́тий; ломи́камiнь мохови́дний (Ру, Оп),
ломiнь памоха (Вх1).
Saxifraga bulbifera L. — ломи́камiнь бульбоно́сний; ломи́камiнь бульби́стий (Ру,
Оп).
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Saxifraga carpatica Sternb. — ломи́камiнь карпа́тський (Ру, Оп).
Saxifraga corymbosa Boiss. — ломи́камiнь щитко́вий.
Saxifraga cymosa Waldst. & Kit. = Saxifraga pedemontana All. subsp. cymosa Engler.
Saxifraga granulata L. — ломи́камiнь зерни́стий (Ру, Оп); ло́мiнь зерни́стий (Мл),
ломiнь зернястий (Вх1, Вх3), розривник (Вх3).
Saxifraga hirculus L. — ломи́камiнь боло́тяний; ломи́камiнь боло́тний (Ру, Оп),
ломı́нь багнови́й (Мл), ломiнь жовтий (Вх1).
Saxifraga irrigua Bieb. — ломи́камiнь зволо́жений; ломи́камiнь зро́шуваний (Ру,
Оп).
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Saxifraga luteo-viridis Schott & Kotschy [=Saxifraga corymbosa Boiss.] —
ломи́камiнь жо́вто-зеле́ний (Ру, Оп).
Saxifraga paniculata Miller — ломи́камiнь волоти́стий (Оп); каменолом
всезелений (Во), ло́мiнь всезеле́ний (Вх1, Вх6, Мл), розривник кучерявець (Вх2); бри́нка
ове́ча (Гу — ГЦ), кучеравець (Нв — ГЦ), кучеря́(є́)вець (Жл, Вх7, Гр, Ду, Коб — ГЦ).
Saxifraga pedemontana All. — ломи́камiнь п’ємо́нтський.
Saxifraga pedemontana All. subsp. cymosa Engler (Saxifraga cymosa Waldst.
& Kit.) — ломи́камiнь п’ємо́нтський напiвпарасо́льковий; ломи́камiнь
пiвзо́нтиковий (Ру, Оп).
Saxifraga stellaris L. — ломи́камiнь зiрча́стий (Ру, Оп).
Saxifraga tridactylites L. — ломи́камiнь трипальча́стий (Ру, Оп); ломiнь
пальчатий (Вх1), ло́мiнь трипе́рстий (Мл); камнеломка (Ln, Шс — СТ).
Saxifraga sp. — лаба́ч (Гб2 — ГЦ).
Saxifragaceae — ломикамене́вi (Ру, Оп); ломiневатi (Вх1, Вх2, Вх6), ломiнюва́тi
(Сл).

Scabiosa L. — коро́стянка; постiлка (Вх3), скабiо́за (Сл, Ру, Оп; Ук).
Scabiosa argentea L. — коро́стянка срiбля́ста; басарабець (Сл — СД), вдовушка
(Сл), волошки бiлi (Ан, Ян2, Сл — СД, СТ), товстушки дiвчачi (Сл — СЛ).
Scabiosa columbaria L. — коро́стянка голуби́на; постı́лка звича́йна (Мл), скабiо́за
голуби́на (Сл, Ру, Оп).
Scabiosa lucida Vill. — коро́стянка гiрська́; скабiо́за свı́тла (Ру).
Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata E.I.Nyárády — коро́стянка гiрська́
борода́та.
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Scabiosa micrantha Desf. — коро́стянка дрiбноцвı́та; скабiо́за дрiбноцвı́та (Ру,
Оп).

Scabiosa ochroleuca L. — коро́стянка блı́до-жо́вта; постiлка жовтiльниця (Вх1),
скабiо́за блı́до-жо́вта (Ру, Оп), скабiо́за жо́вта (Сл); астри польовi (Сл — ПС),
бородавочник (Ан, Кр, Шс2 — СД, СТ), дреб (Ан — СТ), катаринка пiльна (Мл — ВЛ),
мареник (Mk — ПД), марцизки лiсовi (Ос — СД), огник (Ан — СД), однозiрки (Ос — ВЛ),
роман-зiлля (Ос — ВЛ), ромашка жовта (Сл — СТ), скабiоза дика (Ос — ПД).
Scabiosa opaca Klokov [=Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata E.I.Nyárády] —
коро́стянка тьмя́на; скабiоза матова.
Scabiosa praemontana Privalova — коро́стянка передгı́рна; скабiоза передгiрська
(Оп).

ht

Scabiosa rotata Bieb. — коро́стянка куля́ста; скабiо́за колесови́дна (Ру, Оп).
Scabiosa taurica Kotov [≈Scabiosa argentea L.] — коро́стянка кри́мська; скабiоза
кримська (Оп).
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Scabiosa ucrainica L. [≈Scabiosa argentea L.] — коро́стянка украї́нська;
постı́лка украї́нська (Мл), скабiо́за украї́нська (Сл, Ру, Оп).
Scabiosa sp. — дике зiллє (Hl — БУ), мар’є́ник (Вх7 — ГЦ), постiлки́ (Шх, Ду — ГЦ),
сплюх (Гв — ВЛ).
Scandix L. — голкоплı́дник; ска́ндикс (Ру, Оп).
Scandix australis L. — голкоплı́дник пiвденни́й.
Scandix pecten-veneris L. — голкоплı́дник гребеня́стий; ска́ндикс Вене́рин
гре́бiнь (Ру), скандикс гребiнчастий (Оп), теребу́ля гребеня́ста (Мл).
Scandix stellata Banks & Solander — голкоплı́дник зiрча́стий; ска́ндикс
зiрча́стий (Ру, Оп).
Scandix taurica Stev. [≈Scandix australis L.] — голкоплı́дник кри́мський;
ска́ндикс кри́мський (Ру, Оп).
Scheuchzeria L. — боло́тянка; шейхце́рiя (Ру, Оп).
Scheuchzeria palustris L. — боло́тянка звича́йна (Мл, Сл); шейхце́рiя боло́тна (Ру,
Оп); боло́тни́ця (Жл), полотниця (Mk).
Scheuchzeriaceae — боло́тянковi; болотянкува́тi (Сл), шейхце́рiєвi (Ру, Оп).
Schivereckia Andrz. — шивере́кiя (Ру, Оп).
Schivereckia mutabilis (Alexeenko) Alexeenko [≈Schivereckia podolica (Besser)
Andrz.] — шивере́кiя мiнли́ва (Ру, Оп).
Schivereckia podolica (Besser) Andrz. — шивере́кiя подı́льська (Мл, Сл, Ру, Оп).
Schizandra Michx — лимо́нник (Ру).
Schizandra chinensis Baillon — лимо́нник кита́йський (Ру); лимо́нник (Ук).
Schoenoplectus americanus auct., non (Pers.) Volkart = Scirpus pungens Vahl.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = Scirpus lacustris L.
Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla = Scirpus litoralis Schrader.
Schoenoplectus melanospermus (C.A.Meyer) Grossh. = Scirpus melanospermus
C.A.Meyer.
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla = Scirpus mucronatus L.
Schoenoplectus setaceus (L.) Palla = Scirpus setaceus L.
Schoenoplectus supinus (L.) Palla = Scirpus supinus L.
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla = Scirpus triqueter L.
Schoenus L. — сашни́к (Сл, Ру, Оп).
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Schoenus ferrugineus L. — сашни́к iржа́вий (Ру, Оп); са́шник ржавочерво́ний (Мл).
Schoenus nigricans L. — сашни́к чорнува́тий; сашни́к чорнı́ючий (Ру, Оп), са́шник
чорня́вий (Мл); очеретник (Шс2 — СТ), ситник (Шс2 — СТ).
Scilla L. — про́лiски (Сл; Ук); лукiвка (Вх2), про́лiска (Ру, Оп; Ук).
Scilla autumnalis L. — про́лiски осı́ннi (Сл); про́лiска осı́ння (Ру, Оп), сине́тка
осı́нна (Мл); пролiски (Сл).
Scilla bifolia L. — про́лiски дволи́стi (Сл); лукiвка двулиста (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6),
про́лiска дволи́ста (Ру, Оп); бринду́шi (Мг — ЗК), бринду́шки си́нi (Мг — ЗК), голубе́
зı́лля (Вх4, Мг — ЗК), дзвоники (Сл — СД), здрасть (Куз — ДС), кiкiрı́чi (Мг — ЗК), козiнки́
(Мг — ЗК), козо́дрис (Мг — ЗК), коно́драс (Мг — ЗК), конопе́лька (Мг — ЗК), королiска
(Сл — СД), куку́шка (Мг — ЗК), лукı́вка (Жл), небесники (Mk — БУ), острiвка (Hl — БУ),
о́хрiвка (Бк — БУ), пере́лiска (Мг — ЗК), пiдснı́жник (Кч — БО), подснiжник (Ln — СТ),
прозерень (См — ПД), про́лiс (Мг — ЗК), про́лiска (Ан, Шс2, Ян2, Сл, Мг — СД, СТ, СЛ,
ГЦ, ЗК), про́лiски (Ln, Ду, Сл, Кч — СТ, БО), про́лiсок (Ук, Кч, Мг — БО, ЗК), просерен
синий (Mk — ПД), просорен (См), раст(ь) (Ан, См, Мг — ПД, ВЛ, ЗК), раст гвоздичний
(Ан — ПД), раст си́нiй (Вх6, Вх7, Мг — ВЛ, ЗК), ра́стик (Вх7, Мг — ЗК), ряс (Лс2 — ПЦ),
ряст (Рг1, Вл, Ан, Ln, Мн, Шс2, Iв — СД, СТ, ВЛ), ряст кримський (Ан), ряст синiй (Сл —
СД), сине́тка (Вх6, Мг — ЗК), сини́чки (Мг — ЗК), синюрки́ (Мг — ЗК), си́нька (Мг — ЗК),
синьо́драс (Мг — ЗК), синьо́дрис (Мг — ЗК), синьора́ст (Мг — ЗК), си́рi(о)тки (Ан, Мг —
СЛ, ЗК), сiрє́нь (Мал — ЗК), скоро́лiски (Ду), фiя́лка (Мг — ЗК), цибу́ля ди́ка (Мг — ЗК),
циркiвки́ (Мг — ЗК), циркiвни́чка (Мг — ЗК), циркуни́чка (Мг — ЗК), циркунки́ (Мг —
ЗК), цiнка́шка (Мг — ЗК).
Scilla cernua Delaroche = Scilla siberica Haw.
Scilla siberica Haw. (Scilla cernua Delaroche) — про́лiски пони́клi (Сл); про́лiска
сибı́рська (Ру, Оп), сине́тка стрiмголо́вка (Мл); дзвоники (Сл — СД), перелiска (Ан —
СТ), подснiжник (Ln — СТ), пролiска (Ан, Кр, Сл — СД, СЛ), пролiска голуба (Сл — СД),
про́лiски (Чн, Ln, Гр, Сл — СТ, СЛ), про́лiски голубı́ (Рг1, Ан, Пс, Iв), ростики (Ан — СЛ),
ряст синiй (Сл — СТ).
Scirpoides Séguier [=Scirpus L.] — коми́шник; комишiвник (Оп).
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják [=Scirpus holoschoenus L.] — коми́шник
голı́вча́стий; комишiвник звичайний (Оп).
Scirpus L. — коми́ш (Ру, Оп), куга́; коша́тник (Вх2, Вх3; Жл, Яв), оситня́г (Сл; Ду).
Scirpus acicularis L. = Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes.
Scirpus holoschoenus L. — коми́ш голı́вча́стий; коша́тник голова́тий (Мл),
оситня́г голiвча́стий (Сл); ситник (Сл — СТ), ситовник (Сл — СТ).
Scirpus lacustris L. (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) — куга́ озе́рна (Ру, Оп);
кошатник водяний (Вх1, Вх6), кошатник канка (Вх2), коша́тник озе́рний (Мл), куга́
(Сл; Чн, Ср, Ан, Ln, Го1, Ян3, Ян4, Ук, Гб — СД, СТ, СЛ); гiрчє́к кı́нський (Гб2 — ГЦ),
горiшник (Шс2 — СТ), ґанка (Вх, Вх1, Вх6 — ВЛ), камиш (Рг, Ln, Мн2, Шм, Шс2 — СТ),
камиш малий (Ln — СТ), ка́нка (Вх, Жл, Вх1, Вх6, Ду — ВЛ), карабуза (Tl, Rs — ВЛ),
кобельни́к (Во, Жл), коми́ш (Ан, Ук), кошельни́к (Жл, Вх1, Вх6), кругля́к (Лс2 — ПЦ),
ожи́на (Ан), осiтня́г (Ср, Ан, Ян4, Iв, Сл — СТ), оситник (Шс2 — СТ), плюшня́к (Лс2 — ПЦ),
рогı́(о́)з (Ан, Шс2, Iв, Гб2 — СТ, ГЦ), рого́жина (Во, Жл, Вх1), рого́жка (Жл), рогоз(и́н)а
(Ан, Гб2 — ГЦ), ситни́к (Во, Рг, Ср, Мн2, Rs, Шс2 — СТ), сiтня́г (Ум, Iв, Сл), сiтовина (Hl —
БУ), смича́ль (Лс2 — ПЦ), смiча́й (Лс2 — ПЦ), цибу́ля жа́б’яча (Рг1, Пс, Жл, Hl, Гр — БУ).
Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Syme — куга́ озе́рна
си́за; коша́тник сiрозеле́ний (Мл).
Scirpus litoralis Schrader (Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla) — куга́
узбере́жна; куга́ примо́рська (Ру, Оп).
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Scirpus maritimus L. — коми́ш примо́рський; коша́тник прибере́жний (Мл),
оситня́г прибере́жний (Сл); тирлич (Ос — ПД).
Scirpus melanospermus C.A.Meyer [≈Scirpus supinus L.] (Schoenoplectus
melanospermus (C.A.Meyer) Grossh.) — куга́ чорнонасı́нна; куга чорноплiдна (Оп).
Scirpus mucronatus L. (Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla) — куга́ гострокiнце́ва
(Ру, Оп).
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Scirpus pungens Vahl (Schoenoplectus americanus auct., non (Pers.) Volkart) — куга́
колю́ча; куга американська (Оп).
Scirpus radicans Schkuhr — коми́ш укорı́нливий (Ру, Оп); коша́тник корiни́стий
(Мл), оситня́г корени́стий (Сл).
Scirpus setaceus L. (Schoenoplectus setaceus (L.) Palla) — куга́ щетиня́ста;
коша́тник щетини́стий (Мл), куга щетиновидна (Оп), оситня́г щети́нистий (Сл).
Scirpus supinus L. (Schoenoplectus supinus (L.) Palla) — куга́ лежа́ча (Оп); коша́тник
лежа́чий (Мл), оситня́г лежа́чий (Сл).
Scirpus sylvaticus L. — коми́ш лiсови́й (Ру, Оп); коша́тник лiсови́й (Вх1, Вх6, Мл),
оситня́г лiсови́й (Сл); багнє́нка (Коб — ГЦ), га́в’яз (Тка — ДС), лепеха (Рг1, Жл, Сл),
лепешня́к (Рг1, Ln, Пс, Жл, Mk — СТ, ПД), нуну́ка (Он — БО), нюню́ка(и) (Гд, Коб — БО),
ню́нька (Вх7, Он — БО, ЛМ), осока (Mk — ПД).
Scirpus tabernaemontani C.C.Gmelin [=Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Syme] — куга́ си́за (Сл); куга́ Табернемонта́на (Ру, Оп).
Scirpus triqueter L. (Schoenoplectus triqueter (L.) Palla) — куга́ тригра́нна (Ру, Оп).
Scirpus sp. — камиш (Mk — ПД), осiтняг (Mk), очерет (Ан, Сл — СТ), очеретик (Ан),
си(i)тник (Сл, Mk, Гб — ПС, ЛМ).
Scleranthus L. — черве́ць (Сл, Ру, Оп); дива́ло (Ру).
Scleranthus annuus L. — черве́ць однорı́чний (Сл, Ру, Оп); боро́давник рiчни́й
(Мл), червець рiчний (Вх1); боро́да́вник (Вх, Жл, Ум, Сл — ДС), дивала (Ln, Кр — СД,
СТ), дивана (Шс2 — СТ), зелениця (Сл — ПЦ), канцелярський корiнь (Ан), проску́рни́к
борови́й (Ан, Кр, Iв, Mk — СД), червець (Гв), чистець (Ос — ВЛ).
Scleranthus annuus L. subsp. annuus — черве́ць однорı́чний типо́вий.
Scleranthus annuus L. subsp. verticillatus (Tausch) Arcangeli — черве́ць
однорı́чний кiльча́стий.
Scleranthus perennis L. — черве́ць багаторı́чний (Ру, Оп); боро́давник трева́лий
(Мл), черве́ць довгорı́чний (Сл), червець тревалий (Вх1); жвачка (Го1 — СЛ).
Scleranthus syvaschicus Kleopow [≈Scleranthus annuus L. subsp. verticillatus
(Tausch) Arcangeli] — черве́ць сива́ський (Ру, Оп).
Scleranthus tauricus Knaf — черве́ць кри́мський (Оп).
Scleranthus uncinatus Schur — черве́ць гачкува́тий (Ру, Оп).
Sclerochloa Beauv. — твердо́колос (Ру, Оп).
Sclerochloa dura (L.) Beauv. — твердо́колос сти́снутий (Оп); колосни́ця тверда́
(Мл), твердо́колос сти́снений (Ру).
Scleropoa Griseb. [=Desmazeria Dumort.] — твердотра́в; склеропоа.
Scleropoa rigida (L.) Griseb. [=Desmazeria rigida (L.) Tutin] — твердотра́в
жорстки́й; склеропоа жорстка (Оп).
Scolochloa Link — тростяни́ця (Ру, Оп; Ук).
Scolochloa festucacea (Willd.) Link — тростяни́ця кострице́ва; тростяни́ця
кострицеви́дна (Ру, Оп), тростя́нка тонконı́жка (Мл).
Scolymus L. — колю́чник; сколı́мус (Ру, Оп).
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Scolymus hispanicus L. — колю́чник iспа́нський; сколı́мус iспа́нський (Ру, Оп).
Scolymus maculatus L. — колю́чник плями́стий; сколı́мус плями́стий (Ру, Оп).
Scopolia Jacq. — скопо́лiя (Ру, Оп; Ук).
Scopolia carniolica Jacq. — скопо́лiя отру́йна, га́ласове зı́лля (Сл; Вх, Жл, Вх6, Коб
— ВЛ, ГЦ); лю́лянка гала́ска (Вх6, Мл), скопо́лiя карнiолı́йська (Ру, Оп; Ук); бараболя
дика (Ос — ПД), бiлун (Mk), вербишник (Сл — СД), галаска (Км), голосове зiлля (Км),
громовий корiнь (Км), мадриґула (Gs — ДС), мандрагора (Км), мандриґ(г)у́ля (Вх, Жл,
Вх1, Mk, См — ПД, ДС, ГЦ), матриду́на (Жл, Вх1), нiмиця (Mk).
Scorpiurus L. — завı́йник; личи́нник (Ру, Оп).
Scorpiurus muricatus L. — завı́йник колю́чий; личинник колючий (Оп).
Scorzonera L. — змiя́чка (Вх2, Сл, Ру, Оп; Ук); скорзоне́ра (Ру, Оп); скорцоне́ра (Ук),
чорнокорiнь (Соб).
Scorzonera austriaca Willd. — змiя́чка австрı́йська (Мл, Сл); скорзоне́ра
австрı́йська (Ру).
Scorzonera austriaca Willd. subsp. crispa (Bieb.) Nyman — змiя́чка австрı́йська
кучеря́ва; козелець (Сл — СТ).
Scorzonera cana (C.A.Meyer) O.Hoﬀm. — змiя́чка си́за; скорзонера сиза (Оп).
Scorzonera crispa Bieb. [=Scorzonera austriaca Willd. subsp. crispa (Bieb.)
Nyman] — змiя́чка кучеря́ва (Сл); скорзоне́ра кучеря́ва (Ру, Оп).
Scorzonera ensifolia Bieb. — змiя́чка мечоли́ста (Сл); змiя́чка мечева́та (Мл),
скорзоне́ра мечоли́ста (Ру, Оп).
Scorzonera hispanica L. — змiя́чка iспа́нська (Мл), чо́рний ко́рiнь (Ln, Го1 —
СТ, СЛ); змиячка (Вх3), змiя́чка еспа́нська (Сл), змiячка i(и)шпанська (Вх1, Вх2),
скорзоне́ра iспа́нська (Ру, Оп); козелець (Сл), козелки́ (Го2 — СЛ), ра́нник (Ум), сахарний
корiнь (Ln, Го1 — СТ, СЛ), солодкий корiнь (Шм2, Сл), ужо́вник (Ум), узелець (Го1 — СЛ),
чорний сахарний корiнь (Чн — СЛ).
Scorzonera humilis L. — змiя́чка низька́ (Сл); змiя́чка низе́нька (Мл), змiячка приземка (Вх1), скорзоне́ра низька́ (Ру, Оп); козелець (Сл, См — СД), масленки (Ан — ПС),
молочай (См — ПЦ), ра́нник (Ан, Iв, См — СД, ПЦ), трипуфель (Ан — ПС), ужiвник (Iв).
Scorzonera laciniata L. — змiя́чка кiнча́ста; змiя́чка стрепiха́та (Мл), змiя́чка
торочкува́та (Сл), подоспе́рм роздiльноли́стий (Ру), скорзонера роздiльнолиста (Оп);
козелець (Кр, Сл — СД).
Scorzonera mollis Bieb. — змiя́чка м’яка́ (Сл); змiя́чка мяго́нька (Мл), скорзоне́ра
м’яка́ (Ру, Оп).
Scorzonera parviﬂora Jacq. — змiя́чка дрiбноцвı́та (Мл, Сл); скорзоне́ра
дрiбноквiтко́ва (Ру, Оп).
Scorzonera purpurea L. — змiя́чка пурпуро́ва (Сл); змiя́чка черво́на (Мл), скорзоне́ра пурпу́ро́ва (Ру, Оп); линок (Нв — ВЛ), стоголо́в (Ду), стоголо́вник (Вл, Гр, Ду).
Scorzonera purpurea L. subsp. purpurea — змiя́чка пурпуро́ва типо́ва.
Scorzonera purpurea L. subsp. rosea (Waldst. & Kit.) Nyman — змiя́чка
пурпуро́ва гiрська́; батı́г (Нв — ГЦ), батiг рожевий (Вх1, Гр), змiйо́вина (Шх, Ду —
ГЦ), змiячка (Сн — ГЦ), мо́лочь (Коб — ГЦ), пожу́нка (Коб — БО), пошомо́к (Коб — ГЦ).
Scorzonera rosea Waldst. & Kit. [=Scorzonera purpurea L. subsp. rosea
(Waldst. & Kit.) Nyman] — змiя́чка роже́ва; скорзоне́ра роже́ва (Ру, Оп).
Scorzonera stricta Hornem. [≈Scorzonera hispanica L.] — змiя́чка пряма́ (Мл,
Сл); скорзоне́ра пряма́ (Ру), скорзонера стиснута (Оп).
Scorzonera taurica Bieb. [≈Scorzonera hispanica L.] — змiя́чка кри́мська;
скорзоне́ра кри́мська (Ру, Оп).
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Scorzonera sp. — вужовник (Сл), вусоловка (Hl — БУ), козелець (Ук), козе́лики (Ан —
СТ), козельки (Ан — СТ), козельцi (Чн — СД), козлик (Ан — СТ), рiйник (Mk).
Scrophularia L. — ра́нник (Вх3, Сл, Ру, Оп; Ук).
Scrophularia bicolor Sibth. & Sm. [=Scrophularia canina L. subsp. bicolor
(Sibth. & Sm.) W.Greuter] — ра́нник двоко́лiрний (Оп).
Scrophularia canina L. — ра́нник соба́чий (Ру).
Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sibth. & Sm.) W.Greuter — ра́нник
соба́чий двоко́лiрний.
Scrophularia cretacea Fischer ex Sprengel — ра́нник крейдяни́й (Сл, Ру, Оп);
ра́нник вапняко́вий (Мл).
Scrophularia donetzica Kotov — ра́нник доне́цький (Ру, Оп).
Scrophularia exilis Popl. [≈Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata
(Waldst. & Kit.) Maire & Petitmengin] — ра́нник тонки́й (Ру, Оп).
Scrophularia goldeana Juz. [≈Scrophularia rupestris Bieb. ex Willd.] — ра́нник
Ґо́льде; ра́нник Го́льде (Ру, Оп).
Scrophularia heterophylla Willd. — ра́нник рiзноли́стий.
Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata (Waldst. & Kit.) Maire &
Petitmengin — ра́нник рiзноли́стий кiнча́стий.
Scrophularia nodosa L. — ра́нник вузлува́тий (Ру, Оп); ранник барбольковатий
(Вх1, Вх6), ра́нник бульби́стий (Сл), ра́нник звича́йний (Мл), ранник узлястий (Вх6);
ба́бка смердя́ча (Нв — ВЛ), ба́бка чо́рна (Гв, Iв — ВЛ), барбо́льки (Вх, Жл, См — ПД, ДС),
бишишник (Ос — ВЛ), борода(я)вни́к (Rs, См — ПД, ВЛ), бульба (Ос — ВЛ), вонюча трава
(Ос — ПД), вухо свиняче (Ос — ПД), грижник (Го1 — СЛ), гриз (Ан — СЛ), гриз(ин)ник
(Го1, Км — СЛ), гусинець (Tl), живоко́ст (Он — БО), завалець (Ln, См — СТ), завилець
(Км), затiчни́к (Он — БО), затiшни́к сви́нський (Он — БО), зiлля вiд лихорадки (Ос
— ПД), кукелярiя (Сл — СЛ), кукуляра (См), кукуля́рiя (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв), курятина
(Ос — СД), лихочасник (См), ломенус (Км), лом-трава (Го2 — СЛ), мадрове зiлє (Mk),
матошник (Сл — СЛ), наворотиш (См — ДС), норич(ш)ник (Рг, Ln, Шс2, Ос — СТ, ВЛ),
норичник водяний (Hl — БУ), патинник (Ос — СЛ), пiдлiсник (См — ПД), пi(о)дти́нник
(Рг, Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Ду, Iв, Сл, См — ПЦ, СЛ), пропасник (Ос — ВЛ), ра́нни́к (Жл, Ум, Ду,
Iв, Сл), рожа собача (Ос — ВЛ), свинокрiв (Сл), свинюшниця (Ос — ПД), свиняче зiлля
(Ос — СД, ПД, ВЛ), семиси́льник (Ан — СД), смовдь (Вл, Mj, Ум, Ян2, Iв — СД), старовина́
(Чн, Ан, Ln, Tl, Ум, Шс2, Iв, Ос, См — СД, СТ, ВЛ, ПС, СЛ), стягнiй (Ос — СД), татарва́к (Гб
— ДС), твердий корiнь (Ос — ПЦ), тонколистник (Км), фрасiвник (См), фрасниця (См),
хрест петрiв (Ан — СЛ), чорне зiлля(є) (Ан, Mk, Ос — СД, ПД, ВЛ), чорногiр (Ос — СД),
чорнозiлля (Ос — ПД), широколисниця (Ан — СТ), яйця поповi (Mk — ПД).
Scrophularia rupestris Bieb. ex Willd. — ра́нник ске́льний (Ру, Оп).
Scrophularia scopolii Hoppe — ра́нник Ско́полi (Ру); ра́нник залози́стий (Сл),
ра́нник зелези́стий (Мл), ранник Скополiїв (Оп).
Scrophularia umbrosa Dumort. — ра́нник затiнко́вий; ра́нник водяни́й (Вх1),
ра́нник крила́тий (Мл, Ру), ранник тiньовий (Оп); бородавник (Mk — ПД), золотушник
(Шс2, См — СТ, ПД), норичник (Ан, Шс2 — СЛ), ра́нник (Ав, Вх, Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв — СД,
СТ, ВЛ), свинокрiв (Сл — ПС), свинуха (Ан, Го1 — СЛ), старовина (Рг, Сл), чорне свиняче
зiлля (Ос — ПД).
Scrophularia vernalis L. — ра́нник весня́ни́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп).
Scrophulariaceae — ра́нниковi (Ру, Оп); окутнi (Вх2), ранникува́тi (Вх1, Вх6, Сл).
Scutellaria L. — шоло́мниця (Ру, Оп); шело́мниця (Сл).
Scutellaria albida L. — шоло́мниця бiлува́та (Оп); шоло́мниця блiда́ (Ру).
Scutellaria alpina L. — шоло́мниця ку́щикова.
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Scutellaria alpina L. subsp. supina (L.) I.B.K.Richardson — шоло́мниця
ку́щикова лежа́ча.
Scutellaria altissima L. — шоло́мниця висо́ка (Ру, Оп); шело́мниця висо́ка (Мл, Сл);
акулька (Шс2, Сл — СТ), братки (Mk — ПД), медунка лiсова (Mk — ПД), медунка польова
(Mk — ПД), чай дикий (Ос — ПД), шлемник (Ln — СТ).
Scutellaria creticola Juz. [≈Scutellaria alpina L. subsp. supina (L.)
I.B.K.Richardson] — шоло́мниця крейдяна́ (Ру, Оп).
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Scutellaria dubia Taliev & Širj. [≈Scutellaria hastifolia L.] — шоло́мниця
сумнı́вна (Ру, Оп).
Scutellaria galericulata L. — шоло́мниця звича́йна (Ру, Оп); ощи́тець бı́льший
(Вх1; Жл), шело́мниця звича́йна (Мл, Сл); бабка (Ан — СЛ), братики (Сл — ВЛ),
мариновка (Ан — СТ), маточник (Ан — СЛ), розхiдник (Ан — СТ), синiй цвiт (Ан —
СТ), шишак (Кр, Сл — СД), шлемовник (Ln — СТ), щиток (Кр — СД).
Scutellaria hastifolia L. — шоло́мниця списоли́ста (Ру, Оп); шело́мниця
копiєли́ста (Мл), шело́мниця списоли́ста (Сл); акулька (Рг1, Ан, Пс, Шм2, Ян2 — СД),
кули́нка (Яв), чебрець простий (Ан — ПС).
Scutellaria heterochroa Juz. [≈Scutellaria orientalis L.] — шоло́мниця рiзноба́рвна (Ру).
Scutellaria hirtella Juz. [≈Scutellaria orientalis L.] — шоло́мниця коротковолоси́ста; шоло́мниця коротковоло́са (Ру).
Scutellaria orientalis L. — шоло́мниця схı́дна.
Scutellaria stevenii Juz. [≈Scutellaria orientalis L.] — шоло́мниця Сте́вена (Ру).
Scutellaria taurica Juz. [≈Scutellaria orientalis L.] — шоло́мниця кри́мська (Ру).
Scutellaria verna Besser [≈Scutellaria alpina L. subsp. supina (L.)
I.B.K.Richardson] — шоло́мниця весня́на́ (Ру, Оп).
Scutellaria woronowii Juz. [≈Scutellaria albida L.] — шоло́мниця Во́ронова (Оп).
Secale L. — жи́то (Вх2, Ру, Оп).
Secale cereale L. — жи́то звича́йне (Мл); жи́то (Сл; Гв, Во, Чн, Рг1, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл,
Мн2, Hl, Mj, Ум, Rs, Шс2, Ян4, Дб, Гд, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), жи́то посiвне́ (Ру, Оп),
жито поспiльне (Вх1, Вх2); житє (Вх7 — ВЛ), жито сiйне (Сл), рiж (Жл), рож (Рг1, Пс,
Mk, Мс — СТ), сакора (Сл).
Сорти: жи́то хреща́те (Жл, Вх1), кри́ця (Гд — БО).
Secale sylvestre Host — жи́то ди́ке (Сл, Ру, Оп; Чн, Ср, Ан, Ln, Пс, Шс2, Ян4, Ос — СТ,
СЛ); житниця (Сл — СД), житце (Чн, Го2 — СЛ), рож дика (Рг1), рож пiскоросла (Чн,
Securigera DC. — мечоно́сець (Соб); секуригера (Оп).
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörﬂer — мечоно́сець пiде́нний; секуригера
мечовидна (Оп).
Securinega Commerson — незруба́йник; секурине́га (Ру, Оп).
Securinega suﬀruticosa (Pallas) Rehder — незруба́йник ку́щиковий; секурине́га
кущи́ста (Ру, Оп); костянець кущовий (Кри — СТ), молочайник (Чух — СЛ).
Sedum L. — очи́ток (Сл, Ру, Оп), за́яча капу́ста (Ру, Оп).
Sedum acre L. — очи́ток їдки́й (Ру, Оп); очи́ток (Вх3; Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Кр, Шм,
Шс, Ян2, Ду, Iв, Сл, Ос, Пч — ЗАГ), очи́ток го́стрий (Сл), очиток звичайний (Вх1, Вх6),
очиток острий (Вх6, Мл), розхı́(о́)дни́к (Вх1, Вх3, Вх6; Гв, Нв, Hz, Вх, Ан, Пс, Жл, Мн2,
Rs, Iв, Mk, Ос, Он, Мс, Гб, Коб, Нес — СД, СТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ), розходник звичайний (Во);
барашки (Ан — СЛ), будра (См — ПД), буря(а)чки́ (Ан, Ум, Iв, См — СД), гiщiвник (См),
го(i)не́ць (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв), грижна трава (Ln — СТ), гусинець (Км), жабрi(и)ль
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(Ан, Км — СЛ), капу́ста за́яча (Ос, См, Мс — СТ, ВЛ, СЛ, ДС), капустка (Км), кукурудзки
жаб’ячi (Сл — БУ), лихорадочна трава (Ln — СТ), лiс жаб’ячий (Ос — ПД), мило собаче
(Го1 — СЛ), мо́лодень (Рг1, Ан, Пс, Жл, Tl, Ду, Iв — СД, ПД), молоди́ло (Чн, Ln, Сл, Мс —
СД, СТ, СЛ), молодильник (Км), моложай (Км), мороз (Ан — СТ), мотодил (Км), мошна́ч
(Рг1, Пс, Ду, Сл — ПД), нарубашень (Ан), ожичник (Км), очижник (Км), очистник (Рг),
очисток (Mk — СД), очи́(i)тки (Вл, Tl, Mj, Ум, Iв, Сл — ПД), очитки-розхiдник (Ос — ПД),
очiток (Сл), пере́рва (Кч — ДС), перець дикий (Hl — БУ), ранник (Ос — ПД), расхiдник
малий (Км), расходник (Рг1), розкидник (Ан), розхiнник (Гб — ЛМ), рум’яни́ло (Ан, Мс
— СТ, ПС), тота-нєтота (Гб — ЛМ), утробашень (Ан), учитки (Сл — ПД), чесно́к гадє́чий
(Шх — ГЦ), чесно́к польови́й (Гб2 — ГЦ), чисте́ць (Ум, Iв, См — СД), чи́стик (Рг1, Пс, Жл,
Кр, Ум, Ду, Iв, См — СД, ДС), чистотiл (Ос — СД), чистя́к (Жл), шишкач (Рг, Ан), щиточки
(Ос — СД), яйця поповi (См).
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Sedum aetnense Tineo — очи́ток дрiбни́й; очи́ток е́тнiнський (Ру, Оп).
Sedum album L. — очи́ток бı́лий (Вх1, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп).
Sedum alpestre Vill. — очи́ток альпı́йський (Ру, Оп).
Sedum annuum L. — очи́ток однорı́чний (Ру, Оп).
Sedum atratum L. — очи́ток чорнува́тий (Ру, Оп).
Sedum borissovae Balk. — очи́ток Бори́сової (Оп).
Sedum caespitosum (Cav.) DC. — очи́ток дерни́стий (Оп); очи́ток черво́ний (Ру).
Sedum carpaticum G.Reuss [=Sedum telephium L. subsp. fabaria (Koch)
Kirschleger] — за́яча капу́ста карпа́тська (Ру, Оп); очи́ток карпа́тський (Ру, Оп).
Sedum hispanicum L. — очи́ток iспа́нський (Ру, Оп).
Sedum maximum (L.) Hoﬀm. [=Sedum telephium L. subsp. maximum (L.)
Krocker] — за́яча капу́ста найбı́льша; за́яча капу́ста вели́ка (Ру), очи́ток вели́кий
(Ру), очиток найбiльший (Вх1).
Sedum pallidum Bieb. — очи́ток блiди́й (Ру, Оп).
Sedum purpureum Schultes [=Sedum telephium L. subsp. telephium] — за́яча
капу́ста пурпуро́ва (Ру, Оп); за́яча капу́ста черво́на (Сл), очи́ток пурпуро́вий (Ру,
Оп).

au
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Sedum reﬂexum L. = Sedum rupestre L.
Sedum rubens L. — очи́ток червонува́тий; очи́ток червонı́ючий (Ру, Оп).
Sedum rupestre L. (Sedum reﬂexum L.) — очи́ток ске́льний; очи́ток вiдı́гнутий
(Ру), очиток вiдхилений (Оп).
Sedum ruprechtii (Jalas) Omelcz. [=Sedum telephium L. subsp. ruprechtii
Jalas] — за́яча капу́ста бiлува́та; заяча капуста звичайна (Оп), очиток звичайний
(Оп), очиток Рупрехта (Оп).
Sedum sexangulare L. — очи́ток шестиря́дний (Ру, Оп); очиток благий (Вх6),
очиток болонський (Мл, Сл), очиток шiстьорядний (Вх1); очитка (Mk — ПД),
розхı́(о́)дник (Мн2, Mk, Ос — ПД, ВЛ).
Sedum spurium Bieb. — очи́ток кавка́зький; очи́ток неспра́вжнiй (Ру, Оп), очи́ток
стелю́х (Мл).
Sedum telephium L. — за́яча капу́ста звича́йна; очи́ток багряни́й (Мл), очиток
багрянистий (Вх6), очи́ток звича́йний (Мл), очиток оливник (Вх6); бобик (Ос — ПД),
вимник (Ос — СД), вим’я коров’яче (Ос — ПД, ВЛ), вода жива (Ан), гаду́н (Ан, Iв — СД),
гречка жидiвська (Сл — СД), ди́ке зı́лля (Коб — БО), дiйки коров’ячi (Ос — ПД), жирна
трава (Ос — ПД), заєць (Ан — СЛ), за́яча трава́ (Ан, Iв — СЛ), капу́ста за́яча (Рг1, Вл,
Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Шс, Ян2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос, Ук — ЗАГ), капуста заяча красна (Мн2
— СЛ), картопля заяча (Ос — СД), масельник (Ос — ПД), масло вороняче (Mk, Ос, См —
ПД, ВЛ), ма́сляне зı́лля(є) (Вх, Жл, Ум, Ду, Iв, Mk — ВЛ), масне зiллє (Нв, Hz, Mk — ПД,
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мастке зiлля (Mj — ПД), мильник (Ан — СЛ), молоди́ло (Рг1, Пс, Жл, См — СД),
молочник (Rs, См — ПД, ВЛ), мурашкiвни́к (Коб — ГЦ), озходник (Gs — ДС), оливни́к
(Вх7, Шх — ГЦ), очиток (Сл), очиток заячий (Ан), пчельник (Ан — СТ), ранник (Ос —
ПД, ВЛ), розса́да за́яча (Рг1, Ан, Пс, Ян2, Iв — СД), розхı́(о́)дник (Gs, Шс, Ду, Сл, См — СТ,
ВЛ, ГЛ), ройник дикий (Ан — ПД), сало воронє (Rs — ВЛ), сало вороняче (Мл, Ос — ПД,
ВЛ), сало дiдове (Mk, Ос — ПД, ГЦ), сало заяче (Ос — ВЛ), сисай (Ос — ВЛ), сита трава
(Ос — ПД), тлуста-iван (Ос — ВЛ), тучне́ зı́лля(є) (Вх6, Вх7, Гд, Гб, Коб — БО, ЗК, ЛМ),
ту́чний лист (Он — БО), цецель (Ос — ВЛ).
Sedum telephium L. subsp. fabaria (Koch) Kirschleger — за́яча капу́ста
звича́йна карпа́тська.
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker — за́яча капу́ста звича́йна
найбı́льша.
Sedum telephium L. subsp. ruprechtii Jalas — за́яча капу́ста звича́йна
бiлува́та.
Sedum telephium L. subsp. telephium — за́яча капу́ста звича́йна пурпуро́ва.
Sedum sp. — доброчинник (Ос — ВЛ), пiдо́рва (Гб2 — ГЦ).
Selaginella Beauv. — нити́нка (Вх2, Вх3); плаунок (Оп), селагiнела (Оп), селягiне́ла

rig
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ГЛ, ЛМ),

(Ру).

Selaginella helvetica (L.) Spring — нити́нка швайца́рська; плаунок швейцарський

py

(Оп).

's

co

Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex Schrank & C.F.P.Mart. — нити́нка
терни́ста; нити́нка терну́лька (Вх2, Мл), плаунок плауновидний (Оп), селягiне́ла
плаунови́дна (Ру).
Selaginellaceae — нити́нковi; нитинкуватi (Сл), плаунковi (Оп), селягiне́ловi (Ру).
Selinum L. — гiрча́ (Ру, Оп); ди́ка мо́рква (Ру).
Selinum carvifolia (L.) L. — гiрча́ кминоли́ста (Ру, Оп); гирча́ (Сл; Ан, Ln, Mk — СТ),
петру́ха дрiбчаста (Вх1; Жл), пук кмiноли́стий (Мл); морква дика (Ан), пук (Шх, Гб2
— ГЦ).
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Sempervivum L. — молоди́ло (Сл, Ру, Оп; Шм2, Ук).
Sempervivum montanum L. — молоди́ло гiрське́ (Ру, Оп); пупець гiрський (Вх1),
роєв(н)ик гiрський (Вх6).
Sempervivum ruthenicum Schnittspahn & C.B.Lehm. — молоди́ло ру́ське (Ру,
Оп); молоди́ло украї́нське (Сл); хлiб свинячий (Mk — ПД).
Sempervivum tectorum L. — молоди́ло покрiве́льне (Ру, Оп); молоди́ло
покрı́вляне (Сл), пупець звичайний (Вх1), пуповець (Вх6), роєв(н)ик звичайний (Во,
Вх1, Вх6), рої(є)вни́к (Вх3; Жл), роївни́к звича́йний (Мл); бри́нка коро́вляча (Гу — ГЦ),
до́ля (Ан, Mj, Ду, Iв), молоди́ло (Во, Жл), о́щиток (Во, Жл), подснiжник (Tl), пупе́ць (Hz,
Вх6, Ум, Iв — ГЛ), рiйник (Hl, Mk — БУ), розхiдник (Mk), ско́чки́ (Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв — СД).
Sempervivum sp. — капуста заяча (Шм2), ройовник (Гв), скочки (Шм2).
Senecio L. — жовтозı́лля (Сл, Ру, Оп; Ук); дı́дик (Вх2; Жл, Гр).
Senecio abrotanifolius L. — жовтозı́лля полиноли́сте.
Senecio abrotanifolius L. subsp. carpaticus (Herbich) Nyman — жовтозı́лля
полиноли́сте карпа́тське.
Senecio aquaticus Hill — жовтозı́лля водяне́.
Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters
— жовтозı́лля водяне́ сурiполи́сте; дı́дик сурiполи́стий (Мл), жовтозı́лля
сурiполи́сте (Сл, Ру).
Senecio arcticus Rupr. = Senecio congestus (R.Br.) DC.
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Senecio aurantiacus (Willd.) Less. [=Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp.
aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Briq. & Cavillier] — жовтозı́лля ора́нжеве;
жовтозı́лля золоти́сте (Ру).
Senecio bicolor (Willd.) Tod. — жовтозı́лля двоко́лiрне.
Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.) Chater — жовтозı́лля
двоко́лiрне попеля́сте.
Senecio borysthenicus (DC.) Stankov — жовтозı́лля днiпро́вське (Ру, Оп); дı́дик
приднiпрови́й (Мл), жовтозı́лля днiпро́ве (Сл); дiдик (См), пуговник (Ан — СТ), свирiпа
(Ан — СТ).

Senecio capitatus (Wahlenb.) Steudel [=Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp.
capitatus (Wahlenb.) Cuf.] — жовтозı́лля голı́вча́сте; жовтозı́лля головча́сте
(Ру, Оп).
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Senecio carniolicus Willd. [=Senecio incanus L. subsp. carniolicus (Willd.)
Br.-Bl.] — жовтозı́лля кра́їнське; жовтозı́лля карнiолı́йське (Ру, Оп).
Senecio carpaticus Herbich [=Senecio abrotanifolius L. subsp. carpaticus (Herbich) Nyman] — жовтозı́лля карпа́тське (Ру, Оп).
Senecio cineraria DC. [=Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.)
Chater] — жовтозı́лля попеля́сте; жовтозiлля цинерарiйове (Оп).
Senecio congestus (R.Br.) DC. (Senecio arcticus Rupr., Senecio palustris (L.) Hooker)
— жовтозı́лля боло́тяне (Сл); дı́дик боло́тнiй (Мл), жовтозiлля арктичне (Оп),
жовтозı́лля боло́тне (Ру), попели́ш польовий (Вх1; Жл); бугай-трава (Го1 — ПС),
слiпота куряча (Hz — ГЛ), трубки (Вх, Вх1 — ДС).
Senecio czernjaevii Minder. [=Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. czernjaevii (Minder.) Chater] — жовтозı́лля Черня́єва (Оп).
Senecio doria L. — жовтозı́лля висо́ке (Сл); дı́дик висо́кий (Мл), жовтозı́лля
великоли́сте (Ру); лiх (Ан — СТ), та́ця ди́ка (Вх, Гр, Ду — ДС), товстогу́с(ь) (Ан, Жл
— СТ), трава-пушок (Ан — СЛ), язик воловий (Чн, Ан, Ln, Шс2 — СД, СТ, СЛ).
Senecio doria L. subsp. umbrosus (Waldst. & Kit.) Soó — жовтозı́лля висо́ке
затiнко́ве.
Senecio erraticus Bertol. [=Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters] — жовтозı́лля кочiвне́; жовтозiлля блукаюче (Оп).
Senecio erucifolius L. — жовтозı́лля павути́ня́сте; дı́дик гiрчичноли́стий (Мл),
жовтозı́лля гiрчичноли́сте (Сл), жовтозı́лля еруколи́сте (Ру, Оп), жовтоголовник
(Шс2 — СТ), жовтозı́лля (Ан), ромашка жовта (Ос — СТ), самоста́й (Рг1, Пс, Кр, Ду —
СД), самостой (Сл).
Senecio erucifolius L. subsp. erucifolius — жовтозı́лля павути́ня́сте типо́ве.
Senecio erucifolius L. subsp. tenuifolius Schuebl. & G.Martens — жовтозı́лля
павути́ня́сте тонколи́сте.
Senecio ﬂuviatilis Wallr. — жовтозı́лля прирiчкове́; дı́дик вузколи́стий (Мл),
жовтозiлля надрiчкове (Оп), жовтозı́лля прибере́жне (Сл).
Senecio fuchsii C.C.Gmelin [≈Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii
(C.C.Gmelin) Čelak.] — жовтозı́лля Фу́кса (Ру, Оп).
Senecio grandidentatus Ledeb. [≈Senecio erucifolius L.] — жовтозı́лля великозубча́сте (Оп).
Senecio incanus L. — жовтозı́лля си́ве.
Senecio incanus L. subsp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. — жовтозı́лля си́ве
кра́їнське.
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Senecio integrifolius (L.) Clairv. — жовтозı́лля цiлоли́сте; дiди́к гiрськи́й (Мл),
дı́дик полеви́й (Мл), жовтозı́лля польове́ (Сл, Ру; попелець (Hl — БУ).
Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Briq.
& Cavillier — жовтозı́лля цiлоли́сте ора́нжеве; дı́дик помаранче́вий (Мл),
жовтозı́лля помаранче́ве (Сл).
Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. capitatus (Wahlenb.) Cuf. — жовтозı́лля
цiлоли́сте голı́вча́сте.
Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. czernjaevii (Minder.) Chater —
жовтозı́лля цiлоли́сте Черня́єва; крива́вник (Коб — ДС).
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Senecio jacobaea L. — жовтозı́лля лучне́ (Сл, Оп; Ук); дiдик великий (Вх1), дı́дик
лукови́й (Мл), жовтозiлля Якова (Оп); бишишник (Ос — ВЛ), волосник (Ан — СТ),
жерновки (Ан — СЛ), жовтоголо́вник (Ан, Iв — СЛ), жовтозı́лля (Ан, Iв), жовтуха (Чн, Ln,
Шс2 — СТ, СЛ), меркове́я (Рг1, Ан, Пс, Кр, Mj, Шс2, Ян2, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), мiдянка
(Ан — СЛ), мiнголов (Ан — СТ), пуговник (Ан — СЛ), пуховник (Шс2 — СТ), рiдька
ручева (Ан — ПС), ромашка дика (Ян1, Ян4 — СТ), ромашка полева (Сл — СД), свирı́па
(Ан, Iв — СТ), старина (Tl), чорнобилець (Ан — ВЛ), шапочник (Ан — СЛ), щипальник
(Ан — ВЛ), якова трава (Tl), якубiв цвiт (Сл).
Senecio jailicola Juz. [≈Senecio integrifolius (L.) Clairv.] — жовтозı́лля
яйли́нське (Оп).

py

Senecio nemorensis L. — жовтозı́лля гайове́ (Сл); дı́дик гаєви́й (Вх1, Мл),
жовтозı́лля дiбро́вне (Ру, Оп); бусєкор (Mk — ГЦ), кану́фер (Коб — ГЦ), самı́вля лiсова́
(Коб — ГЦ).

co

Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii (C.C.Gmelin) Čelak. — жовтозı́лля гайове́
Фу́кса.
Senecio nemorensis L. subsp. nemorensis — жовтозı́лля гайове́ типо́ве.

's

Senecio paludosus L. — жовтозı́лля багно́ве (Сл); дı́дик багняни́й (Мл),
дı́дик грозни́стий (Мл), жовтозiлля болотне (Оп), жовтозı́лля вушка́сте (Ру),
жовтозı́лля грозни́сте (Сл).

th
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Senecio palustris (L.) Hooker = Senecio congestus (R.Br.) DC.
Senecio papposus (Reichenb.) Less. — жовтозı́лля чуба́те; жовтозiлля чубкове
(Оп).

Senecio paucifolius
небагатолисте (Оп).

S.G.Gmelin — жовтозı́лля

au

Senecio rivularis (Waldst. &
жовтозı́лля струмко́ве (Ру, Оп).

Kit.)

бiдноли́сте; жовтозiлля

DC. — жовтозı́лля

приструмко́ве;

Senecio schvetzovii Korsh. [≈Senecio doria L.] — жовтозı́лля Швецо́ва (Оп).
Senecio subalpinus Koch — жовтозı́лля субальпı́йське (Ру, Оп); дı́дик пiдальпе́йський (Вх1, Мл; Шх).
Senecio sylvaticus L. — жовтозı́лля лiсове́ (Сл, Ру, Оп; дı́дик лiсови́й (Мл); самостай
(Ан — ПС).

Senecio tataricus Less. [≈Senecio paludosus L.] — жовтозı́лля тата́рське (Оп).
Senecio tenuifolius Jacq. [=Senecio erucifolius L. subsp. tenuifolius Schuebl. &
G.Martens] — жовтозı́лля тонколи́сте (Оп).
Senecio umbrosus Waldst. & Kit. [=Senecio doria L. subsp. umbrosus (Waldst.
& Kit.) Soó] — жовтозı́лля затiнко́ве (Сл); дı́дик тiня́вий (Мл), жовтозı́лля
тiньове́ (Ру, Оп).

© Юрій Кобів

377

rig

ht

Senecio vernalis Waldst. & Kit. — жовтозı́лля весня́не́ (Сл, Ру, Оп); дı́дик весняни́й
(Мл); будя́к жовтоцвiтний (Вл, Пс), ганза (Ос — ПД), ґедзинь (Сл — ПД), жовтопiль (Сл —
СД), крестовник (Ln — СТ), кульбаба (Ан, Шс2 — СТ), паличник (Ln — СТ), параличник
(Ан — СТ), притрутник (Ан, Кр, Сл — СД), пушок (Ан — СЛ), ромашка (Ан — СЛ), старуха
(Ан — СД), толочник (Сл — СД), требушник (Го1 — СЛ), цикорник (Ан — СЛ).
Senecio viscosus L. — жовтозı́лля липке́ (Сл); дı́дик липки́й (Вх1, Мл), жовтозı́лля
клейке́ (Ру), жовтозiлля липуче (Оп).
Senecio vulgaris L. — жовтозı́лля звича́йне (Сл, Ру, Оп); дı́дик звича́йний (Вх1, Вх6,
Мл); бабни́к (Гу — ГЦ), бара́нчики (Ан, Сб — СЛ, ДС, ЗК), бода́к (Сб — БО, ЗК), будя́к
(Рм, Сб — СТ, ВЛ), будяк жовтоцвiтий (Км), будячо́к неколю́чий (Сб — ПЗ), димоку́рки
(Ан, Сб — ВЛ, ПС), дiд (Во, См — ДС), дiдо́к (Сб — ДС), дуди́ця (Сб — ПД), жовти́ло (Сб
— СД), жовтозı́лля (Сб — СД), колюхи́ (Рм, Сб — ПЦ), крестови́к (Жл), кресто́вник (Во,
Сб — СЛ), крива́вник (Сб — ДС), кульба́ба (Ан, Шс2, Сб — СТ, ВЛ, ПЗ, ДС, ГЦ), кутı́ль
(Сб — ДС), мо́лоч (Сб — ЗК), молоча́й (Рм, Сб — СТ, ПЦ, СЛ), молочı́й (Сб — ПД, ВЛ, ПЗ,
ДС), молочiй дiдикуватий (Км), обвı́йка (Сб — ДС), осо́т (Сб — СД, СТ), паличник (Ан
— СТ), соса́йка (Сб — ПД), ста́ре́ць (Во, Жл, См, Сб — ПД, ВЛ), старник (Вх7, Mk — ПД,
СЯ), хресто́в(н)ик (Сб — ДС), чортополо́х (Сб — ГЦ).
Senecio sp. — дiд (Гв), дюґовник (Вх — ЗК), осет жовтий (Mj — ПД), пчельник (Hl —
БУ).
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Sequoia Endl. — секво́я; секво́йя (Ру, Оп).
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. — секво́я вiчнозеле́на; секво́йя вiчнозеле́на
(Ру, Оп), секвоя всезелена (Вх6).
Sequoiadendron Buchholz — ма́монтове де́рево (Оп); секвойяде́ндрон (Ру, Оп).
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz — ма́монтове де́рево
велете́нське; велiнгто́нiя (Сл), велiнґтонiя великанська (Вх1, Вх3), вельялиця
калiфорнiйська (Вх3), ма́монтове де́рево (Ру, Оп; Ук), секвойядендрон велетенський
(Оп), секвойяде́ндрон гiга́нтський (Ру), секвоя велитня (Вх6); секво́йя (Ук).
Serratula L. — серпı́й (Сл, Ру, Оп; Ук).
Serratula bracteifolia (Iljin) Schischkin [=Serratula radiata (Waldst. & Kit.)
Bieb.] — серпı́й приквiтко́вий (Оп); серпı́й приквı́тниковий (Ру).
Serratula cardunculus (Pallas) Schischkin — серпı́й будячко́вий; серпiй будяковий

au

Serratula coronata L. [=Serratula wolﬃi Andrae] — серпı́й увı́нчаний (Ру, Оп),
серпı́й-жовти́ло; серпı́й вiнко́вий (Сл), серпу́ха вiнцева́та (Мл).
Serratula donetzica Dubovik — серпı́й доне́цький (Оп).
Serratula erucifolia (L.) Boriss. (Serratula xeranthemoides Bieb.) — серпı́й колю́чий
(Сл); серпı́й сухоцвı́тий (Ру, Оп), серпу́ха колю́ча (Мл); серпуха (Шс2 — СТ).
Serratula heterophylla (L.) Desf. = Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner.
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner (Serratula heterophylla (L.) Desf.) — серпı́й
рiзноли́стий (Сл, Ру, Оп); серпу́ха рiжноли́ста (Мл); пуговник (Го1 — СЛ).
Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. — серпı́й промени́стий; серпı́й
променя́стий (Сл), серпу́ха промiни́ста (Мл).
Serratula tanaitica Smirnov — серпı́й донськи́й (Оп).
Serratula tinctoria L. — серпı́й фарбува́льний (Оп); рiзать барвильник (Вх1),
серпı́й краси́льний (Сл), серпу́ха краси́льна (Мл); бидля́к (Мг — ЗК), бодя́к я́ловий
(Мг — ЗК), будя́к (Мг — ГЦ, ЗК), бу(о)дячо́к (Ан, Ум, Ду, Iв, См — ПД, ВЛ), бу́ковець (Гб2
— ГЦ), дзьоба́чка (Мг — ЗК), дра́чка (Мг — ЗК), касатик (Ан — СЛ), катарник дрiбний
(Сл — Сл), колювни́к (Мг — ЗК), колю́чка (Мг — ЗК), коля́к (Мг — ЗК), коля́чка (Мг
— ЗК), колячни́к (Мг — ЗК), красноголовець (Mk), лопушок (Ан — СЛ), метелики синi
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(Ос — ПЦ), мо́лоч (Мг — ЗК), оста́ча (Мг — ЗК), остя́к (Мг — ЗК), осятни́к (Мг — ЗК),
пору́ха (Мг — ЗК), рипı́й (Мг — ЗК), серп (Ум, Iв, Сл), серпı́й (Чн, Ан, Ln, Мг — СТ, СЛ, ЗК),
серпни́к (Hl, Mk, См, Мг — СТ, ПД, БУ, ЗК), серпо́к (Жл), серпувни́к (Мг — ЗК), серпу́ха
(Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Ук, Мг — СТ, СЛ, ЗК), сiтня́к (Мг — ЗК), страхополо́х (Ум, Ду, Iв, Мг
— ЗК), тур-язи́к (Мг — ЗК), щерба́к (Вх7, Гб — ДС, ЛМ), щербни́к (Мг — ЗК), язи́ки ту́рi
(Вх7, Коб — БУ, ГЦ), я́лове́нь (Ан, Ум, Ду, Iв).
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Serratula wolﬃi Andrae — серпı́й-жовти́ло; жовти́ло (Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Ду — СТ),
серпiй (Ан, Го2 — СЛ), серпiй український (Чн — СЛ), серпiя (Ан — СТ).
Serratula xeranthemoides Bieb. = Serratula erucifolia (L.) Boriss.
Serratula sp. — сернула (Hl — БУ).
Sesamum L. — кунжу́т (Ру, Оп).
Sesamum indicum L. — кунжу́т iндı́йський (Оп); кунжу́т (Сл; Ук), кунжу́т
схı́дний (Ру); кунджуд (Mk), сеза́м (Mk, Ук).
Seseli L. — жа́бриця (Сл, Ру, Оп).
Seseli annuum L. — жа́бриця однорı́чна (Сл, Ру, Оп); копрове́ць рiчни́й (Мл),
кропень рiчний (Вх1); ганус (См — СД), жабриця (Ln — СТ), журавлина трава (Ан
— СЛ), кропильце (Hl, Mk — ПД, БУ), кульондра (дика) (Вх, Жл — ДС), пустернак (Сл
— ПЦ), рогатка (См — ВЛ), сузик (Ан — СЛ), талабан (Ан — СТ).
Seseli campestre L. — жа́бриця польова́ (Сл); жабриця рiвнинна (Оп), жа́бриця
степова́ (Ру), копрове́ць полеви́й (Мл); гелей-зiлля (Ан — СД).
Seseli dichotomum Pallas ex Bieb. — жа́бриця вилча́ста (Ру, Оп).
Seseli gummiferum Pallas ex Sm. — жа́бриця камедено́сна (Ру, Оп).
Seseli hippomarathrum Jacq. — жа́бриця кı́нська (Сл, Ру, Оп); копрове́ць кiнськи́й
(Мл).

(Ан — СЛ).
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Seseli lehmannii Degen — жа́бриця Ле́манна; жа́бриця Ле́мана (Ру, Оп).
Seseli libanotis (L.) Koch (Libanotis montana Crantz) — жа́бриця-ла́данник;
жа́бриця гı́рська (Сл), ла́данник звича́йний (Мл), порı́зник гiрськи́й (Ру, Оп); в’юнець
(Ln — СТ), гладильник (Ан — СЛ), грановитка (Ан — СТ), ладани́ця (Гб2 — ГЦ), ладанник
(См), лябреник (Ан — СЛ), морква польова (Ан — СЛ), порı́зник (Ln, Ук — СТ), пустирняк

au

Seseli libanotis (L.) Koch subsp. intermedium (Rupr.) P.W.Ball (Libanotis intermedia Rupr.) — жа́бриця-ла́данник сере́дня; порı́зник промı́жний (Ру, Оп).
Seseli pallasii Besser — жа́бриця Па́лляса; жа́бриця Палла́са (Ру, Оп).
Seseli pauciradiatum Schischkin [≈Seseli tortuosum L.] — жа́бриця малопромене́ва (Оп).
Seseli peucedanifolium Besser [≈Seseli tortuosum L.] — жа́бриця смовдели́ста
(Ру, Оп).

Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. — жа́бриця смо́вдяна; жабриця смовдева
(Оп).

Seseli tenderiense Kotov [≈Seseli campestre L.] — жа́бриця те́ндерiвська (Ру,
Оп).

Seseli tortuosum L. — жа́бриця зви́виста (Оп); жа́бриця пiща́на (Ру), жа́бриця
покру́чена (Сл), копрове́ць стрепiха́тий (Мл); ганус (Ан, Шс2 — СТ), рогатка (Ан, Шс2
— СЛ).

Seseli varium Trev. [≈Seseli pallasii Besser] — жа́бриця мiнли́ва (Ру, Оп).
Sesleria Scop. — сесле́рiя (Ру, Оп).
Sesleria bielzii Schur — сесле́рiя карпа́тська; сесле́рiя Бı́льця (Ру); швар (Коб —
ГЦ).
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Sesleria caerulea (L.) Ard. (Sesleria uliginosa Opiz) — сесле́рiя боло́тяна.
Sesleria coerulans Friv. [=Sesleria bielzii Schur] — сесле́рiя карпа́тська; сесле́рiя
голубува́та (Ру, Оп).
Sesleria heuﬂerana Schur — сесле́рiя Го́йфлера; сесле́рiя Ге́йфлера (Ру), сеслерiя
Хефлера (Оп).
Sesleria uliginosa Opiz = Sesleria caerulea (L.) Ard.
Setaria Beauv. — мишı́й (Сл, Ру, Оп; Ук — СД).
Setaria adhaerens (Forskål) Chiov. — мишı́й чiпки́й.
Setaria faberi Hermann — мишı́й Фа́бера.
Setaria glauca (L.) Beauv. [=Setaria pumila (Poiret) Schultes] — мишı́й си́зий
(Сл, Ру, Оп); щети́н си́зий (Мл).
Setaria italica (L.) Beauv. — бор (Сл, Ру; Вх, Рг1, Ln, Мн2, Hl, Он — ЗАГ), мога́р (Ру, Оп;
Яв, Мл, Сл, Ук); мишı́й iталı́йський (Ру, Оп), просо бор (Вх1), чуми́за (Ру, Оп), щети́н
бор (Вх6, Мл); бiр (Яв, Сл, Гб — СТ), боро́ве зiллє (Пс), маґа́р (Бк — БУ), мохар (Ln, Го2,
Шм — СТ, СЛ), просо (Ср, Жл, Hl — СТ, БУ), просо iталiйське (Сл), про́со кiйкува́те (Жл).
Setaria pumila (Poiret) Schultes — мишı́й си́зий; бри́ця (Рг1, Ан, Ln, Жл, Iв, Ва, Ук,
Мс — СД, СТ, СЛ), ганьма (Сл), мишей (Рг1, Ан, Пс, Кр, Шс2, Mk, Мс — СД, СТ, ПД), мише́я
(Ан, Мс — СД, СТ), мишı́єць (Мс — СТ), мишı́(и́)й (Чн, Ан, Жл, Гр, Iв, Сл, Мс — СТ, ПС,
СЛ), мишiй подовий (Ян1, Ян4 — СТ), мишiй чорний (Ян3, Ян4 — СТ), мишı́(е́)йка (Сл,
Мс — СТ, ВЛ), муши́нка (Мс — СТ), мушı́(и́)й (Ан, Mj, Сл — ПД, ВЛ), мушı́йка (Мс — СТ),
пирiй (Сл — ПС), плескуха (Сл — ПС), плоскуха (Сл — ПС), площи́ця (Лс2 — ПЦ), про́со
ди́ке (Мл — СЯ), хвостик мишиний (Ан — ПД).
Setaria pycnocoma (Steudel) Henrard ex Nakai — мишı́й вели́кий.
Setaria verticillata (L.) Beauv. — мишı́й кiльча́стий (Ру, Оп); мишı́й чiпки́й (Сл),
щети́н мишı́й (Мл); кипучка (Чн — СЛ), мишей (Ан — СТ), мишей липучий (Ан, Шс2 —
СТ), мишець (Ан — СТ), мишı́й (Ан, Ум), мушı́(и́)й (Вх, Жл — ДС), чаполиця (Ан — СТ).
Setaria viridis (L.) Beauv. — мишı́й зеле́ний (Сл, Ру, Оп); щети́н зеле́ний (Мл);
бiлоус (Сл), бiр птичий (Сл), бри́ця (Чн — СЛ), воробейник (См — ВЛ), мишача трава
(Ln, Шс2 — СТ), мишей (Рг1, Ан, Ян1, Ян4, Сл — СТ, СЛ), мишiй (Чн, Ср, Ан, Мн2, Кр, Гр,
Ян1, Ян4, Сл — СД, СТ, СЛ), мишiй степовий (Ян1 — СТ), мишı́йка (Мн2, Mk, Сал — СД,
ПД), мушiй (Ан — ПД), му́шiль (Бк — БУ), просянка (См — ПС), пря́да (Рг1, Пс, Жл),
чаполоч (Ан — СД), щетинник (Ln — СТ).
Setaria sp. — костере́ва (Лс2, Сто — ПЦ, ЗК).
Shepherdia Nutt. — срiбля́нка; шефе́рдiя (Ру, Оп).
Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. — срiбля́нка америка́нська; шефе́рдiя
срiбля́ста (Ру, Оп); срiбля́нка (Чух — СЛ).
Sherardia L. — маре́нниця; шера́рдiя (Ру, Оп).
Sherardia arvensis L. — маре́нниця польова́; нив’я́нка (звичайна) (Вх1; Жл),
шера́рдiя польова́ (Мл, Сл, Ру, Оп); бро́чка (Жл).
Sicyos L. — волоха́тий огiро́к (Ру, Оп); си́цiос (Ру, Оп).
Sicyos angulatus L. — волоха́тий огiро́к колю́чий; припонець угловатий (Вх1),
си́цiос кута́стий (Ру, Оп), соба́чий огiро́к (Мл, Сл; Рг, Ан); гiрок собачий (Мн, Мн2 —
ПД), колючка (Mk), огiрки волохатi (Ан).
Sida L. — си́да; сı́да (Оп).
Sida hermaphrodita Rusby — си́да багаторı́чна; сı́да багаторı́чна (Оп).
Sideritis L. — заго́йник; залı́зниця (Ру, Оп).
Sideritis catillaris Juz. [≈Sideritis syriaca L.] — заго́йник тарı́лчастий; залı́зниця
мисочкови́дна (Ру, Оп).
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Sideritis comosa (Rochel) Stankov [≈Sideritis montana L.] — заго́йник чуба́тий;
залı́зниця чуба́та (Ру, Оп), сiдерiтiс гiрська (Мл).
Sideritis montana L. — заго́йник звича́йний; залı́зниця гiрська́ (Ру, Оп); васильок
польовий (Ос — ПД), залiзняк (Шс2 — СТ), трясучка (Ян4 — СТ), чистець (Ос — СТ).
Sideritis syriaca L. — заго́йник сирı́йський.
Sideritis taurica Stephan ex Willd. [≈Sideritis syriaca L.] — заго́йник
кри́мський; залı́зниця кри́мська (Ру, Оп).
Sieglingia Bernh. [=Danthonia DC. pro parte] — тризу́бка; зиглı́нгiя (Ру, Оп).
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. [=Danthonia decumbens (L.) DC.] —
тризу́бка поле́гла; зиглı́нгiя лежа́ча (Ру, Оп).
Siella M.Pimen. [=Berula Koch] — потiчни́к; сiєла (Оп).
Siella erecta (Hudson) M.Pimen. [=Berula erecta (Hudson) Coville] — потiчни́к
прями́й; сiєла пряма (Оп).
Sieversia montana (L.) Sprengel = Geum montanum L.
Sigesbeckia L. — жовтя́нка; сигезбе́кiя (Ру, Оп).
Sigesbeckia orientalis L. — жовтя́нка схı́дна; сигезбе́кiя схı́дна (Ру, Оп), сiґесбе́кiя
схiдна́ (Мл).
Silaum Miller — моркiвни́к (Ру, Оп; Ук).
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. — моркiвни́к лучни́й (Ру, Оп); моркiвни́к
солончако́вий (Мл); бiлоголовець (Ан), морко́вник (Чн, Ln, Ум, Iв — СТ, СЛ), морковня́к
(Лс2 — ПЦ), морко́вця (Бк — БУ), пижмо(а) (Ян4 — СТ), смовдь (Ан).
Silene L. — смı́лка (Сл, Ру, Оп; Ук); линя́нка (Жл).
Silene alpestris Jacq. — смı́лка альпı́йська.
Silene armeria L. — смı́лка щитко́ва; линя́нка горо́дна (Мл), литви́нчики (Сл; Рг1,
Ан, Пс, Жл, Ду — СД), смı́лка армерiєви́дна (Ру), смiлка армерiйовидна (Оп); смолка

's

(Ан — СД).
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Silene borysthenica (Gruner) Walters — смı́лка днiпро́вська, смı́лка
дрiбноцвı́та (Сл); линя́нка дрiбноцвı́та (Мл); погонки (Шс2).
Silene bupleuroides L. (Silene longiﬂora Ehrh.) — смı́лка довгоцвı́та (Сл); линя́нка
довгоцвı́та (Мл); куколиця (Шс — СТ), парiй (Ос — ПД).
Silene chersonensis (Zapal.) Kleopow — смı́лка херсо́нська.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. — смı́лка зеленкува́та (Сл, Оп); линя́нка
зеленкува́та (Мл), смı́лка зеленоцвı́та (Ру); куколиця (Рг, Ан, Шс), пiдбiл (Ан — СТ),
смолiвка (Сл).
Silene commutata Guss. [=Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata
(Guss.) Hayek] — смı́лка змı́нена; смı́лка мiнли́ва (Оп).
Silene conica L. — смı́лка конı́чна; линя́нка стiжкова́та (Мл), смı́лка стiжкува́та
(Сл).

Silene conica L. subsp. subconica (Friv.) Gavioli — смı́лка конı́чна неспра́вжня.
Silene coringiifolia Andrz. [=Silene cserei Baumg.] — смı́лка боболи́ста; смı́лка
бобови́дна (Ру, Оп).
Silene cretacea Fischer ex Sprengel — смı́лка крейдяна́ (Сл, Ру, Оп); линя́нка
крейдова́ (опокова́) (Мл).
Silene cserei Baumg. (Silene fabaria auct., non Sm.) — смı́лка боболи́ста (Сл);
линя́нка мильниколи́ста (Мл); кукiльниця (Шс2).
Silene densiﬂora D’Urv. — смı́лка густоцвı́та; дрема смолиста (Шс — СТ),
огорошник (Ан — СТ), пого́нки (Ан, Шс — СТ), чистець (Ан — СЛ).
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Silene dichotoma Ehrh. — смı́лка вилча́ста (Ру, Оп); линя́нка вилка́ста (Мл), смı́лка
вилка́ста (Сл); подбiл (Шс — СТ), смолявка (Ан, Ln, Ян2 — СД, СТ), смолянка (Шс —
СТ).
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Silene dioica (L.) Clairv. (Melandrium rubrum (Weigel) Garcke) — смı́лка черво́на;
о́гник черво́ний (Вх6, Мл), ясновець дневний (Вх1); бiлоголовиця (Ан — СЛ), будяк (Ан
— СТ), во́гник (Мл — ВЛ), дурноп’ян (Ан — ПС), золототи́сячник (Коб — БО), котолом
боровий (Ан — ПС), красноцвiт (Hl — БУ), кукı́ль (Ан, Шс2, Iв — СТ, ПД), кукiль слiпий
(Ан — СЛ), ку́коли́ця (Ан, Шс2, Iв — СТ), купа́льник (Ан, Iв — СД, СТ), матейове зiлля
(Гв — ВЛ), медови́цi (Коб — БО), о́гник (Мл — ВЛ), огоньо́к (Лс2 — ПС), подстрiл (Ан —
ПС), слiпа́к (Ан, Iв), слiпачни́к (Гб2 — ГЦ), стоколiнник (Ан — СТ), терлич (Гв — ВЛ),
химка (Ан — ВЛ), хлопушки (Ан — СЛ), червичник (Ан — СТ).
Silene donetzica Kleopow — смı́лка доне́цька.
Silene dubia Herbich [=Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapal.] — смı́лка
сумнı́вна (Ру, Оп).
Silene exaltata Friv. — смı́лка висо́ка; смолка (Ос — ПД).
Silene fabaria auct., non Sm. = Silene cserei Baumg.
Silene gallica L. — смı́лка францу́зька; линя́нка ґалı́йська (Мл), смı́лка га́льська
(Сл, Ру, Оп).
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Silene hellmannii Claus (Otites graniticola Klokov) — смı́лка Ге́льманна.
Silene hypanica Klokov — смı́лка пiвденнобу́зька (Ру); смiлка бузька (Оп).
Silene italica (L.) Pers. — смı́лка iталı́йська (Оп).
Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) Nyman — смı́лка
iталı́йська гайова́.
Silene jailensis Rubtsov — смı́лка яйли́нська (Оп).
Silene jundzillii Zapal. [≈Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. &
Kit.) Nyman] — смı́лка Юндзı́лла (Ру, Оп).
Silene latifolia Poiret — смı́лка широколи́ста (Ру); бульбашки (Сл, Ос — ПД, СЛ),
горох горобиний (Ос — ВЛ, ПЦ), ґос (Мг — ЗК), зiрки польовi (Ан), кiсточки польовi
(Сл), кукiлиця (Шс, Сл — СТ), кукı́(о́)ль (Ан, Шс, Iв, Сл, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), кукiль бiлий
(Сл — СД), кукiль глухий (Сл — СД), ку́коли́ця (Чн, Рг1, Ср, Пс, Шс, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Мг
— СД, СТ, ЗК), ку́кольниця (Мг — ЗК), ку́ку́ль (Мг — ЗК), лупавки (Сл — ПС), люлочник
(Сл — ВЛ), ми́ля́нка (Мг — ЗК), ми́льниця (Мг — ЗК), надо́рва (Мг — ГЦ), пу́кавка (Мг —
ЗК), пукалки́ (Гт — ЗК), ружо́вник (Мг — ЗК), слiпа́к (Рг1, Пс, Ду, Мг — СД, ЗК), смолявка
(Ln — СТ), смольчук (Сл), терли́ч ди́кий (Вх — ДС), ти́ллич (Мг — ЗК).
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet — смı́лка
широколи́ста бı́ла; коку́ль (Гт — ЗК), котолом (См), кукı́ль (Гт, См — СТ, ПД, ЗК),
куку́ль (Гт — ЗК), огник (См — ДС), рогач (Ос — СЛ), тирли́ч (Жл, Сл, См — ДС),
червичник (См — ВЛ).
Silene latifolia Poiret subsp. latifolia (Melandrium boissieri Schischkin) — смı́лка
широколи́ста типо́ва.
Silene lithuanica Zapal. [≈Silene armeria L.] — смı́лка лито́вська (Ру, Оп).
Silene longiﬂora Ehrh. = Silene bupleuroides L.
Silene media (Litv.) Kleopow — смı́лка сере́дня.
Silene multiﬂora (Waldst. & Kit.) Pers. — смı́лка рясноцвı́та (Сл); линя́нка
рiсноцвı́та (Мл), смiлка багатоквiткова (Оп).
Silene nemoralis Waldst. & Kit. [=Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis
(Waldst. & Kit.) Nyman] — смı́лка гайова́; смiлка дiбровна (Оп).
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Silene noctiﬂora L. (Melandrium noctiﬂorum (L.) Fries) — смı́лка нiчна́; куколиця
нiчна (Сл), линя́нка нiчна́ (Мл), о́гник полеви́й (Мл); кукiль (Вл, Пс), куколиця (Ln, Шс
— СТ), натяга́ч (Жл, Гр, Ду, Сл), натяга́ч лугови́й (Рг1, Ум, Iв, Сл).
Silene nutans L. — смı́лка пони́кла (Сл, Ру, Оп); линя́нка дрiму́ча (Мл), линянка
повисла (Вх1, Вх6); зво́здик бı́лий (Вх — ВЛ), зуб-зiлля (Ан — ПД), мидельник (Mk —
ПД), остець (Ан — ВЛ), смелка (Сл — СД), смiлка (Ан, Сл — СД), смiлка бiла (Ан, Кр, Сл
— СД), смо́лавка бı́ла (Шх, Ду — ГЦ), смолка (Сл — СД), смолявка (Ан — СТ), смолянка
(Ан — СТ), смолянка бiла (Рг, Ан, Mk — ПД), те́рли́ч (Нв, Вх, Ду, Сл — ВЛ, ДС), то́я бı́ла
(Коб — ГЦ).
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Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapal. — смı́лка пони́кла сумнı́вна.
Silene nutans L. subsp. nutans — смı́лка пони́кла типо́ва.
Silene pendula L. — смı́лка зви́сла (Сл, Ру, Оп); линя́нка зви́сла (Мл).
Silene procumbens Murray — смı́лка лежа́ча (Ру, Оп).
Silene × pseudotites Besser ex Reichenb. — смı́лка-несправжньовушни́ця.
Silene pusilla Waldst. & Kit. — смı́лка дрiбне́нька.
Silene sibirica (L.) Pers. — смı́лка сибı́рська (Сл, Ру, Оп); линя́нка сибı́рська (Мл).
Silene spergulifolia (Willd.) Bieb. — смı́лка шпергелели́ста; горчак (Ан, Шс — СТ),
кокiль (Ан — СТ).
Silene subconica Friv. [=Silene conica L. subsp. subconica (Friv.) Gavioli] —
смı́лка напiвконı́чна (Ру, Оп).
Silene supina Bieb. [≈Silene spergulifolia (Willd.) Bieb.] — смı́лка призе́мкувата (Ру, Оп); линя́нка лежа́ча (Мл), смı́лка лежа́ча (Сл).
Silene syreistschikowii Sm. — смı́лка Сирейщико́ва (Оп).
Silene sytnikii Krytzka, Novosad & Protopopova [≈Silene chlorantha (Willd.)
Ehrh.] — смı́лка Си́тника.
Silene tatarica (L.) Pers. — смı́лка тата́рська (Сл, Ру, Оп); линя́нка тата́рська
(Мл); твердиш (Ан — СЛ), частоколiн (Ан — СТ).
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Silene ucrainica Klokov [≈Silene bupleuroides L.] — смı́лка украї́нська (Ру, Оп).
Silene viridiﬂora L. — смı́лка зеленоцвı́та; смiлка зеленоквiткова (Оп).
Silene viscosa (L.) Pers. — смı́лка липка́; ку́колиця липка́ (Сл), линя́нка клейка́
(Мл); липни́к (Жл, Гр, Сл — ПД), смолявка (Го2 — СЛ), смольчук (Ln, Шс — СТ).
Silene vulgaris (Moench) Garcke — смı́лка звича́йна (Оп); линя́нка ви́дута (Мл),
линянка кутасиковата (Вх1), хлопуне́ць (Сл); бiгун бiлий (Ln, Го2, Шс — СТ, СЛ),
бульбашки (дiтськi) (Сл), горох журавлiв (Сл — ПС), гребенщик (Ан — СЛ), дзвонцi (Сл
— СД), димочки (Ос — ВЛ), каптурник (Ан — ПС), ковпачки (Сл — ПС), коїца (Hl — БУ),
кокiль (Ан — ПД), котелки бiлi (Ан — СЛ), кукiльни́ця (Ду, Iв, Сл — ПД), куколи́ця (Ln,
Пс, Кр, Шм — СД, СТ), ку́кольниця (Ум), кута́сики (Вх, Жл, Ум, Ду — ВЛ), погремушка
(Ан, Ln, Шс — СТ, СЛ), позвонок (Ан — СЛ), пухкалка (Сл — СД), стрiлець (Ос — ПЦ),
хлопанка(и) (Сл — ПС), хлопанцi (Сл — СД), хлопушка (Ln, Шс — СТ), щелкун (Шс2 —
СТ), щелкунець (Ln, Шс — СТ).
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Hayek — смı́лка
звича́йна змı́нена.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris — смı́лка звича́йна типо́ва.
Silene wolgensis (Hornem.) Otth. — смı́лка во́лзька; буйвiтер (Ан — СТ), кашняк
(Ан — СТ).

Silene zawadzkii Herbich — смı́лка Зава́дського.
Silene sp. — блощи́цi (Гб — ВЛ), липень (Hl — БУ), смо́лка (Ук).
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Silphium L. — ко́мпасник; сильфiй (Оп).
Silphium perfoliatum L. — ко́мпасник пронизаноли́стий; сильфiй пронизанолистий (Оп); живичник (Чух — СЛ), компасник (Чух — СЛ).
Silybum Adanson — розторо́пша (Ру, Оп); сило́бiй (Ру).
Silybum marianum (L.) Gaertn. — розторо́пша плями́ста (Ру, Оп); розторо́пша
(Сл; Ан), розтропта звичайна (Вх1); ко́ловатне зı́ллє (Шх — ГЦ), колючник (Ан —
ПД, ВЛ), осет (Гв, Hl — БУ), остроїста (Mk), плямки гострi (Кри — СТ), розтопеза (Mj),
розтро́пта (Нв, Вх, Жл — ВЛ, ДС), ро(а)сто́пша́ (Рг1, Ан, Пс, Tl, Ум, Гр, Iв), рост(о)ро́пша
(Гр, Iв, Ум), ростропста (Гв — ВЛ).
Simaroubaceae — айла́нтовi; симарубовi (Оп).
Sinapis L. — гiрчи́ця (Вх2, Сл, Ру, Оп; Гв, Вх, Mj, Ум, Дб, Ду, Iв, Ук — ПД, ВЛ).
Sinapis alba L. — гiрчи́ця бı́ла (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл, Сл, Ру, Оп; Чн, Ln, Мн2, Hl,
Шм, Шс, Ос — ЗАГ); гардал (Го1 — СЛ), гi(и)рчи́ця (Ос, Мс, Кч — СТ, ВЛ, БО), гiрчиця
синя (Ос — ВЛ), горчи́ця (Рг1, Ан, Мс — СТ), рiпак ярий (Ос — ВЛ), хрiн (Мс — СТ).
Sinapis alba L. subsp. alba — гiрчи́ця бı́ла типо́ва.
Sinapis alba L. subsp. dissecta (Lag.) Bonnier — гiрчи́ця бı́ла розсı́чена; пряжка
(Го1 — СЛ), рогачка (Го1 — СЛ), сурiпиця (Го1 — СЛ).
Sinapis arvensis L. — гiрчи́ця польова́ (Вх1, Вх2, Мл, Ру, Оп; Мн2, Шм, Шс, Сб — СТ,
ПД, БО); свирı́па (Сл; Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Мн2, Ян1, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ук, Рм, Мг, Сб — ЗАГ);
бадагу́з (Гб2 — ГЦ), бруквиця (Сл — ПС), бук (Сл — ПС), гирча́к (Гб — ВЛ), гирчи́ця
(Гб, Гб2, Сб — СТ, ДС, ГЦ, ЛМ), гiрча́к (Mk, Рм, Мг, Сб — СТ, ПД, ВЛ, ЗК), гiрчи́ця (Жл,
Ос, Гб, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, ДС, БО, ГЦ), гiрчиця бiла (Во, Ln, Mk — СТ, СЛ), гiрчи́чка
(Мг — ЗК), горубка (Ос — ВЛ), горубка польова (Ос — ВЛ), гору́нка (Рг1, Жл, Мн2, Ду),
горупа́ (Ду), гору́пка (Рм, Гб, Коб — ВЛ), горушниця (Сл), горчи́ця (Мг, Сб — ДС, ЗК),
горчиця бiла (Сл), гурчи́ця (Мг, Сб — ПЗ, ЗК), дрясе́н вели́кий (Мг — ЗК), любисток (Сл
— ПС), редкı́вка (Гб — ПЗ), ре́дьков ди́ка (Мг — ЗК), ре́пка (Рм — ВЛ), ри́пчий (Мг —
ЗК), рı́па (Мо — ПД), рiпа́к (Мг, Сб — ВЛ, ЗК), рiпа́к ди́кий (Сб — ДС), рı́пиця (Мг, Сб
— ГЦ, ЗК), рiпиця бiла (Сл), рiпиця польова (Сл), рı́пни́ця (Жл, Гд, Он, Мг — БО, ЗК),
рı́(е́)пча (Мг — ЗК), рiпча́к (Мг — ЗК), рiпчи́ха (Мг — ЗК), рiпчи́ця (Мг — ЗК), свербейка
(Ан — СЛ), сверı́па (Ян4, Сб — СД, СТ), свиди́на (Рг1, Iв), свирı́пиця (Рг1, Ан, Пс, Iв, Сб —
СТ), свирiпка (Ян1, Ян4, Сл — СТ, СЛ), свiре́(є́)па (Ян4, Сб — СД, СТ), сурепа (Ос — ПД),
суре́пиця (Мг — ЗК), сурı́пиця (Чн, Шс, Сл, Сб — СТ, СЛ, ГЦ), сурı́(е́)пка (Ан, Ян1, Мг, Сб
— СТ, ЗК), цве(i)рı́па (Сл, Рм, Сб — ВЛ, ПЦ), чай польови́й (Сб — СТ).
Sinapis dissecta Lag. [=Sinapis alba L. subsp. dissecta (Lag.) Bonnier] — гiрчи́ця
розсı́чена (Ру, Оп); гiрчи́ця розсiченоли́ста (Мл, Сл).
Sinopteridaceae [=Adiantaceae pro parte] — лускiвни́цевi; сино́птерисовi (Оп).
Sisymbrium L. — сухоре́брик (Сл, Ру, Оп; Ук).
Sisymbrium altissimum L. — сухоре́брик висо́кий (Ру, Оп); рога́чка (Сл; Ср, Ан, Ln,
Шм, Шс, Ян1, Ян2, Ян4 — СД, СТ); порощı́й рога́чик (Мл); гри́цики (Ан, Жл, Шс — СТ),
перекотиполе (Мн2, Шс — СД, СТ), расторопа (Сл), рогатка (Чн, Го2, Сл — СЛ), рогачик
(Ян1, Ян2, См — СД, СТ), свирiпа (Ср — СТ).
Sisymbrium confertum Steven ex Turcz. — сухоре́брик кри́мський, сухоре́брик
купча́стий; сухоребрик скупчений (Оп).
Sisymbrium irio L. — сухоре́брик гладки́й; порощiй обвислий (Мл), сухоре́брик ı́рiо
(Ру, Оп).

Sisymbrium loeselii L. — сухоре́брик Льо́зеля; порощı́й шерстки́й (Мл), сухоре́брик
Лезелı́я (Ру), сухоребрик Льозелiїв (Оп), сухоре́брик шерстки́й (Сл); гiрчиця польова
(Ср — СЛ), грицики (Ан — СТ), рудяк (Го1 — СЛ), свирi(е)пка (Ср, Ln, Шс, Ян4, Сл — СТ,
СЛ), сурiпка (Ан, Шс, Ян2 — СД, СТ), сурюпка (Сл).

© Юрій Кобів

384

Sisymbrium oﬃcinale (L.) Scop. — сухоре́брик лiка́рський (Ру, Оп); па́рiпок
лiкарський (Вх1; Жл), порощı́(и)й (Вх3, Вх6; Вх7 — ВЛ), порощı́й лiка́рський (Мл),
сухоре́брик звича́йний (Сл); бiлохолост (Hl — БУ), веризуб (Сл — СД), горчавка (Tl,
См — СТ), гулявиця (Яв), гулявник (Ln, Шс2 — СТ), живокiст (Сл), зiлля од сухот (Ос —
ПД, ПЦ), мiтлиця дика (Tl — ГЛ), розхiдник (Сл — ПС), ру́ква (Жл, См — ДС), свирiпа
креслата (Нв — ДС), сухоре́брик (Чн, Ср, Ан, Ln, Шм, Шс2, Iв, Сл, Mk — СТ, ПД, СЛ),
сухоре́бриця (Ан, Iв), цверı́па (Рм — ПЦ).
Sisymbrium orientale L. — сухоре́брик схı́дний (Ру, Оп); порощı́й схiдни́й (Мл).
Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth — сухоре́брик мiнли́вий (Ру, Оп);
порощı́й степови́й (Мл), сухоре́брик степови́й (Сл).
Sisymbrium strictissimum L. — сухоре́брик жорстки́й; порощı́й тверди́й (Мл),
сухоре́брик висо́кий (Сл), сухоре́брик сти́снутий (Ру, Оп); гризе́н (Вх7 — ГЦ), самiвлє
(Mk — ГЦ).

rig

ht

Sisymbrium volgense Bieb. ex E.Fourn. — сухоре́брик во́лзький (Сл, Ру, Оп);
рогачики (Сл), росторопша (Ос — СТ).
Sisyrinchium L. — синьоо́чки; сизюри́нхiй (Ру, Оп).
Sisyrinchium angustifolium auct. = Sisyrinchium montanum E.L.Greene.
Sisyrinchium montanum E.L.Greene (Sisyrinchium angustifolium auct.) —
синьоо́чки вузьколи́стi; сизюри́нхiй вузьколи́стий (Ру), сизюринхiй гiрський
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Sium L. — вех (Ру, Оп).
Sium latifolium L. — вех широколи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); морка́вець широколистий
(Вх1; Жл); бугила (Ос — СД, СЛ), вех (Ан, Жл, См — СД), ганус польовий (Ан — СТ),
поручейник (Ln, Шс2 — СТ), рiзак (Ос — СД), свербиус (Ос — ПД).
Sium sisaroideum DC. [=Sium sisarum L. subsp. lancifolium (Bieb.) Thell.] —
вех ланцетоли́стий (Сл); вех остроли́стий (Мл), вех сизарови́дний (Ру, Оп).
Sium sisarum L. — вех солодкокорене́вий; аксамес (Шс2), вех (Ос — ПД), корı́нчик
(Яв — СТ), кроп степний (Ан — СТ), поручейник (Сл), сахарний корiнь (Чн, Ln — СТ,
СЛ), соло́дкий корı́нчик (Чн, Яв, Сл — СЛ), солодкий корiнь (Hl — БУ).
Sium sisarum L. subsp. lancifolium (Bieb.) Thell. — вех солодкокорене́вий
ланцетоли́стий.
Smyrnium L. — сми́рнiй; смiрнiй (Оп), смı́рнiя (Ру); бальзамочка (Соб).
Smyrnium perfoliatum L. — сми́рнiй пронизаноли́стий; смiрнiй пронизанолистий (Оп), смı́рнiя пронизаноли́ста (Ру).
Sobolewskia Bieb. — соболе́вськiя (Оп).
Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W.Ball — соболе́вськiя кри́мська; соболевськiя
сибiрська (Оп).
Solanaceae — пасльо́новi (Ру, Оп); беленоватi (Вх1, Вх3, Вх6), пасльонува́тi (Сл).
Solanum L. — паслı́н (Сл, Ру, Оп); белена (Вх2, Вх3).
Solanum alatum Moench [=Solanum luteum Miller subsp. alatum (Moench)
Dostál] — паслı́н крила́тий (Ру, Оп).
Solanum cornutum Lam. (Solanum rostratum Dunal) — паслı́н дзьоба́тий (Ру);
паслiн рогатий (Оп).
Solanum dulcamara L. — паслı́н соло́дко-гiрки́й (Ру, Оп), паслı́н-гли́сник (Сл);
беле́на гли́стник (Вх1, Вх2, Мл), белена солодкогiрка (Вх6), гли́сник (Сл, Ру, Оп; Гв, Mk,
Ос — СТ, ПД, ВЛ), солодкогорч (Во); ада́мiв ко́рiнь (Нес — ВЛ), белена́ (Сб — ВЛ), билина́
(Сб — ДС), блющ (Жл), вино́ кı́нськоє (Сб — ЗК), ви́шнi соро́чi (Сб — ПД), во́вчики (Сб —
ДС), во́вчi я́годи (Рг1, Ан, Пс, Mj, Iв, Сл, См, Мс, Сб — СД, СТ, ПЦ, ПЗ), вовчi ягоди жовтi
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(Шс2, Сл), гадюча трава (Ан — ПД), гадю́чi я́годи (Сл, Сб — ПД, ПС, ЗК), гадючки́ (Сб —
БО, ЗК), глисник їдкий (Км), глиставень (См), глистань (Mk), гли́стник (Ав, Чн, Рг1, Ан,
Пс, Жл, Мн2, Вх3, Вх6, Mj, Шс2, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос, См — СД, СТ, ПД, СЛ), глистi(о)вни́к
(Чн, Ср, Ln, Ян4, Сб — СТ, СЛ, ЗК), глистя́к (Вл, Mj, Ум, Шс2, Ду, Iв, Сл), глистян (Км),
глi(о)стник (Пс, Hl — БУ), декохт (Ос — ПЦ), жорсть (Ос — СД), зайчиха (Км), заплиха
(Км), заячник (Mk), калина жаб’яча (Ос — СД), картофельки (Gs — ДС), надти́нник
(Рг1, Ан, Пс, Ду, Iв), натинник (Ан), пасклiн (Сб — СЛ), паслина (Км), паслı́н (Ан, Iв,
Сл, Ос, Мс — СТ, ПЦ, СЛ), паслı́н боло́тяний (Сб — СД), паслiн жовтий (Гр, Сл), паслı́н
кра́сний (Сб — СД), паслı́н сла́дкий (Мс — СТ), паслı́н черво́ний (Ос, Сб — ПД), пасльо́н
(Лч, Ан, Ln, Rs, Iв, Рм, Мс — СТ, ВЛ, ПЦ), пасльо́(ı́)н жо́втий (Ав, Рг1, Пс, Ду, Сл — СД),
пасльо́н кра́сний (Мс — СТ), пасльо́на(и) (Сб — СД, ПС), пасльон-глисник (Ан — ПД, ВЛ),
пасльо́ни соло́дкi (Сб — ПД), пе́сi я́годи (Сб — ЗК), песльо́н(и) (Сб — ПС), писли́нник
(Сб — ПЗ), пiдти́нник (Ду), послı́(е́)н (Tl, Сб — ВЛ), псинка (Км), соба́чi ягiдки́ (Сб —
ДС), соло́дке корı́ннє (Сб — ДС), солодкокорiнь (Сл), сороча ягода (Сл), спiно́за (Сб —
СТ), триглисник (Ос — ПД), тру́тка (Сб — ДС), уйба́рець (Сб — ЗК), хме́лик (Сб — ПЦ),
шипши́на (Сб — СТ).
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Solanum heterodoxum Dunal — паслı́н рiзноши́пий (Оп).
Solanum humile Bernh. ex Willd. [≈Solanum nigrum L.] — паслı́н низьки́й (Оп);
белена низька (Вх1).
Solanum luteum Miller — паслı́н жо́втий (Ру; Мн2 — ПД); паслiн (Мн2 — ПД), пасльон
бiлий (Го1, Rs — СД, ВЛ).
Solanum luteum Miller subsp. alatum (Moench) Dostál — паслı́н жо́втий
крила́тий.
Solanum melongena L. — си́нiй баклажа́н (Ру, Оп); баклажа́н си́нiй (Мл, Сл; Ум,
Iв, Мс — СТ); бадиджан (Ан), бадражан (синiй) (Сл), баклажа́н(и) (Мн2, Ум, Ду, Iв, Сл,
Mk, Ук, Мс, Гб — СТ, ПД), боклажа́ни (Мс — СТ), вı́нити (Бк — БУ), дем’янка (Шм —
СТ), паклажа́ни (Мс — СТ), патлажа́н(и) (Сл, Mk, Мч — ПД), патлажа́ни си́нi (Мс — СТ),
помадор синiй (Ср, Ян4 — СТ), помидо́р (Мс — СТ), помiдо́ри (Гб2 — ГЦ), помiдо́ри си́нi
(Рг1, Пс, Шс2, Мс — СТ), си́не́нькi (Мс — СТ), си́нi(й) (Мс — СТ).
Solanum nigrum L. — паслı́н чо́рний (Сл, Ру, Оп; Мн2, Iв, Ос — СД, СЛ); беле́на
паслı́н (Вх1, Вх6, Мл); бабульки́ (Гб — ДС), безслинник (Км), беле́на́ (Гв, Гу, Мг — ГЦ,
ЗК, СЯ), беслинець (Tl — ВЛ, ДС), беши(д)жник (Км, См), бздинка (Ln — СТ), бзднюка
(Ан, Tl), бздюнка вороняча (См), бзина́ (Гт, Сб — ГЦ, ЗК), бзина́ чорни́льна (Гт — ЗК),
вино́ кı́нськоє (Мг — ЗК), винце́ ку́рячоє (Мг — ЗК), во́вче де́рево (Мг — ЗК), во́вчi я́годи
(Гв, Мг — ЗК), вовчни́к (Мг — ЗК), во́ко воро́няче (Мг — ЗК), ворониха (Км), воро́н(я́ч)i
я́годи (Км, Мг — ЗК), воронячка (Км), га́дячi я́годи (Мг — ЗК), глис(т)ни́к (Км, Мг —
ЗК), ди́кi я́годи (Мг — ГЦ), дурнячки́ (Мг — ЗК), жинка (Км), здиха (Км), лисуха (Км),
мадраґу́ля (Мг — ЗК), мали́на ди́ка (Мг — ЗК), мандриґу́ля (Мг — ЗК), мориганка (Км),
надраґу́ля (Мг — ЗК), нı́ми́ця (Мг — ЗК), о́ко воро́няче (Мг — ГЦ), отро́ва (Мг — ЗК),
паслен (Ав, Чн, Ян1, Ян2, Сл — СД, СТ, ВЛ, ПЦ), па́слин (Жл), пасли́на (Рг1, Ан, Пс, Жл),
паслi (Ан), паслı́н (Вх, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Шс2, Ян4, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Мс, Мг — ЗАГ),
паслiн красний (Мн2), пасльо́н (Рг1, Лч, Ln, Пс, Hl, Ум, Ян1, Ян4, Iв, Сл, Лс2, Мс, Мг —
ЗАГ), пасльо́н чо́рний (Сл, Мс — СТ), пасльо́ни (Мс — СТ), пасльо́нчики (Мс — СТ), пе́сi
я́годи (Tl, Мг — ЗК), песли́ни (Жл), писклюк(в)а (Чн, Ан — СЛ), пислина (Км), писли́нець
(Вх7 — ЗК), писльон(и) (Вх, Вх1, См — ДС), пiскльо́н (Лс2 — ПЦ), позник-бзника (Ан —
ПД), послı́н (Мс — СТ), поспiшка (Км), прислини (Вх, Вх1 — ВЛ), псє́чi я́годи (Гб — ДС),
пси́нка (Рг1, Ду), скажена ягода (Mk), сли́нник (Вх7), чере́шнi га́дячi (Мг — ЗК), чере́шнi
за́ячi (Мг — ЗК), чо́рна я́года (Мг — ЗК), шалı́йка (Мг — ЗК), шмаркоти́ннє (Вх — ДС),
я́блочко чо́ртово (Мг — ЗК), я́годи (Мс — СТ), ядови́та я́года (Мг — ЗК).
Solanum nigrum L. subsp. nigrum — паслı́н чо́рний типо́вий.
Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely — паслı́н чо́рний
Шу́льтеса.
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Solanum rostratum Dunal = Solanum cornutum Lam.
Solanum schultesii Opiz [=Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely]
— паслı́н Шу́льтеса.
Solanum sisymbrifolium Lam. — паслı́н сухоребриколи́стий (Оп).
Solanum tuberosum L. — карто́пля (Сл, Ру, Оп; Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх1,
Mj, Rs, Гр, Ян4, Дб, Iв, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб — ЗАГ); барабо́ля (Вх3, Вх6; Во, Вх, Рг1, Лч, Ан,
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Шк, Пс, Gs, Жл, Мн2, Вх1, Mj, Rs, Дб, Iв, Сл, Mk, Шл, Лс1, Лс2, Ва, Ос, Ук, Бк, Он, Гу, Гб —
ЗАГ), барабо́ля звича́йна (Мл), белена бараболя (Вх1, Вх2), бу́льба (Вх1; Гв, Во, Вх, Рг1,
Лч, Ан, Пс, Gs, Мн2, Вх7, Rs, Iв, Сл, Mk, Шл, Лс1, Лс2, Ва, Ук, Бк, Он, Ат, Гу, Мс, Гб, Коб, Мал
— ЗАГ); баґаля́с (Вх7 — ДС), балабу́рка (Вх, Gs, Вх1, Гр, Гу — БУ), бандз (Вх, Вх1, Вх7, Шл
— ВЛ, ДС), банду́ра(и) (Вх7, Ат, Сен — ЛМ), банду́рка (Вх, Gs, Вх1, Вх7, Mj, Ат, Гу, Гб —
ДС, ГЦ, ЗК, ЛМ), бандурята (Гр), барабı́й (Вх7 — БО), барабiль (Жл), барабiн (Вх1, Вх7
— ВЛ), барабо́ня (Вх1, Вх7 — ВЛ), барабу́ля(i) (Вх7, Hl, Mk, Бк, Ат, Гу, Гб, Коб — СТ, БУ,
ГЦ), барбо́ля (Вх, Ан, Шк, Вх1, Iв), бераболя (Гв — ДС), бiб (Гб — ДС), бiб землений (Gs
— ДС), бiб земльови́й (Вх, Вх1, Вх7 — ДС), бо́льба (Вх7 — ВЛ), бранденбурка (Вх4 — ЛМ),
бу́лi (Гд, Ат, Мс — СТ, БО, ГЦ), бу́ля (Вх, Вх1, Вх7, Он, Мс — СТ, БО), бульба́к (Вх7 — ВЛ),
бульба́н (Вх7, Он — БО), бульбахи (Ду), бульбе́ґа (Вх, Вх1 — ВЛ), бульбиця (Гр), бу́льва
(Вх7, Он, Ат — БО, СЯ), бульва́н (Вх7, Mj, Он, Ат — БО), бульма́н (Вх7 — БО), бундз (Вх,
Gs, Вх1 — ДС), бурба (Яв), бу(о)ри́шка (Нв, Вх, Gs, Вх1, Км, Ат — ГЦ), бу́рка (Гр, Ат, Гу
— ГЦ), бурочка (Вх, Вх1, Mj — ГЦ), буруба (Яв), гандабу́рка (Бк — БУ), гарбу́дз(и) (Он
— БО), гарбу́з(и) (Он, Ат — БО, ЗК), гардибу́рка (Вх, Вх1 — ГЦ), гортопля (Пс), горто́хлi
(Ан), гру́шка (Вх — ДС), грушка зем(ля)на (Гв, Вх1 — СЯ), ґайда (Вх, Gs, Вх1 — ВЛ),
ґалґа́н (Вх7 — ВЛ), ґалух (Вх, Вх1, Mj — ДС, СЯ), ґараґоля (Вх, Вх1 — ДС), ґардо́х(а) (Вх7
— ВЛ), ґордзола(я) (Вх, Вх1 — ЛМ), ґролi (Гб — ЛМ), ґру́ля(i) (Вх, Вх1, Вх7, Mj, Дб, Ат,
Сен — ЛМ), ґурдзала (Вх5 — ЛМ), да́р’я (Лс2 — ПС), дзем’як (Вх7 — ЛМ), земля́к (Во, Вх7
— ВЛ), земля́нка (Вх7 — ДС), земня́к (Гв, Вх, Лч, Ан, Вх1, Гб — ПД, ГЛ, ЛМ), зим’як (Вх7
— ЛМ), зiма́к (Вх7 — СЯ), зiм’я́к (Вх5, Вх7 — СЯ, ЛМ), кантопля (Гр, Mk), кантоха (Гр —
СЛ), каракуля (Вх, Вх1, Mj — ВЛ, ДС), карпеля (Вх, Вх1 — ЛМ), картойля (Mk), карто́кля
(Ан — СТ), карто́па (Вх7 — ВЛ), картофе́лi (Мс — СТ), картофель (Tl), картофiй (Пс),
карто́ф’ї (Ат — БУ), карто́фля(i) (Во, Ан, Gs, Вх1, Вх6, Hl, Mj, Ум, Iв, Mk, Бк, Ат, Мс, Гб —
СТ, ПД, ВЛ, ДС, БУ, ЛМ), карто́х (Вх7 — ВЛ), карто́ха (Вх7, Шл, Лс2, Мс — СТ, ПЦ, ДС),
карто́хель (Вх7 — ДС), карто́хля (Ан, Вх1, Вх7, Гр, Iв, Mk — ПД, ВЛ), карто́шка (Ан, Шс2,
Ос, Рм, Ат, Мс, Гб — СТ, ПД, ВЛ), карчоха (Вх, Gs, Вх1, Сл — ВЛ, ДС), клу́бнi (Мс — СТ),
компе́ря(и) (Вх4, Сва, Сен — ЛМ), компiр (Вх, Вх1 — ЛМ), конфе́ря (Вх4 — ЛМ), ко́пка (Пр
— СД), корто́пля (Мс — СТ), корч (Лс1 — СД), кромпель (Вх, Вх1, Вх7, Mj, Mk — ДС, БО,
ЗК, ЛМ), кро́мплi (Сл, Он, Ат — БО, ЗК), кру́мпе(i)ль (Вх4, Ат — ЗК), кру́мплi (Он — БО),
кумпери (Mj — ВЛ), куртофля (Вх, Вх1 — ЛМ), мандабурка (Бк — БУ), манди(е)бу́рка
(Во, Вх, Gs, Вх1, Ощ, Бк, Он, Ат, Гу — БУ, БО, ГЦ), рє́па (Лс2 — ПС), рı́па (Вх, Вх1, Вх7, Mj,
Ощ, Сл, Mk, Лс2, Он, Ат, Гу, См, Кар, Коб, Мал — СД, ВЛ, ПЦ, ПС, ДС, БО), тромпа́к (Вх7 —
ЗК), цибу́лька (Гр).
Сорти: аґресанка (Ощ — ГЦ), аґрiзо́нка (Он — БО), адрисо́нка (Он — БО), америка́нка
(Сл, Коб — ДС), балаба́нка (Гр), ба́уманка (Бк — БУ), брунатка (Жл), бугайка (Яв),
бураче́(є́)нка (Ощ, Mk — ГЦ), голубишєнка (Ощ — ГЦ), голубушенки (Mk — ГЦ), горя́нка
(Он — БО), гутя́нка (Он — БО), ґе́ла (Лс1 — СД), д(ґ)iвчурка (Вх, Ощ — ГЦ), за́круцьки
(Вх), зеле́(ı́)нка (Ощ, Он — БО, ГЦ), кармазинка (Ощ — ГЦ), кильбаба́ (Гб — СТ), коблi
(Он — БО), коренни́цi (Гд — БО), кривульки (Вх — ЛМ), кру́цики (Бк — БУ), круцьки
(Вх), лаги́рка (Пр — ПС), летiвки (Жл), лисуха (Rs — ВЛ), маґдебурка (Вх7), мадя́рка
(Он — БО), мазурки (Вх — ЛМ), ма́йка (Бк — БУ), мандибонє (Ощ — ГЦ), мари(i)ґанка
(Сл, Гб — СД, ДС), марикани (Mk — ПД), марика́нка (Вх7, Ощ, Mk, Бк — ПД, БУ, ГЦ, ЗК),
мартı́вка (Бк — БУ), мерчи́нка (Он — БО), ме́сєчка (Лс2 — ПЦ), могиля́нка (Бк — БУ),
мориґанка (Rs — ВЛ), пелехачики (Жл), поспı́хи(а) (Вх, Ар — ПЗ), поспı́шка (Rs, Лс2 —
ВЛ, ПЦ), пру́ска (Пр — ПС), пукачка (Гб — ЛМ), раню́шка (Мо — СТ), рапаки (Он — БО),
рахинi (Вх — ДС), ре́панка (Гб — СТ), рогалики (Вх), роґалi (Он — БО), роґальки (Мл,
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Mk — ПД, ДС), рогани (Вх — ЛМ), роглик (Гб — ЛМ), самосiйка (Гб — ЛМ), сибı́рка (Пр —
ПС), синьоо́чка (Коб — ДС), сорокаде́нка (Коб — ДС), сорокı́вка (Лс2 — ПЦ), стояни (Mk
— ПД), струпавки́ (Гд — БО), сцiбаба́ (Гб — СТ), топази (Mk), цига́нка (Ар — ПЗ), чехи
(Вх — ЛМ), шампанка (Гр), шаплянки́ (Гд — БО), шарпанка (Гр, Mk — ГЦ), штайфiрки
(Вх — ЛМ), ю́бель (Лс2 — ПС), янiвка (Гб — ЛМ), ячмiнки (Гр).
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Solanum zelenetzkii Pojark. [≈Solanum luteum Miller subsp. alatum (Moench)
Dostál] — паслı́н Зелене́цького (Ру, Оп).
Soldanella L. — моне́тниця (Соб); сольдане́ла (Ру, Оп).
Soldanella hungarica Simonkai — моне́тниця уго́рська; звiнчик альпейський (Вх6),
сольдане́ла уго́рська (Ру, Оп); копитня́к (Коб — ГЦ), копи́тняк мали́й (Коб — БО),
кустянка (Hl — БУ).
Soldanella montana Willd. — моне́тниця гiрська́; звiнчик гiрський (Вх1),
сольдане́ла гiрська́ (Ру, Оп).
Solenanthus Ledeb. — трубкоцвı́т (Ру, Оп).
Solenanthus biebersteinii DC. — трубкоцвı́т Бiбершта́йна; трубкоцвı́т
Бiберште́йна (Ру, Оп).
Solidago L. — золоту́шник (Ру, Оп); воскобоїна (Вх2).
Solidago alpestris Waldst. & Kit. [=Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.)
Arcangeli] — золоту́шник альпı́йський (Ру, Оп).
Solidago canadensis L. — золоту́шник кана́дський (Ру, Оп); воскобо́йна
канади́йська (Мл), золоту́шник канадı́йський (Сл); покрова (Ос — ПД).
Solidago gigantea Aiton — золоту́шник пı́знiй; зима́ (Мс — СТ), моро́з (Мс — СТ),
не́бо (Мс — СТ), рожде́ственник (Мс — СТ), сiнтябри́н (Мс — СТ).
Solidago graminifolia (L.) Salisb. — золоту́шник злаколи́стий (Ру, Оп).
Solidago jailarum Juz. [≈Solidago virgaurea L.] — золоту́шник яйли́нський (Оп).
Solidago serotina Aiton [=Solidago gigantea Aiton] — золоту́шник пı́знiй (Ру,

's

Оп).
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Solidago taurica Juz. [≈Solidago virgaurea L.] — золоту́шник кри́мський (Оп).
Solidago virgaurea L. — золоту́шник звича́йний (Ру, Оп; Ук); воскобоїна золотячка
(Вх1, Вх2), золоту́шник (Сл; Ав, Рг1, Ан, Ln, Пс, Яна — СД, СТ); бесєк(ґ)ур (Вх1,
Mk — ПД), буркун жовтий жiночий (Ос — ПД), вiтка золота (Ln — СТ), воскобо́їна
(Нв — ГЦ), жовтило (Мн, См — СД), жовто́брюх (Ан, Iв — СД), зiлля вiд бородавок
(Ос — ПД), золотарник (Ln — СТ), золотень (Ln — СТ), золоти́ло польове́ (Пч —
ЗК), золототисяшник жовтий (Сл — СЛ), золототисяшник мужеський (Сл — СЛ),
золоточник (Км), золоту́ха (Рг1, Ан, Жл, Мн, Ян2, Ду, Iв, См — СД, СТ, СЛ), золотушник
золота рiзка (Кри — СТ), золотячка (Вх2, См — ДС), лоза лiсова (Ос — ВЛ), мiмоза лiтня
(Кри — СТ), мiмоза українська (Опа — СТ), наволос (Hl, Mk — ПД, БУ), наволоч (Mk),
наволош (Км), перестрiл (Км), рiзка золота (Сл), розга золота (Ос — ВЛ), розходник
(Ан — СЛ), судапор (Ан — СЛ), табака лiсна (Км).
Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcangeli — золоту́шник звича́йний
альпı́йський.
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea — золоту́шник звича́йний типо́вий.
Sonchus L. — жо́втий осо́т (Ру, Оп).
Sonchus arvensis L. — жо́втий осо́т польови́й (Ру, Оп); молоча́к польови́й (Сл),
молочiй полевий (Вх1, Вх3, Мл); гарник польовий (Ос — ВЛ), гiрча́к (Вл, Ан, Пс, Кр, Iв,
Сл, Ук — СД), гладишник (Ос — ПД), ладошник (Сл), магоч (Hl, Mk — ПД, БУ), молоча́й
(Вл, Пс, Ум, Ян4, Iв, Сл, Ос, См, Сал — СД, ПД, ВЛ, ПЦ), молочай гусячий (Сл — СЛ),
молоча́к (Рг1, Пс, Ум, Ян2, Ян4, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, ПС), молочий простий (Mk),
молочiйка (Ос — ВЛ), осе́т (Hl, Iв, Сл, См, Кч — ПД, ВЛ, БУ, БО), осо́т (Рг1, Пс, Жл, Ум), осот
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гусиний (Сл — ПС), осот жовтий (Чн, Сл — СЛ), осот молочайний (Сл), осот польовий
(Зл), тı́ки-притı́ки (Жл), чо́ртове зı́лля(є) (Ан, Жл, Iв).
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Sonchus asper (L.) Hill — жо́втий осо́т шорстки́й (Ру, Оп); молоча́к шерстки́й
(Сл), молочiй острий (Вх1), молочı́й шерстки́й (Мл); батужни́к (Мг — ЗК), бода́ча
(Мг — ЗК), бодя́(а́)к (Мг — ЗК), будя́к (Мг — ЗК), колю́чник (Мг — ЗК), мо́лоч (Мг
— ЗК), моло́ча́й (Мг — ЗК), молочай степовий (Гр), моло́чı́й (Нв, Шх, Мг — ВЛ, ГЦ,
ЗК), молочка́вець (Мг — ЗК), молочко́ су́чоє (Мг — ЗК), моло́чни́к (Шс2, Мг — СТ, ЗК),
моло́чниця (Мг — ЗК), осо́т (Шс2, Ян4, Мг — СТ, ГЦ, ЗК), осо(е)тни́к (Мг — ЗК), осо́ття
(Мг — ЗК), осятни́к (Мг — ЗК), пади́волос (Мг — ЗК).
Sonchus oleraceus L. — жо́втий осо́т горо́днiй (Ру, Оп); молочай простий (Во),
молоча́к горо́днiй (Сл), молочı́й горо́дний (Вх1, Вх2; Вх — ВЛ, ДС), молочı́й сви́нський
(Мл; Шх — ГЦ); знiтенник (Ан — СД), каки́ш (Ан, Iв, Сл — СД), капуста заяча (См —
СТ), козелець (Сл — ПС), куровник (Ан — СЛ), млеч городнiй (Ln — СТ), мо́лоч (Гт —
ЗК), молоча́й (Ав, Жл, Гт, См, Кч, Коб — СД, ВЛ, ДС, БО, ЗК), молоча́й горо́днiй (Ду),
молоча́й сви́нський (Ду), молочай свинячий (Сл — СЛ), молоча́к (Вл, Кр, Ум, Шс2, Iв —
СД), мо́лочı́й (Гв, Вх, Жл, Mj, Mk, Гт — ПД, ВЛ, ЗК), мо́лочiнь (Тка — ДС), осот (Ln, Шс2
— СТ), осот городнiй (Кр, Сл — СД), салат заячий (См — ВЛ), сусаїця (Сл — ПД), суса́й
(Ан, Ln, Шс2, Iв, Сл, Дз — СТ, ПД).
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Sonchus palustris L. — жо́втий осо́т боло́тяний; жо́втий осо́т боло́тний (Ру, Оп),
молоча́к боло́тяний (Сл), молочı́й боло́тний (Мл).
Sonchus sp. — восе́т (Гб — ДС), колю́шки (Лс2 — ПЦ), молоч (Hz — ГЛ), молочай (Rs —
ВЛ), молочник (Hz — ГЛ), свина́к (Вх7 — СЯ, ЛМ).
Sophora L. — софо́ра (Ру).
Sophora alopecuroides L. (Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl.) — софо́ра трав’яна́;
вексибiя китниковидна (Оп), софо́ра китникови́дна (Ру).
Sophora alopecuroides L. subsp. jaubertii (Spach) Borza (Sophora jaubertii Spach)
— софо́ра трав’яна́ Жобе́ра.
Sophora japonica L. (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) — софо́ра япо́нська (Ру;
Шс — СТ); стифнолобiум японський (Оп); софо́ра (Ук, Мс — СТ).
Sophora jaubertii Spach = Sophora alopecuroides L. subsp. jaubertii (Spach) Borza.
Sorbaria (Ser.) A.Braun — гороби́нник (Ру, Оп).
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun — гороби́нник звича́йний; гороби́нник
горобиноли́стий (Ру, Оп), та́волга горобиноли́ста (Сл); бiлина (Ан — СД).
Sorbus L. — гороби́на (Ру, Оп); орябина (Вх2).
Sorbus aria (L.) Crantz — гороби́на борошни́ста, гороби́на круглоли́ста (Ру,
Оп); горобина арiя (Оп), орябина мукиня (Вх2), орябина мучна (Вх1), ряби́на муки́ня
(Мл; Сл); богоро́жник (Жл, Mk), бояришник (Во), вонєк (Вх7 — БО), смердя́к (Вх7 — ЛМ).
Sorbus aucuparia L. — гороби́на звича́йна (Сл, Ру, Оп; Ук); орябина звичайна (Вх1,
Вх2), рябина́ ди́ка (Во), ряби́на звича́йна (Вх6, Мл); без (Жл), берек (Км), бзина́ (Мг2 —
ЗК), вереби́на (Лс2 — ПЦ), виспина (Сл), во́гра(и)б (Сл, Нес — ВЛ), воне́га (Вх, Ум, Дб, Ду,
Яв, Iв — ГЛ, БО), вонига (Вх1), вора́б(а) (Вх7, Мл — ВЛ), во́рба (Вх7 — ВЛ), ворби́на (Жл,
Сл), во́рiб (Iв, Сл), воробиха (Км), воро́бчачi я́годи (Мг2 — ЗК), воряска (Км), го́раб (Жл,
Сл — ВЛ), го́рба (Вх7 — ВЛ), го́рбина (Вх7 — ВЛ), горєбина (Mk), го́роб (Iв), горо́ба (Вх7
— ВЛ), гороби́на (Вх, Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Мн, Вх6, Вх7, Mj, Ду, Яв, Iв, Сл, Ос, Ук, Ат, Мг2,
Коб — ЗАГ), горошник (См), граби́на (Ан, Ян2, Яв, Сл, Рм — СД), кали́(нк)а (Мг2 — ЗК),
катрафı́й (Гб2 — ГЦ), катрафı́ль (Гб2 — ГЦ), круши́на (Он, Ат — БО, ЗК), лє́ска (Ат — ГЦ),
лушина (Сл), мала́їки (Ат — БУ), о́гра́б (Вх7, Сл, Ос, Гб — ВЛ, ДС), о(г)ра́ба (Вх7 — ВЛ,
ДС), ораби́на (Лс2 — ПЦ), орєб (Вх7 — ДС, БО), орiб (Mk), орiби́на (Ат — ЛМ), ороби́на́
(Рг1, Пс, Жл, Ум, Дб, Ду, Ос — ВЛ), оряб (Вх6), оряба́ (Вх7 — ВЛ), оря́(є)би́на (Жл, Вх5,
Вх7, Сл, Mk — ГЛ, БО), орябка (Гв, Mk — ЛМ), раба (Км), раби́на (Жл, Сл, Mk, Лс2 — ВЛ,
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ПЦ), реби́на (Лс2 — ПЦ), рєб (Вх7 — ДС), рı́ба (Гв, Жл, Mk), роби́на (Ду), ряб(а) (Вх7, Ат
— ВЛ, БО), рябе́ць (Он — БО), ряби́на (Ав, Чн, Рг1, Ln, Жл, Мн, Вх7, Rs, Шс, Гр, Ян2, Яв,
Сл, Mk, Ос, Ук, Ат, Мг2 — ЗАГ), ря́бка (Жл), ряботиння (Км), ря́бчик (Вх7, См), скару́х
(Кар — ГЦ), скорусь (Нв — ГЦ), ско́ру́х (Нв, Gs, Жл, Вх7, Ду, Mk, Ук, Сн, Он, Ат, Мг2, Кар,
Коб, Сто — ПД, ДС, БО, ГЦ, ЗК, ЛМ), ск(о)ру́х бı́лий (Вх1, Вх7, Mk — БО, ГЦ), скору́ха
(Жл, Вх7, Гд, Он, Мг2, Коб — БО, ЗК), скору́ха челле́на (Мал — ЗК), скору́ха черле́на (Пч
— ЗК), скоруш(i) (Км, Мг2 — ЗК), ско́руша (Ат — ЗК), скоруши́на́ (Вх7, Ук — БО, ЛМ),
скру́х(а) (Ат, Мг2 — ДС, ЗК), скруши́на́ (Ат, Мг2 — ДС, ЗК), смердак (Км), тарани (Сл),
те́рен лого́вий (Мг2 — ЗК), храбина (Км), чуб (Км), шко́ру́х (Вх7, Ду, Сл, Ук, Ат, Гб2 —
БУ, ГЦ), юд (Вх6, Вх7, Ду — ЛМ), юда (Км), юдик (Вх7 — ЛМ), юди́на (Вх2, Вх6, Вх7, Ду,
Сен — ЛМ), я́жаб (Ат — БО), яжембина (Mk — ПД), яра(е)би́на (Жл, Tl, Ат — ЛМ).

Sorbus domestica L. — гороби́на садо́ва́ (Ру); горобина домашня (Оп), рябина домова
(Во).

au

th
or

's

co

py

rig

ht

Sorbus graeca (Spach) Kotschy — гороби́на гре́цька (Ру, Оп).
Sorbus pseudolatifolia K.Pop. — гороби́на несправжньошироколи́ста (Оп).
Sorbus roopiana Bordzil. — гороби́на Ро́опа (Оп).
Sorbus taurica Zinzerl. — гороби́на кри́мська (Ру, Оп).
Sorbus torminalis (L.) Crantz — бере́ка (Сл, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Mk, Ук — ПД),
орябина брякиня (Вх1); берек (Ан, Мн2, Го2 — СТ, ПД), богоро́ж(ш)ник (Рг1, Пс, Жл),
богошник (Пс), брак (Mk), бряки́ня (Жл), груша кленова (Мн2 — ПД), орябина (См —
ПД), рябина берека (Mk), смородюх (Mk).
Sorghum Moench — со́рго (Сл, Ру, Оп); яглуша (Вх2; Сл).
Sorghum bicolor (L.) Moench (Sorghum vulgare Pers.) — со́рго звича́йне (Ру, Оп),
туре́цьке про́со (Сл, Ру; Мн2, Гр, Ду — СТ, БУ); сорго двокольорове (Оп), яглу́ша
звича́йна (Мл), яглуша муринська (Вх2); про́со ди́ке (Ду), про́со мури́нське (Мл), просо
татарське (Ср, Ln, Ян4 — СТ), просо цукрове (Mk), пшеничник (Ln — СТ), со́рго (Сл, Ук,
Мс — СТ), сорґо (Mk).
Sorghum cernuum (Ard.) Host [≈Sorghum bicolor (L.) Moench] — со́рго
пони́кле (Ру, Оп), джугара́ (Сл, Ру; Мн2); просо бухарське (Мн2), просо поникле
(Сл), сорґо звисле (Mk).
Sorghum halepense (L.) Pers. — со́рго але́пське (Ру, Оп), гума́й (Ук); джо́нсонова
трава́ (Ру).
Sorghum saccharatum (L.) Pers. [≈Sorghum bicolor (L.) Moench] — со́рго
цукро́ве (Сл, Оп), со́рго вı́никове; просо вiничне (Сл), сорго вiничне (Ан, Ln, Мн2
— СТ), сорго сахарне (Го2 — СЛ).
Sorghum sudanense (Piper) Stapf — со́рго суда́нське (Ру, Оп; Ук), суда́нка (Сл,
Ру; Mk, Мс — СТ); суда́нська трава́ (Ук).
Sorghum vulgare Pers. = Sorghum bicolor (L.) Moench.
Sparganiaceae — їжачоголı́вковi (Ру, Оп); їжачкоголо́вi (Сл).
Sparganium L. — їжа́ча голı́вка (Сл, Ру, Оп).
Sparganium angustifolium Michx — їжа́ча голı́вка вузьколи́ста (Оп).
Sparganium emersum Rehmann (Sparganium simplex Hudson) — їжа́ча голı́вка
проста́ (Сл, Ру); їжача голiвка зринувша (Оп), паїжка поєдинча (Вх1), ребрı́й
звича́йний (Мл); кардо́вник (Рг1, Пс, Жл), ню́нка (Рг1, Пс, Жл, Ду).
Sparganium erectum L. — їжа́ча голı́вка ви́прямлена (Оп); їжа́ча голı́вка
гiлля́ста (Ру), їжа́ча голı́вка гiльча́ста (Сл), паїжка гильниста (Вх1), ребрı́й
крiсла́тий (Мл); бабки вовчi (Mk), бiб во́вчий (Гр), голı́(о́)вка їжа́ча (Ср, Ум, Ян4, Ду,
Iв — СТ), єжовник (См — СЛ), кардо́вник (Рг1, Пс, Жл, Мн2, Mk — СД, ПД), лепеха (Чн
— СЛ), лепешня́(и́)к (Чн, Ан — СЛ), ню́нка (Рг1, Пс, Жл), ребрiй (См), сва́рник (Ан),
ши́бельник (Лс2 — ПЦ).
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Sparganium erectum L. subsp. erectum — їжа́ча голı́вка ви́прямлена типо́ва.
Sparganium erectum L. subsp. microcarpum (Neuman) Domin — їжа́ча голı́вка
ви́прямлена дрiбнопло́да.
Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. — їжа́ча
голı́вка ви́прямлена зане́дбана.
Sparganium microcarpum (Neuman) Čelak. [=Sparganium erectum L. subsp.
microcarpum (Neuman) Domin] — їжа́ча голı́вка дрiбнопло́да (Ру, Оп).
Sparganium minimum Wallr. — їжа́ча голı́вка мала́ (Сл, Ру); їжача голiвка
маленька (Оп), ребрı́й тоне́нький (Мл); ребрı́й (Мл — ГЛ).
Sparganium neglectum Beeby [=Sparganium erectum L. subsp. neglectum
(Beeby) Schinz & Thell.] — їжа́ча голı́вка зане́дбана; їжача голı́вка непомı́тна
(Ру, Оп).
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Sparganium simplex Hudson = Sparganium emersum Rehmann.
Sparganium sp. — головки iвановi (Гв — СЯ).
Spartium L. — iспа́нський дрок; вiничник (Оп), мете́льник (Ру).
Spartium junceum L. — iспа́нський дрок мiтли́стий; вiничник прутовидний (Оп),
жерновець ситниковатий (Вх3), мете́льник прутови́дний (Ру); дрок пахучий (Шс —
СТ), шильник (Шс — СТ).
Specularia A.DC. = Legousia Durande.
Spergula L. — шпе́ргель (Ру, Оп); промежник (Вх2).
Spergula arvensis L. — шпе́ргель польови́й (Сл, Оп); промежник (Вх3; Жл, Mk),
промежник звичайний (Вх1), проме́жник полеви́й (Мл), шпе́ргель горо́днiй (Ру),
шпе́ргель сı́йний (Сл); iстоколiнник (Ан), мете́лики (Вл, Жл, Ум, Ду, Iв), промежник
сiйний (Сл), тори́ця (Жл, Сл), шперґель (Сл), шпорок (Mk).
Spergula maxima Weihe [≈Spergula arvensis L.] — шпе́ргель вели́кий (Ру, Оп).
Spergula morisonii Boreau (Spergula vernalis Willd.) — шпе́ргель весня́ни́й (Ру);
шпергель Морiсона (Оп).
Spergula pentandra L. — шпе́ргель п’ятитичи́нковий (Ру, Оп); проме́жник
п’ятипильникови́й (Мл).
Spergula vernalis Willd. = Spergula morisonii Boreau.
Spergularia (Pers.) J. & C.Presl — стелюшо́к (Ру, Оп; Ук).
Spergularia marina (L.) Griseb. — стелюшо́к примо́рський; стелюшок морський
(Оп), стелюшо́к солончако́вий (Мл, Ру).
Spergularia media (L.) C.Presl — стелюшо́к сере́днiй (Оп); пiсочник середущий
(Вх1), пiсча́нка сере́дня (Сл), стелюшо́к крила́тий (Мл), стелюшо́к облямо́ваний (Ру);
пiсочник (Mk), саморiдне зiлля (Mk).
Spergularia rubra (L.) J. & C.Presl — стелюшо́к черво́ний (Мл, Оп); пiсочник
червоний (Вх1), стелюшо́к польови́й (Ру); топiлька (Mk), торичник (Ln, Шс, Сл — СТ).
Spinacia L. — шпина́т (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Spinacia oleracea L. — шпина́т горо́днiй (Сл, Ру, Оп); шпи(i)нат волоковий (Вх1,
Вх2, Вх6), шпiнат (Вх3; Mk), шпiна́т городови́й (Мл); лобода (Во), шпенат (Гб — ЛМ),
шпинак (Mk), шпина́т (Во, Чн, Рг1, Ln, Пс, Hl, Ум, Ду, Iв, Mk — ЗАГ), шпинат садовий (Сл),
шпı́нак (Мн2, Mk, Гб — ПД, ДС), шпiнат лiтний (Mk).
Spiraea L. — та́волга (Сл, Ру, Оп; Гр, Ду, Iв, Ук); спiре́я (Ук).
Spiraea alba Duroi — та́волга бı́ла (Оп).
Spiraea chamaedryfolia L. (Spiraea ulmifolia Scop.) — та́волга в’язоли́ста (Сл, Ру);
таволга самосилолиста (Оп); катрафельни́к (Коб — ГЦ), катрафı́й(ни́к) (Mk, Коб —
ГЦ), медiвниця (Hl — БУ), та́волга (Жл, Ум, Шх — ГЦ), таволжа́нник (Ан, Жл — СЛ).
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Spiraea crenata L. — та́волга зарубча́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); в’язник (Го2 — СЛ),
ракитник (Ан — СТ), ро(а)кита (Рг, Ан, Мн — СД), та́волга (Чн, Ум, Iв — СЛ), таволо́жник
(Ан, Жл, Ду, Iв).
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Spiraea douglasii Hooker — та́волга Ду́ґласа; таволга Дугласа (Оп).
Spiraea hypericifolia L. — та́волга звiробоєли́ста (Ру, Оп); та́волга звича́йна (Мл),
та́волга пу́жна (Сл); рокитник (Сл), таволга (Сл), таволжник (Ан — СЛ), таволо́жник
пу́жний (Ан, Жл).
Spiraea japonica L. ﬁl. — та́волга япо́нська (Оп).
Spiraea litwinowii Dobrocz. — та́волга Литви́нова (Ру, Оп).
Spiraea media Franz Schmidt — та́волга сере́дня (Мл, Сл, Ру, Оп); рокита (Сл),
рокитник (Сл), таволга (Сл), таволожник (Сл).
Spiraea media Franz Schmidt subsp. media — та́волга сере́дня типо́ва.
Spiraea media Franz Schmidt subsp. polonica (Blocki) Pawl. — та́волга сере́дня
по́льська; та́волга по́льська (Ру).
Spiraea pikoviensis Besser — та́волга пи́кiвська (Ру, Оп).
Spiraea salicifolia L. — та́волга верболи́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); вовче дерево (Сл —
ПС).
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Spiraea ulmifolia Scop. = Spiraea chamaedryfolia L.
Spiraea sp. — окропець (Hl — БУ), таволжка (Сл).
Spiranthes L.C.M.Richard — скру́ченик (Ру, Оп).
Spiranthes amoena (Bieb.) Sprengel [=Spiranthes sinensis (Pers.) Ames] —
скру́ченик га́рний; скрученик приємний (Оп).
Spiranthes autumnalis L.C.M.Richard = Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames — скру́ченик га́рний.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Spiranthes autumnalis L.C.M.Richard) —
скру́ченик осı́ннiй (Мл, Ру); крутень осiнний (Вх1), скрученик спiральний (Оп);
кру́тень (Жл).
Spirodela Schleiden — за́витка; спiроде́ла (Ру, Оп).
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden — за́витка ряснокорене́ва; ряса корiниста
(Вх2), ря́ска корiни́ста (Мл), ря́ска корiнча́ста (Сл), спiроде́ла багатокорене́ва (Ру,
Оп); ра́ска (Гб — ВЛ), ряска (Ср, Мн2, Шс2, Ос — СД, СТ).
Stachys L. — чисте́ць (Сл, Ру, Оп; Hl, Iв — БУ).
Stachys acanthodonta Klokov = Stachys atherocalyx C.Koch.
Stachys alpina L. — чисте́ць гiрськи́й (Мл); чисте́ць альпı́йський (Ру, Оп).
Stachys angustifolia Bieb. — чисте́ць вузьколи́стий (Мл, Ру, Оп).
Stachys annua (L.) L. — чисте́ць однорı́чний (Сл, Ру, Оп); чисте́ць рiчни́й (Вх1,
Мл); васильок конячий (Ос — ПД), жабрı́й (Чн, Ан, Ln, Го1, Кр, Iв, Сл — СД, СЛ), жебрiй
(Сл, Ос — ПД), зiлля вiд рiботиння (Ос — ВЛ), зябрей (Ан — СЛ), маточник (Сл — СД),
медунка (Mk, См — ПД, ВЛ), счисток (Ан — СД), чистець (Сл, Mk, Ос, См — СД, СТ, ПД,
ВЛ), чистець бiлий (Сл, Mk — СД, СТ), чистець польовий (Сл — СЛ).
Stachys aspera Michx — чисте́ць шорстки́й.
Stachys atherocalyx C.Koch (Stachys acanthodonta Klokov) — чисте́ць остисточа́шечковий; чисте́ць голкозу́бий (Ру, Оп).
Stachys byzantina C.Koch (Stachys lanata Jacq.) — чисте́ць вовни́стий; чистець
вiзантiйський (Оп), чисте́ць шерсти́стий (Ру); вуха заячi (Кри — СТ), вушка ведмежi
(Опа — СТ), вушка заячi (Опа — СТ), перекотиполе (Ан — СТ).
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Stachys cretica L. — чисте́ць пiвде́нний.
Stachys germanica L. — чисте́ць нiме́цький (Вх1, Мл, Сл); чисте́ць герма́нський
(Ру, Оп); кро(а)пива глуха (Ан, Ос — СД, СЛ), мохноног (Го1 — ПС), ранник (Ос — ПД),
свинюх (Mk — ПД), сухiтник (Ос — ПД), шальвiя (Ос — ВЛ), шандра (Ос — ПД), ясько
тлустий (Mk — ПД).
Stachys iberica Bieb. (Stachys memorabilis Klokov) — чисте́ць грузи́нський;
чистець достопам’ятний (Оп).
Stachys lanata Jacq. = Stachys byzantina C.Koch.
Stachys memorabilis Klokov = Stachys iberica Bieb.
Stachys oﬃcinalis (L.) Trevisan = Betonica oﬃcinalis L.
Stachys palustris L. — чисте́ць боло́тяний (Вх1, Вх3, Вх6, Мл, Сл); чисте́ць
боло́тний (Ру, Оп); блошниця (Ln, Го2 — СТ, СЛ), блошниця раменна (Ан — СТ),
васильки болотянi (Ос — СЛ), васильки холостi (Ан — СТ), живокость (Ан — СТ),
колющина (Ос — ВЛ), кончатики (Яв, Сл — ВЛ), сирпушник (Ан, Кр — СД), убраннє
Боже (Вх, Вх1 — БУ), хлопчаче зiлля (Ос — ПД).
Stachys pubescens Ten. — чисте́ць пухна́стий (Оп).
Stachys recta L. — чисте́ць прями́й (Мл, Сл, Ру, Оп); водовоз (Ан — СЛ), гостець (Ос
— ВЛ), жабрей лiсовий (Ан, См — СЛ, ДС), жабрей польовий (Ан — СТ), iготки (Ан —
СЛ), коно́плi ди́кi (Вл, Ду), липник (Ос — ПД), маточник (Ан — ПД), питульник (Ан —
СЛ), прозора (Ан — СЛ), реп’яшка (Ан — СД), счисток (Рг1), счи́ток (Пс, Ум, Iв), чисте́ць
(Ав, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Шх, Ян1, Ян3, Ду, Iв, Mk, Ос, Он — ЗАГ), чистець лiсовий
(Сл — СЛ), чистик (Рг, Ан, Mj, См — ПД), чистня́к (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв), чистотiл (Рг1, Hl,
Ян2, См — СД, ПД, БУ), чистя́к (Вх, Жл, Ос, См — СТ, ПД, ДС).
Stachys sylvatica L. — чисте́ць лiсови́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); ба́бка (Ан, Iв, Сл, Мг
— СД, ЗК), бабка лiсова (См), буквиця (См — СД, СЛ), бу́ковиця (Ан, Iв, См, Мг — СД,
СЛ, ЗК), жали́ва ди́ка (Мг — ЗК), жали́ва лiсова́ (Мг — ЗК), жали́ва соба́ча (Мг — ЗК),
кадило (Ос — ПД, ВЛ), колопитець (См), колопитце (Км), колосниця (Ln — СТ), копитце
(Ан — СЛ), ко́ром черво́ний (Мг — ЗК), мня́та́ ди́ка (Мг — ЗК), м’я́та ди́ка (Ан, Мг — СЛ,
ЗК), чисте́ць (Сл, Мг — ГЦ, ЗК), щисто́лi (Мг — ЗК).
Stachys velata Klokov [≈Stachys cretica L.] — чисте́ць обго́рнений; чистець
закутаний (Оп).
Staphylea L. — клоки́чка (Ру, Оп).
Staphylea colchica Steven — клоки́чка колхı́дська (Ру, Оп).
Staphylea pinnata L. — клоки́чка пiрча́ста; клоки́чка (Сл; Нв, Рг1, Пс, Hl, Шм2,
Ум, Iв — ВЛ, БУ, ГЦ), клоки́чка пе́риста (Ру, Оп), клокı́чка пiрна́та (Мл), клокiчка
пi(е)рнатка (Вх1, Вх3); бамберки (Вх5 — ЛМ), дохлянка (Сл), клекiти́на (Вх7 — ВЛ),
клекı́чка (Вх7, Сл, Гб — ВЛ, ДС), клеко́чка (Мн, Ум, Iв — ПД), клекуч(к)а (Гв, Вх3 —
ДС), кли(i)кı́чка (Гв, Пок — ВЛ), клiку́чка (Вх, Жл, Mk — ПД, ДС), клокиця (Мн — ПД),
клокiлка (Гб — ЛМ), клокı́чка (Жл, Гр, Ду, Mk — ПД), клочи́чка (Рг, Мн, Ум — ПД), кокиця
(Рг1, Пс — ПД), колотiчка (Мл — ДС).
Staphylea trifolia L. — клоки́чка трили́ста (Ру, Оп).
Staphyleaceae — клоки́чковi (Ру, Оп); клокичкува́тi (Вх1, Сл).
Stellaria L. — зı́рочник (Сл, Ру, Оп; Ук).
Stellaria barthiana Schur [≈Stellaria palustris Retz] — зı́рочник Ба́рта (Оп);
зı́рочник Бартiа́на (Ру).
Stellaria crassifolia Ehrh. — зı́рочник товстоли́стий (Ру, Оп).
Stellaria fragilis Klokov [≈Stellaria graminea L.] — зı́рочник ламки́й (Оп).
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Stellaria graminea L. — зı́рочник злакоподı́бний; звiздочник травистий (Вх1),
зı́рочник злакови́дний (Ру, Оп), зı́рочник трави́стий (Мл); блощи́чник (Ан, Iв — СД),
вех кı́нський (Чн, Ан, Шм, Сл, Mk — ПД, СЛ), миловка (Ан — СТ), мильна трава (Ан —
СТ), ого́нь-трава́ (Ан, Го1, Шс — СТ), пiдмаренник (Ан — СЛ), пiсо́чник (Вх, Жл, Вх1, Ум,
Iв — ДС), саморı́дне зı́лля(є) (Вх, Ум, Iв — ДС).
Stellaria hippoctona (Czern.) Klokov [≈Stellaria graminea L.] — зı́рочник п’я́на
трава́; зiрочник п’яне сiно (Оп), п’я́на трава́ (Сл, Ру; Ан, Го1, Шм, Шс, Ян2, Iв — СД,
СТ); миловник (Чн, Ан — СТ), сı́но п’я́не (Чн, Ан, Шс, Iв — СТ, СЛ).
Stellaria holostea L. — зı́рочник великоцвı́тий; звiздо́чник лiсовий (Вх1; Жл),
зiрочник ланцетовидний (Оп), зı́рочник лiсови́й (Мл, Ру), трав’я́нка (Сл; Ан, Жл, Мн —
СТ); бiли́ло (Ан — СЛ), вiвсик (Gs — ДС), гри́жник (Ан, Iв, См — ПЗ), жива трава (Ан, Кр,
Сл — СД), журавка (Ан — СЛ), звiздочниця (Ln — СТ), звiздчатка (Ln — СТ), зı́рочник
(Ум, Iв), зо́рочник (Ан, Ум, Ян2, Яв, Iв — СД, ПД), конопляник (Ан — СЛ), не́хворо́щ (Ан,
Iв — ВЛ), пiдмаренник (Ан — СЛ), розперсниця (Ан — СД), совине зiлля (Ан — СТ),
считок (Пс), травлинка (Сл), трав’яне́ць (Жл), урочна трава (Го1 — СЛ), хвощ (Ан —
ВЛ), чисте́ць (Рг1, Пс, Мн2, Ум, Ос — СД), чисте́ць лiсови́й (Рг1, Пс, Шм, Ум, Iв, Сл, Mk —
СД, ПД), чисток (Ан — ПС), чистяк (Пс), човник (Рг1).
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. — зı́рочник довголи́стий (Оп); зı́рочник
розло́гий (Ру).
Stellaria media (L.) Vill. — зı́рочник-мокре́ць; звiздочник мокринець (Вх6),
звiздочник середущий (Вх1), зı́рочник сере́днiй (Мл, Ру, Оп), мокре́ць (Сл; Гв, Нв, Вх,
Рг, Ан, Мн2, Mj, Ян2, Iв, Mk, Ос, Ук, Сн, См, Дми, Коб — СД, ПД, ВЛ, ПЛ, ДС, ГЦ), мокрець
простий (Во); безве́ршки (Рм — ПЦ), зiрочка (Ан, Ln, Шс — СТ), канареєчна травка (Го1
— СЛ), куряча трава (Ан), мокраве́ць (Жл), мокра́вни́к (Вх, Жл, Вх1, Ум, Ду, Iв — ВЛ),
мокри́не́ць (Вх, Жл, Вх1, Ум, Iв, Сл, Бк — ДС, БУ), мокри́ця (Чн, Рг, Ан, Ln, Шм, Шс, Iв, Сл —
СТ, СЛ), мокрiвни́к (Бк — БУ), мокрı́й (Бк — БУ), отка́сник (Рм — ПЦ), пере́рванець (Нв
— ВЛ), приворо́тник (Ум, Iв), черева (Вх4 — ЛМ), череве́ць (Шх, Гб2, Коб — ГЦ), черевце́
(Гд — БО), чере́вця (Коб — БО), щирець (Во, См — ПС).
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Stellaria neglecta (Weihe) Á. & D.Löve — зı́рочник зане́дбаний (Ру, Оп).
Stellaria nemorum L. — зı́рочник гайови́й (Ру, Оп); зı́рочник гаєви́й (Мл, Сл).
Stellaria pallida (Dumort.) Piré — зı́рочник блiди́й (Ру, Оп).
Stellaria palustris Retz — зı́рочник боло́тяний; звiздочник синiй (Вх1), зı́рочник
боло́тний (Ру, Оп), зı́рочник си́зий (Мл, Сл).
Stellaria uliginosa Murray — зı́рочник багно́вий (Мл, Сл, Ру, Оп).
Stenactis Cass. [=Erigeron L. pro parte] — тонколу́чник; стена́ктис (Ру, Оп),
тонколуч (Вх2).
Stenactis annua (L.) Less. [=Erigeron annuus (L.) Pers.] — тонколу́чник
однорı́чний; стена́ктис однорı́чний (Ру, Оп), тонколу́чник мороноцвı́тий (Мл).
Stenactis septentrionalis (Fernald & Weig.) J.Holub [=Erigeron annuus (L.)
Pers. subsp. septentrionalis (Fernald & Weig.) Wagenitz] — тонколу́чник
пiвнı́чний.
Stenactis strigosa (Muhl. ex Willd.) DC. [=Erigeron annuus (L.) Pers. subsp.
strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz] — тонколу́чник щетиня́стий.
Steptorhamphus Bunge — бульбосала́тник.
Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh. (Lactuca tuberosa L.) —
бульбосала́тник пiвде́нний; лату́к бульбоно́сний (Ру).
Sternbergia Waldst. & Kit. — осı́нник; штернбе́ргiя (Ру, Оп).
Sternbergia colchiciﬂora Waldst. & Kit. — осı́нник жо́втий (Мл); штернбергiя
морозникоквiткова (Оп), штернбе́ргiя осı́ння (Ру).
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Steveniella Schlechter — стевенiє́ла (Ру, Оп).
Steveniella satyroides (Steven) Schlechter — стевенiє́ла пiвде́нна; стевенiє́ла
сатирiови́дна (Ру, Оп).
Stipa L. — ковила́ (Сл, Ру, Оп; Ук).
Stipa adoxa Klokov & Ossycznjuk [≈Stipa syreistschikovii P.Smirnov] — ковила́
непомı́тна.
Stipa anomala P.Smirnov — ковила́ незвича́йна.
Stipa asperella Klokov & Ossycznjuk — ковила́ шорстка́ (Чк).
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin — ковила́ днiпро́вська (Ру, Оп).
Stipa brachyptera Klokov [≈Stipa syreistschikovii P.Smirnov] — ковила́
короткокри́ла (Чк).
Stipa brauneri (Pacz.) Klokov [=Stipa lessingiana Trin. & Rupr. subsp. brauneri
Pacz.] — ковила́ Бра́унера (Оп).
Stipa bromoides (L.) Dörﬂer — ковила́ стоколо́сова.
Stipa capillata L. — ковила́ волоси́ста (Ру, Оп; Кри — СТ); ковила́ волосува́та (Мл),
ти́рса (Сл; Ср, Ан, Жл, Кр, Шс2, Ян3, Ян4, Ду, Ук, Кри — СД, СТ); калдан (Ян4 — СТ),
кови́ла́ (Ан, Пс, Ян3, Ян4, Ду — СТ, СЛ), ковилка (Ан — СЛ), ковиль (Рг1, Ан, Ln, Пс, Hl,
Шс2 — СД, СТ, СЛ), смерть овеча (Ан, Сл), степчи́на (Ан, Ln, Сл — СТ), тирза (Чн, Ln, Го2
— СТ, СЛ), шовкова трава (Рг, Ан, Сл).
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. — ковила́ пухнастоли́ста (Ру, Оп); ковиль (Чн
— СЛ).
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Stipa disjuncta Klokov [≈Stipa pennata L.] — ковила́ вiдокре́млена (Чк).
Stipa fallacina Klokov & Ossycznjuk — ковила́ облу́дна (Чк).
Stipa graniticola Klokov [≈Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin] — ковила́
гранı́тна (Чк).
Stipa heterophylla Klokov [≈Stipa pulcherrima C.Koch] — ковила́ рiзноли́ста
(Чк).
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Stipa joannis Čelak. = Stipa pennata L.
Stipa lessingiana Trin. & Rupr. — ковила́ Ле́ссинґа; ковила́ Ле́сингова (Сл), ковила́
Ле́ссiнга (Ру, Оп); калдан (Ян3 — СТ), ковила (Ян3, Ян4, Сл — СТ), ковиль (Чн, Ян1 —
СЛ), шовкова трава (Шс2 — СТ).
Stipa lithophila P.Smirnov [=Stipa pennata L. subsp. lithophila (P.Smirnov)
Martinovský] — ковила́ каменелю́бна (Оп).
Stipa maeotica Klokov & Ossycznjuk — ковила́ приазо́вська.
Stipa majalis Klokov [≈Stipa pulcherrima C.Koch] — ковила́ травне́ва (Чк).
Stipa martinovskyi Klokov [≈Stipa zalesskii Wilensky] — ковила́ Мартино́вського (Чк).
Stipa oreades Klokov [≈Stipa pulcherrima C.Koch] — ковила́ гiрська́ (Чк).
Stipa pennata L. (Stipa joannis Čelak.) — ковила́ пiрча́ста (Оп); ковила́ звича́йна
(Мл), ковила́ Iоа́нна (Ру), остянка паперичка (Вх1); волоски (См — СД), ке́йло (Ду),
кiвель (Mk — СД), кı́йло (Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Го1, Гр, Дб, Ду, Iв, Сл — СД, СТ), ковила́
(Ср, Лч, Ан, Жл, Ян2, Iв — СТ), кови́лє (Жл), кови́ль (Чн, Рг1, Ан, Ln, Жл, Мн, Кр, Ян1 —
СД, СТ, СЛ), ковиль перистий (Мн — СД), остянка (Mk), свистуха (Ан, Сл — СТ), смерть
овеча (Ln, Го2 — СТ, СЛ), степчина (Ан, Сл — СТ), ти́рса (Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Вх7, Iв, Сл,
Mk, См — СТ, ПД, ВЛ), тiйло (Mk), тı́ло Бо́же (Нв, Mk, См — СТ, ВЛ, ДС), шовко́ва трава́
(Рг1, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн, Hl, Iв, Сл, См — СД, СТ, ПД, СЛ, БУ).
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Stipa pennata L. subsp. lithophila (P.Smirnov) Martinovský — ковила́ пiрча́ста
каменелю́бна.
Stipa poëtica Klokov [≈Stipa pontica P.Smirnov] — ковила́ поети́чна (Чк).
Stipa pontica P.Smirnov — ковила́ причорномо́рська; ковила́ понтı́йська (Ру, Оп).
Stipa pulcherrima C.Koch — ковила́ найгарнı́ша; ковила́ найкраси́вiша (Ру, Оп).
Stipa rubens P.Smirnov = Stipa zalesskii Wilensky.
Stipa stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. = Stipa tirsa Steven.
Stipa syreistschikovii P.Smirnov — ковила́ Сирейщико́ва (Оп).
Stipa tirsa Steven (Stipa stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.) — ковила́
вузьколис́та (Сл, Ру, Оп); кови́л вузьколи́стий (Яв — СТ), ковила́ крутоли́ста (Мл);
калдан (Ян3 — СТ), ковила (Ян3, Ян4 — СТ), ковиль (Чн — СЛ).
Stipa transcarpatica Klokov [≈Stipa pulcherrima C.Koch] — ковила́ закарпа́тська (Чк).
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Stipa ucrainica P.Smirnov — ковила́ украї́нська (Ру, Оп).
Stipa zalesskii Wilensky (Stipa rubens P.Smirnov) — ковила́ Зале́ського (Оп),
ковила́ червонува́та; ковила́ черво́на (Ру).
Stipa sp. — кови́л (Ук), маґе́рка (Бк — БУ).
Stratiotes L. — водяни́й рiза́к (Ру, Оп; Ук); осiч (Вх2).
Stratiotes aloides L. — водяни́й рiза́к звича́йний; водяни́й рiза́к (Сл; Чн, Ln — СТ,
СЛ), водяни́й рiза́к алоєви́дний (Ру, Оп), осiч алоесова (Вх1, Вх3), осiч алоесова́та (Вх2,
Мл); водопир (Hl — БУ), водорiз (Шм2), рижа́к (Rs — ВЛ), рiза́к (Рг1, Ан, Пс, Мн, Ян2, Дб,
Ду, Iв, Сл, Mk — СД, ПС, СЛ), тiлорı́з (Шс2, Сл, Ук — СТ).
Streptopus Michx — когу́тики; стрепто́п (Ру, Оп).
Streptopus amplexifolius (L.) DC. — когу́тики гiрськı́; скрутник жаток (Вх1),
стрепто́п стеблообго́ртний (Ру, Оп); когу́тик(и) (Он, Кч, Коб — БО, ГЦ).
Strigosella Boiss. [=Malcolmia R.Br.] — вечорни́чка; стригозела (Оп).
Strigosella africana (L.) Botsch [=Malcolmia africana (L.) R.Br.] — вечорни́чка
африка́нська; стригозела африканська (Оп).
Strophiostoma sparsiﬂora (Mikan) Turcz. = Myosotis sparsiﬂora Mikan ex Pohl.
Styphnolobium japonicum (L.) Schott = Sophora japonica L.
Suaeda Forskål ex Scop. — со́дник (Сл, Ру, Оп; Ук).
Suaeda altissima (L.) Pallas — со́дник висо́кий (Мл, Сл, Ру, Оп).
Suaeda baccifera Pallas — со́дник я́гiдний; со́дник ягодоно́сний (Ру, Оп).
Suaeda confusa Iljin — со́дник незрозумı́лий; со́дник заплу́таний (Ру, Оп).
Suaeda corniculata (C.A.Meyer) Bunge — со́дник рога́тий (Ру, Оп).
Suaeda maritima (L.) Dumort. — со́дник примо́рський (Ру); содни́к морськи́й
(Мл, Сл); солонець (Ср, Ln, Шс2, Ян3 — СТ).
Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima — со́дник примо́рський
типо́вий.
Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. pannonica (G.Beck) Soó ex P.W.Ball —
со́дник примо́рський панно́нський.
Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. salsa (L.) Soó — со́дник примо́рський
солонце́вий.
Suaeda pannonica (G.Beck) [=Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. pannonica
(G.Beck) Soó ex P.W.Ball] — со́дник панно́нський.
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Suaeda prostrata Pallas [≈Suaeda maritima (L.) Dumort.] — со́дник просте́ртий
(Оп); со́дник сланки́й (Ру).
Suaeda salsa (L.) Pallas [=Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. salsa (L.) Soó]
— со́дник солонце́вий; со́дник солончако́вий (Ру, Оп).
Subularia L. — ши́льник (Оп).
Subularia aquatica L. — ши́льник водяни́й (Оп).
Succisa Haller — комо́нник (Ру, Оп; Ук).
Succisa pratensis Moench — комо́нник лучни́й (Ру, Оп); вiдво́дник луковий (Вх1,
Мл; Жл), комо́нник (Сл; Мн2 — СД); борода́ чо́ртова iна́кша (Rs — ВЛ), бронець (Ан —
СЛ), вищипус (Ос — ВЛ), камениця (Ос — ПЦ), кам’яницi (Ос — ПЦ), коминиця (См),
коноплi лiснi (Км), короста (Км), кумуниця (Км), лизун (Км), лю́бка (Ан, Iв — СД), ночлiжник (Ос — ПЦ), повнячки лiсовi (Ос — ВЛ), пригриз (Ан), прикусень (Ос — ПЦ),
прикусник (Ос — ВЛ, ПЦ), п’ятисильник (Ос — ВЛ), ра́нник (Ан, Iв — ПД), сивець (Км),
чортiв корiнь (Ан), чортова трава (Tl), чортогон-трава (Км), яловень боровий (Ан —
ПС).
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Succisella G.Beck — комо́нничок; мали́й комо́нник (Ру, Оп).
Succisella inﬂexa (Kluk) G.Beck — комо́нничок зı́гнутий; вiдво́дник пiвде́нний
(Мл), мали́й комо́нник зı́гнутий (Ру, Оп).
Swertia L. — беши́шниця; све́рцiя (Ру, Оп).
Swertia alpestris Baumg. ex Fuss [=Swertia perennis L. subsp. alpestris
(Baumg. ex Fuss) Simonk.] — беши́шниця альпı́йська; све́рцiя альпı́йська (Ру,
Оп).
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Swertia perennis L. — беши́шниця звича́йна; пiтушок тревалий (Вх1), све́рцiя
багаторı́чна (Ру, Оп), шве́рцiя (Сл).
Swertia perennis L. subsp. alpestris (Baumg. ex Fuss) Simonk. — беши́шниця
звича́йна альпı́йська.
Swertia perennis L. subsp. perennis — беши́шниця звича́йна типо́ва.
Swertia punctata Baumg. — беши́шниця крапча́ста; све́рцiя крапча́ста (Ру);
беши́га (Вай — ГЦ), беши́шниця (Сн, Вай — ГЦ).
Swida Opiz [=Cornus L. pro parte] — свиди́на (Ру, Оп; Ук).
Swida alba (L.) Opiz [=Cornus alba L.] — свиди́на бı́ла (Ру, Оп).
Swida australis (C.A.Meyer) Pojark. ex Grossh. [=Cornus sanguinea L. subsp.
australis (C.A.Meyer) Jáv.] — свиди́на пiвде́нна (Оп).
Swida sanguinea (L.) Opiz [=Cornus sanguinea L.] — свиди́на крива́во-черво́на
(Ру, Оп).

Swida stolonifera (Michx) Rydb. [=Cornus sericea L.] — свиди́на вкорı́нлива;
свидина́ па́росткова (Ру, Оп).
Symphoricarpos Duh. — бiлоя́гiдник, корали́на (Ук); снiжноя́гiдник (Ру, Оп; Ук).
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake (Symphoricarpos rivularis Suksdorf) —
бiлоя́гiдник звича́йний (Мл), корали́на бı́ла; бı́лi я́годи (Сл; Рг1, Ан, Пс),
снiжноя́гiдник бı́лий (Ру), снiжноягiдник прирiчковий (Оп); бульдоне́ж (Мс — СТ),
корали́на (Сл, Mk — ГЛ), кульочки́ бı́лi (Гб — ВЛ), перлоягодник (Шс2 — СТ), снiгурки
(Mk — ПД), снiжна ягода (Шс2 — СТ), снiжний кущ (Шс2 — СТ).
Symphoricarpos rivularis Suksdorf = Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake.
Symphytum L. — жи́вокı́ст (Сл, Ру, Оп; Ук); гав’яз (Вх2).
Symphytum asperum Lepechin — жи́вокı́ст шорстки́й (Ру, Оп); гав’яз (Ан — СТ).
Symphytum besseri Zaverucha — жи́вокı́ст Бе́ссера (Оп).
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Symphytum bohemicum F.W.Schmidt [≈Symphytum oﬃcinale L.] — жи́вокı́ст
че́ський; живокiст богемський (Оп).
Symphytum caucasicum Bieb. — жи́вокı́ст кавка́зький (Ру, Оп).
Symphytum cordatum Waldst. & Kit. ex Willd. — жи́вокı́ст серцели́стий (Сл,
Ру); гав’я́з серцели́стий (Мл), гав’яз серцьолистий (Вх1), живокiст серцевидний (Оп);
гирчи́на (Вх, Gs, Жл, Вх1 — ДС), огiрчи́на́ (Коб — БО, ГЦ).
Symphytum oﬃcinale L. — жи́вокı́ст лiка́рський (Ру, Оп); гав’яз живокiст (Вх1,
Вх2, Вх3, Вх6), живокı́ст звича́йний (Сл), живокiсть лiкарська (Во); ав’язь (Ос — ПД),
бiлопуз(н)ик (Ан, Сб — СЛ, ЗК), боєве́ць (Км, Сб — ЗК), бурачо́к (Сб — ДС), васильки
болотнi (Ос — СЛ), вухо лошакове (См — СТ), гаваз (Во), га́в’єз(ь) (Шх, Mk, Он, Гб2, Коб
— БО, ГЦ), га́вис (Сб — БУ), гав’ї́з (Он — БО), га́в’яз (Вх, Ан, Gs, Ду, Mk, Гт, Он, Кч, Мг,
Коб, Мал — ДС, БО, ГЦ, ЗК), гав’я́зин (Гт — ЗК), га́в’я́зь (Гр, Ду, Гд, Гт, Он, Мг — БО,
ЗК), дзво́ники (Сб — СТ, ПЦ), дзво́ники за́ячi (Сб — ПД), живикiст (Км), живожил (Ос
— СЛ), живокесен (Км), жи́во́кı́ст (Ав, Рг1, Gs, Мн, Вх5, Mj, Ум, Rs, Шх, Ян2, Ду, Iв, Сл,
Mk, Мс, Кч, Мг — ЗАГ), живокiст чоловiчий (Ос — ВЛ), живокı́сть (Гв, Нв, Вх, Вл, Ан,
Жл, Мн2, Го2, Hl, Шс2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Кч — ЗАГ), живокı́с(ь) (Сб — СД, ЗК), живоко́с
(Сб — СД), живоко́ст (Чн, Hz, Дз, Ос, Мс, Мг — ЗАГ), жи́воко́сть (Го2, Ук, Мг — СД, СЛ,
ЗК), живоку́ст (Мг — ЗК), живосток (Км), жиговник (Км), жилавни́к (Сб — ГЦ), жилове
зiлля (Ос — ВЛ), жиловник (Ан — СЛ), жилокость (Ан — СД), кiсть жива (Вх, Вх7 — ДС,
ЛМ), костiваль (Вх4, Вх7 — ЗК, ЛМ), костолiм (Км), костоло́м (Ан, Iв — СД), коштi(и)ва́л
(Вх4, Ос, Мг — ЗК, ЛМ), лизень (См), лизень воловий (Сл), лодишник (Ан — СД), лопу́х
(Сб — ВЛ), ма́йва ди́ка (Мг — ЗК), мандриґу́ля коро́в’яча (Он — БО), медовички́ (Сб —
ПД), медуни́ця (Мг — ЗК), меду́нка(и) (Сб — СД, ВЛ, ГЦ), моги́льник (Сб — ВЛ), м’я́со
дı́дове (Сб — ПД), нiми́ця (Сб — ПД), огурчи́на (Мг — ЗК), оконник (Ln — СТ), око́пник
(Шм2, Мс — СТ), пiдбı́льник (Сб — ПД), пра́вокı́ст(ь) (Рг1, Пс, Жл, Мн, Ум, Iв), рı́жник
(Вх7 — ДС), ро́жа соба́ча (Сб — ПС), сальник (Во), сальниця (Км), слiпота́ ку́ряча (Ос,
Сб — СД, СТ), собачки́ (Сб — СД), стяглич (Ос — ВЛ), чорне зiлля (Ос — ПД), чорний
корiнь (Ос — ПД), чорноко́рiнь (Мг — ЗК), ша́влiя (Сб — СД), язи́к воло́вий (Рг1, Мн, Mj,
Ум, Iв, См — СД), язик гов’яжий (Во), язик собачий (Сл — СЛ).
Symphytum orientale L. — жи́вокı́ст схı́дний (Ру, Оп).
Symphytum peregrinum Ledeb. — жи́вокı́ст кочiвни́й; живокiст бродячий (Оп).
Symphytum popovii Dobrocz. [≈Symphytum tuberosum L. subsp. nodosum
(Schur) Soó] — жи́вокı́ст Попо́ва (Оп).
Symphytum tanaicense Steven — жи́вокı́ст донськи́й (Оп).
Symphytum tauricum Willd. — жи́вокı́ст кри́мський (Сл, Ру, Оп); гав’я́з
кри́мський (Мл).
Symphytum tuberosum L. — жи́вокı́ст бульби́стий (Сл); гав’я́з бульви́стий (Вх1,
Вх6, Мл).

Symphytum tuberosum L. subsp. nodosum (Schur) Soó — жи́вокı́ст бульби́стий
вузлува́тий.
Syrenia Andrz. — жовту́шниця; сире́нiя (Ру, Оп).
Syrenia cana (Piller & Mitterp.) Neilr. — жовту́шниця си́за; жовту́шник
вузьколи́стий (Мл, Сл), сиренiя сиза (Оп); фалок сивий (См).
Syrenia montana (Pallas) Klokov — жовту́шниця гiрська́; жовту́шник
безчерешкови́й (Мл), сиренiя гiрська (Оп).
Syrenia siliculosa (Bieb.) Andrz. ex C.A.Meyer — жовту́шниця стручко́ва;
жовту́шник стручковий (Мл), сиренiя стручкова (Оп); левкой чорний дикий (Ан),
фалок стручковий (См).
Syrenia talijevii Klokov — жовту́шниця Талı́єва; сире́нiя Талı́єва (Ру, Оп).
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Syringa L. — бузо́к (Сл, Ру, Оп).
Syringa amurensis Rupr. — бузо́к аму́рський.
Syringa chinensis Willd. — бузо́к кита́йський (Сл, Оп); буз (Сл — СД), бузо́к (Сл, Мс
— СД, СТ), бузо́к калiро́ваний (Мс — СТ), бузо́к королє́вський (Мс — СТ), бузо́к кру́пний
(Мс — СТ), сiре́нь (Мс — СТ), сiре́нь культу́рна (Мс — СТ), сiре́нь по́вна (Мс — СТ).
Syringa emodi Wall. — бузо́к гiмала́йський (Оп).
Syringa josikaea Jacq. ﬁl. ex Reichenb. — бузо́к карпа́тський; бузо́к схiднокарпа́тський (Ру), бузок угорський (Оп).
Syringa persica L. — бузо́к пе́рський (Сл, Ру, Оп); боз перський (Mk), буз (Сл — СД),
бузок (Сл — СД), лиля́к (Гб2 — ГЦ).
Syringa villosa Vahl — бузо́к волоси́стий (Оп).
Syringa vulgaris L. — бузо́к звича́йний (Сл, Ру, Оп; Сб — СТ); боз турецький (Во,
Вх1, Вх3), боз я́рий (Вх1, Вх6, Мл); аляля́с (Лс2 — ПЦ), арґiва́н (Бк — БУ), баз (Го1 —
СЛ), базни́к (Ум, Mk, Шл, Гб, Кар, Коб — ДС), базник турецький (Сл — ВЛ), базни́к я́рий
(Вх, Пс — ДС), бевз (Mk, Лс1, Сб — СД, ПД), бедз (Лс2, Бк, Сб — ВЛ, ПЦ, БУ), без (Шк, Пс,
Ду, Iв, Сл, Mk, Мч, Лс1, Лс2, Ос, Бк, Рм, Гу, Гб, Ар — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ПЗ, БУ), бе́зя (Сб —
СД), беш (Mk — ДС), бзина́ (Жл, Сб — ГЦ), биз (Сб — ПЗ), би́зє (Вх7 — СЯ), бiж (См), бiз
(Rs, Сл, Гб, Сб — ВЛ), бiзник (Сл — ВЛ), бодз (Гу — ГЦ), боз (Вх7, Сл, Mk, Ук, Гу, См, Гб,
Сб, Кар, Коб — ВЛ, ДС, БО, ГЦ), боз синий (Вх6), бозина́ (Жл), бозь (Mk — СД), буз (Лч,
Гр, Дб, Ду, Сл, Ос, Ук, Сб — СД, ПД, ПЦ, СЛ), бузи́на́ (Ос, См, Сб — ВЛ, БУ, ЗК), бузино́к
(Сб — ПС), бузни́к (Мо, Бк, См, Сб — СТ, ПД, БУ, ЗК), бузо́к (Чн, Рг1, Ср, Лч, Ан, Шк, Ln,
Пс, Мн2, Mj, Шс2, Ян4, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ва, Ос, Ук, Рм, Гб, Мг2, Сб — ЗАГ), бузок красний
(Ос — СД), бузо́к правди́вий (Сб — СТ), бузо́к серде́чний (Сб — ДС), варґо́на (Сб — ЗК),
ворґо́на́ (Гт, Мг2, Сб — ГЦ, ЗК), гирґiван (Сл — БУ), ґ(г)орґо́на́ (Сб, Мг2 — ЗК), iлiя́к (Бк
— БУ), катрафо́я (Мг2 — ЗК), клюку́чка (Мг2 — ЗК), лелiва́с (Пр — ПС), лилiя́с (Гр, См
— СД), лiлiя́к (Мо, Бк, Гб2 — СТ, БУ, ГЦ), лоґордина́ (Мг2 — ЗК), мардiя́н (Бк — БУ),
ме(и)кда́н (Сл, Сб — ПС, БУ), орґ(г)о́на(и) (Mk, Гт, Мг2, Сб — ГЦ, ЗК), орґонина (Гб —
ЛМ), ордона́ (Гд — БО), палия́с (Сб — ПС), ра́й-де́рево (Ан, Гр, Ду, Сл, Сб — СД, СТ, СЛ),
синель (Чн, Ln — СТ, СЛ), синiль (Во), сирень (Рг1, Мг2, Сб — СД, ПЦ, ПС, СЛ, ГЦ, ЗК),
сiре́нь (Рм, Мг2, Сб — СД, СТ, ВЛ, ПЦ, ЗК), сосна́ (Мг2 — ЗК), транда́хил (Ан, Жл, Ду —
ПД), хабоз турецький (Гв), ялилас (Ос — ПС).

T

au

Taeniatherum Nevski — стрiчкоо́сник (Ру, Оп).
Taeniatherum asperum (Simonkai) Nevski = Taeniatherum caput-medusae L.
Taeniatherum caput-medusae L. (Taeniatherum asperum (Simonkai) Nevski) —
стрiчкоо́сник шорстки́й (Ру, Оп).
Taeniatherum crinitum (Schreber) Nevski — стрiчкоо́сник довговолоси́стий;
стрiчкоо́сник довговоло́сий (Ру, Оп).
Tagetes L. — чорнобри́вцi (Ру, Оп); оксамитець (Вх2).
Tagetes erecta L. — чорнобри́вцi-повняки́, чорнобри́вцi-купчаки́; оксами́тець
купча́к (Вх2, Мл), повняки́ (Сл, Ру, Оп; Ан, Жл, Ду, Iв, Ос, Ук, Мс, Гб, Кри — СД, СТ, ПД,
ВЛ), чорнобри́вцi прямı́ (Ру), чорнобривцi прямостоячi (Оп); аксамiтка (Мл), андики
(Вх7 — ДС), ба́рхотцi (Мс — СТ), боня́к (Вх — ДС), виздоза (Пс), вуздик (Сл — СД),
гвозди́к (Ос, Ук — СД), гво́зди́ки (Рг1, Пс, Ум, Ян1, Ян4, Сл, Ос, Гб, Опа — СД, СТ, ПД, ВЛ,
СЛ, ДС), гвуздики (Опа — СТ), жовтяки́ (Ан, Ду, Iв, Мс — СТ), жовтянка (Ум), звузди́ки
(Бк — БУ), индики (Вх7 — ДС), кабачки (Ос — ПД), копча́к (Бк — БУ), крупчаки (Кри —
СТ), купча́к (Вх, Лч, Жл, Hl, Mj, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk, Бк, Опа — СД, СТ, ПД, ВЛ, БУ), купчаки́
(Рг1, Пс, Сл, Ук, Мс — СТ), купчє́к (Гб — ДС), купчєнка (Вх7 — ДС), купчик (Ан), кутна́к
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(Вх — ВЛ), повнюк (Вх — ВЛ), повнюхи́ (Вх7, Пок — ВЛ), повня́к (Вх, Вх7, Ум, Mk, Ук
— СД, ВЛ, ДС), помня́к(и́) (Вх7, Дз, Пл, Мс, Гб — СД, СТ, ПД, ВЛ), пом’яки́ (Мс — СТ),
поню́х (Вх, Вх7 — ДС), уздики (Сл — СД), фаєрушка (Вх7 — ЛМ), фраїрушка (Вх7 — ЛМ),
цю́прики (Вх7 — ВЛ), чорнобри́вець (Ду, Сл — ПД), чорнобри́вцi (Мс — СТ), чорнобри́вцi
жо́втi (Мс — СТ), чорнобри́вчики (Мс — СТ), чупчаки (Он — БО), шапки́ (Ср, Ян4 — СТ),
шапочки (Чн, Ln — СТ, СЛ), шелудiвцi (Ос — СД).

Tagetes patula L. — чорнобри́вцi розло́гi (Ру, Оп); оксами́тець чорнобри́вець (Вх2,
Мл), чорнобри́вцi (Сл; Лч, Пс, Mj, Ум, Шс2, Iв, Mk, Ос, Мс, Гб2 — ЗАГ); бархатець (Mk),
ба́рхотцi (Мс — СТ), гвозди́ка горо́дня (Ан, Сл), гвозди́ки (Вл, Ан, Сл), гвозди́чки (Рг1, Ан,
Пс, Гр, Iв), зiрки́ (Вл, Ду), купчак (Mk — ПД), окса́ми́т (Ан, Шс2, Iв, Сл — СТ), смердюшка
(Mk — ДС), цига́нка (Мс — СТ), чорнобри́вець (Чн, Вх, Рг1, Ln, Пс, Ум, Ян4, Ду, Iв, Mk, Ук,
Мс, Гб — ЗАГ), чорнобри́вка (Вх7 — ГЦ), чорнобривцi безсмертнi (Ан), чорнобрiвець (Ср
— СТ).
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Tagetes signata L. = Tagetes tenuifolia Cav.
Tagetes tenuifolia Cav. (Tagetes signata L.) — чорнобри́вцi вузьколи́стi;
чорнобри́вцi позна́ченi (Ру, Оп).
Tamaricaceae — тамари́сковi; бiждерниковатi (Вх1, Вх6), тамари́ксовi (Ру, Оп),
тамарискува́тi (Сл).
Tamarix L. — тамари́ск (Сл); тамари́кс (Ру, Оп).
Tamarix gallica L. — тамари́ск францу́зький (Ан, Шс, Яв — СТ); тамаришок
галiйський (Вх3); бiсерник (Ан — СТ), гребенник (Ln — СТ), гребенщи́к (Шс, Яв — СТ),
жидовни́к (Яв), тамаришок (Mk).
Tamarix gracilis Willd. — тамари́ск струнки́й; тамари́кс струнки́й (Ру, Оп);
бiсерний кущ (См), Боже дерево (См — СТ).
Tamarix hohenackeri Bunge [≈Tamarix smyrnensis Bunge] — тамари́ск
Гогена́кера; тамари́кс Гогена́кера (Ру, Оп).
Tamarix ramosissima Ledeb. — тамари́ск галузи́стий; тамари́кс галу́зистий (Ру,
Оп), чамари́шок крiсла́тий (Мл); Бо́же де́рево (Шс2, Сл, См — СТ), жидiвник (Сл — СТ).
Tamarix smyrnensis Bunge — тамари́ск туре́цький.
Tamarix tetrandra Pallas ex Bieb. — тамари́ск чотиритичи́нковий; тамари́кс
чотиритичи́нковий (Ру, Оп), тамари́ск кри́мський (Сл), чамари́шок кри́мський (Мл);
бı́серне де́рево (Рг1, Пс, Жл, Мн — СД), гребенник (Ln — СТ), жидовник (Шм2 — СТ),
тама́рикс (Пс, Жл), тамариск (Рг1, Мн — СД, СТ).
Tamus L. — товстокорı́нник; та́мус (Ру, Оп).
Tamus communis L. — товстокорı́нник звича́йний; та́мус звича́йний (Ру, Оп);
недоступ (См).
Tanacetum L. — пи́жмо (Ру, Оп; Ук); воротиш (Вх2).
Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Schultz Bip. — пи́жмо деревiєли́сте (Оп).
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip. — пи́жмо жовтозiльноли́сте,
далма́тська рома́шка; роман (Сл), роман далматський (Сл).
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. — пи́жмо щитко́ве; мару́на вели́ка
(Сл), мару́на лiсова́ (Мл); дев’ять косарiв (Ос — ПД), кровни́к (Коб — БО), мари́на
(Рг1, Ян2, Ду, Сл — СД), маруна (Mk, Ос — СТ, ПД), маруна польова (Ан — ПД), маруна
степова (Ан, Сл — ПД), материнка (Ан — СД), невı́стка (Коб — ГЦ), перевертень (Ос —
ПД), пижма собача (Ос — ПД), пижмо (Ос — ВЛ), пижмо бiле (Ос — ВЛ), пижмо дике
(Ос — ВЛ), пижмо лiсове (Ос — ВЛ), при́воротень (Рг1, Вл, Ан, Жл, Ян2, Ду, Сл, Ос — СД,
ПД), при́воротень лiсови́й (Rs — ВЛ), пуговник (Го2 — СЛ), пупавник (Ln, Mk — СТ),
розмай-зiлля (Ос — ВЛ), роман великий (Сл — СЛ), романе́ць (Нв, Вх, Жл, Вх1, Ос — ПД,
ВЛ, ДС), романка (Ос — ПД), рома́шка (Ос, Коб — ПД, ВЛ, БО), ромен лiсовий (Ан — СД),
рум’янок собачий (Ан — СД), спирт (Ос — ВЛ).
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Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.)
Heywood — пи́жмо щитко́ве Клю́зiя.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum — пи́жмо
щитко́ве типо́ве.
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip. — пи́жмо великоли́сте.
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev (Оп); мару́на кучеря́ва (Мл, Сл), мару́на
тисячоли́ста (Ру); деревiй (Ос — СТ), деревiй жовтий (Сл, Ос — СТ), кудря́(а́)вець
(Рг1, Пс, Жл, Ду, Сл — СТ), полинець (Mk), пупавник (Ср — СТ), серпорiз (Ос — СТ).
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvelev [≈Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev]
— пи́жмо оде́ське (Оп); мару́на оде́ська (Ру).
Tanacetum paczoskii (Zeﬁrov) Tzvelev — пи́жмо Пачо́ського (Оп).
Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz Bip. — пи́жмо маруноли́сте.
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. — мару́на; мару́на горо́дня (Сл); марина
(Mj, Mk — ПД), марона (Rs, Ос — ВЛ), мару́на (Во, Нв, Вх, Ан, Gs, Жл, Ду, Ос, Ук — ПД,
ВЛ, ДС), мару́нка (Gs, Мл, Mk, Ос, Ук, Гб — ВЛ, ДС, ГЦ), мару́нька (Жл, Mk, Гб — ПД,
ДС), маточник (Tl), ромашка персидська (Ос — СД), ромашка римська (Го1 — СЛ),
росто́пасть (Шх, Ду — ГЦ), руман (Ос — ВЛ).
Tanacetum vulgare L. — пи́жмо звича́йне (Ру, Оп); воро́тиш ра́нник (Вх2, Мл),
наворотиш звичайний (Вх1, Вх3), пи́жмо (Сл; Ав, Нв, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Вх1, Ян2, Ян4,
Iв, Mk, Лс2, Ос, Мг, Коб — ЗАГ); алтарник (Ос — ПД), вороташ (Км), воро́тич (Во, Жл, Он,
Мг — ЗК), воро́тиш (Вх7 — ВЛ), воротчик (Км), вро́(а́)тич (Mj, Км — ПД), гли́с(т)ни́к
(Ln, Сл, Гт, Мг, Сб — СТ, ПЗ, ЗК), глиста́к (Мг — ЗК), глистня́к (Лс2 — ПЦ), горлянка
(См — СЛ), горобина́ ди́ка (Сб — ВЛ), горобина́ польова́ (Сб — ДС), гороби́нка ди́ка
(Км, Мг — ЗК), гороби́нка жо́вта (Сб — ГЦ), горобинка польова (Км), дев’яси́л (Сб —
ПД), дев’ятиси́л (Tl, Сб — СТ), дев’ято́си́л (Сб — ВЛ, БУ, ЗК), дев’ятоси́льник (Мг — ЗК),
дервı́й (Сб — ДС), деревiй (Сл — СТ), де́ревi(е)й жо́втий (Ан, Ос, Сб, Коб, Яна — СД, СТ,
ГЦ), деревı́нь жо́втий (Сб — ГЦ), десятисильник (Го2 — СЛ), дизель (Ос — СТ), дре́вiнь
(Mk, Мг, Сб — ПД, ДС, ЗК), душечник (Ан — СЛ), жовтоголо́вник (Сб — ВЛ), кану́пер (Сб
— ПЦ), канупiр дикий (Mk — ПД), кори́ворот (Вх7 — БО), корова́й (Ан, Iв, Сб — СД, СТ),
кудря́(а́)вець (Вл, Жл, Сл, См, Мг — ПД, ЗК), кудря́вчик (Гт — ЗК), купавки (Ос — СД),
маринька (Hl — БУ), мару́на (Мч, Ос — ПД), мару́нька (Мг — ГЦ), мар’ю́нка (Мг — ЗК),
ма́точник (Ан — СЛ, ДС), мере́нник (Сб — ГЦ), мишка (Сл, См — СД), на́воро́тень (Вх,
Жл, Ум, Iв — ДС), на́в(о)ро́тиш (Вх, Жл, Ум, Сл, Mk — ДС), на́воротник (Жл), навороток
(Км), навратнiк (Вх7 — ЛМ), навраток (Вх7 — ЛМ), навротень (Сл), навро́тич (Ан, Iв, Сл,
Mk), на́дра́фiй(я) (Мг — ЗК), осту́да (Шх, Сб — ГЦ), па́пороть (Сб — ДС), пи́жма (Чн, Вл,
Ан, Ln, Кр, Шм, Iв, Сл, Лс2, Ос, Рм, Мг — ЗАГ), пижма садова (Чн — СЛ), пижмо дике (Ос
— ПД), пижмо польове (Ос — ПД), пиз(ь)мо (Вх, Ос — ПД, ВЛ), пı́жма (Пс, Tl, Ду, Мг, Яна
— СТ, ЗК), пiжмо (Вх, Пс, Мг — ДС), пiзма (Mk — ПД), привертень (Mk — ГЦ), приворiт
(Mk — ДС), при́воротень (Ан, Жл, Гр, Iв, Ос, Мг — СД, ПД, ВЛ, ЗК), протич (Км), псє́чка
(Сб — ДС), раби́на Бо́гова (Сб — ВЛ), рабри́нка (Сб — ПЗ), рабри́нки пахню́щi (Сб —
ПЗ), рай-цвiт (Ан — СЛ), ранник (Вх, Вх1 — ДС), ри́бка (Сб — ПД), ромашка жовта (Ос —
СТ), рома́шка польова́ (Сб — БО), ромешок (Ан — СД), румня́нок (Сб — ДС), рум’янок
лiсний (Км), ру́та-м’я́та (Сб — СТ), ряби́н(к)а ди́ка (Ав, Рг1, Пс, Сб — СД, СТ), рябинчик
(Ан), рябишник (Ан — СЛ), рябı́нка (Мг — ЗК), сизик (Км), слiпота́ ку́ряча (Сб — ПД),
тисячоли́сник (Сб — СТ), чашечник (Ан — СЛ), чорно́биль (Мг — ЗК), шальни́к (Ан, Iв
— СД).

Taraxacum Weber — кульба́ба (Вх2, Вх3, Ру, Оп).
Taraxacum alpinum Hegetschw. & Heer [≈Taraxacum panalpinum Van Soest]
— кульба́ба альпı́йська (Ру, Оп).
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. — кульба́ба бессара́бська
(Ру, Оп).
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Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser — кульба́ба червонопло́да (Ру,
Оп); горицвiт (Ан — СД), кумбаки (Ан — СД).
Taraxacum fontanum Hand.-Mazz. — кульба́ба приджере́льна; кульба́ба
джере́льна (Ру, Оп).
Taraxacum hybernum Steven — кульба́ба осı́ння (Оп), крим-саги́з (Оп).
Taraxacum klokovii Litv. — кульба́ба Кло́кова (Ру, Оп).
Taraxacum kok-saghyz Rodin — кок-саги́з (Ру).
Taraxacum nigricans (Kit.) Reichenb. — кульба́ба чорнува́та (Ру, Оп).
Taraxacum obliquum (Fries) Dahlst. — кульба́ба нерiвнобо́ка (Оп).
Taraxacum oﬃcinale Weber — кульба́ба лiка́рська (Ру, Оп), кульба́ба звича́йна
(Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру); кульба́ба (Вх3; Ав, Чн, Вх, Рг1, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Кр,
Шх, Ян2, Дб, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Ва, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, Мг — ЗАГ); ба́ба (Ян4, Лс2 — СТ, ВЛ,
ПЦ), бабаки (Ян4 — СТ), баба-куля (Км), ба́баку́ль (Вх7, Мс — СТ, ДС), ба́бка (Вл, Вх7,
Ум, Ян4, Мс, Гб, Мг — СТ, ВЛ, ЗК), бара́нки (Ан, Iв — ПД), бара́нчики (Сл, Мг — СТ, ЗК),
батужни́к (Мг — ЗК), борода́вник (Гв, Во, Жл, Сл, См — ДС), будяк жовтоцвiтий (См —
СД), бу́лочки (Сб — СТ), вiрнiсть мужська (Км), гра́бельки (Мг — ЗК), гуменник (Во,
Mk), гуме́нце́ попо́ве (Рг1, Ан, Пс, Жл, См — СД), дєдо́вник (Лс2 — ПЦ), дı́дики (Мг —
ЗК), дiд(к)и́ (Сл, Мс — СД, СТ), дуйвı́тер (Сб — ЗК), жабник (Mk), жи́дик (Вх, Вх1, Ум —
ДС), жовту́(ю́)шка (Жл), жовту́шки (Сб — ПД), зуб во́вчий (Гр, Сб — ДС), кагане́ць (Сб
— ДС), козачки (Сл — СЛ), кочанець (Hl — БУ), кулi(и)ба́ба (Сл, Сб — СД, СТ), ку́льбаба́ба (Mj, Mk, Мч — ПД, ДС), кульба́бка (Лч, Вх6, Вх7, Сл — СД, ЗК), кульба́бок (Вх7 — ЗК),
ку́льба́вка (Вх7, Гб2 — ГЦ), кульба́ка (Ум, Iв), кульбаха (Mj, Mk — СД), купа́ва (Гр — ЗК),
купа́ла (Вх7 — ЛМ), летю́(у)чки (Ан, Ум, Iв, Сл, Мс — СТ), листочки (Ян4 — СТ), любов
хлопцiв (Км), маї́вка (Вх, Ум, Iв, Сл, См — ДС, ЛМ), маї́к(и) (Вх7, Гб — СЯ, ЛМ), май (Вх,
Жл, Ум, Ду, Ос — ДС, ЛМ), ма́йка (Вх, Вх1, Ум — ДС), ма́ти-ма́чуха (Сб — ДС), мела́йниця
(Мг — ЗК), мелайнички́ (Мг — ГЦ), мо́лоч (Мг — ЗК), мо́лоч горо́довий (Шх, Ду — ГЦ),
мо́лоч ди́кий (Вх7 — ЗК), молоча (Он — БО), моло́ча́й (Ян4, Сл, Лс2, Он, Рм, Мс, Гб, Мг,
Сва — ЗАГ), молоча́й ди́кий (Км, Сб — ДС), молоча́йниця (Сб — ДС, ЗК), молоча́к (Сб —
ПС), мо́лочень (Мг — ЗК), моло́чець (Он — БО), мо́лочи́й (Гб, Сб, Коб — ДС, БО), моло́чı́й
(Вх, Ду, Сл, Mk, Ос, Он, Мс, Гб, Мг — ЗАГ), молочı́йка (Сб — ВЛ), мо́лочiнь (Сб, Тка — ДС,
ЗК), молочка́вець (Мг — ЗК), молочко (Mk — БУ), молочко́ жо́вте (Мс — СТ), моло́чни́к
(Вх, Вх1, Мс, Мг — СТ, ДС, ЗК), моло́шник (Гр — ПС), москалик (Mk, См — ПД), моска́ль
(Mk, Лс2 — ПЦ), надува́нчики (Сб — ПС), обду́в лı́карський (Мг — ГЦ), о́гники (Мг — ЗК),
одува́нчик (Ln, Ос, Мс, Гб, Мг — СД, СТ, ЗК, ЛМ), омела́н (Кар — ЗК), омеля́(а́)нка (Км,
Мг — ЗК), пади́волос (Мг — ЗК), пауки́ (Вх, Вх1 — ДС), пı́вка (Сб — ДС), плi(е)ши́вець
(Ан, См, Смо — ПД, ДС), плiшiвник (Го2 — СЛ), подорожник (Ав — СД), по(м)па́ва (Вх4
— ЛМ), прищавник (Hl — БУ), пувка (Вх, Вх1 — БО), пупава (Вх7 — ЛМ), пупова (Вх7 —
ЛМ), пустоду́й (Мс — СТ), пух (Мс — СТ), пухля́нки (Мс — СТ), пухо́вник (Мс — СТ),
пушо́к (Мс — СТ), пшiнка (Ан — ПД), салдатики (Сл — СЛ), ску́льба (Жл, Вх1), слiпа́к(и́)
(Mk, Сб, Коб — ПД, ВЛ, БУ, БО), слiпота (Mk — ДС), смита́нник (Сб — ГЦ), сталiсть дiвоча
(Км), тю́тя слiпа́ (Вх7 — ВЛ), фона́рики (Мс — СТ), хасан (Го2 — СЛ), цикорiй (Ан, Ln
— СТ), цикорiй жовтий (Го1 — СЛ), цикорiя (Ср, Ан, Сл, Mk — СД, СТ), цихорiй(я) (Ан
— СТ), чiчак (Км), чiчик (Км), чı́(и)чник (Вх, Ду, Км — ДС), шала́та (Мг — ЗК), шала́та
талiя́нська (Мг — ЗК), ша́пка жидı́вська (Вх, Вх1, Ум — ДС).
Taraxacum panalpinum Van Soest — кульба́ба всеальпı́йська.
Taraxacum pineticola Klokov — кульба́ба борова́ (Ру, Оп).
Taraxacum pobedimoviae Schischkin — кульба́ба Побєдı́мової; кульбаба Победiмової (Оп).
Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poiret — кульба́ба пı́зня (Мл, Сл, Ру, Оп);
бабки (Ос — ПД), ку́льбаба (Ср, Шс2, Сл, Ос — СД, СТ, ПД), листочки (Сл — СТ), цикорiя
(Ян4 — СТ).
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Taraxacum tauricum Kotov — кульба́ба кри́мська (Оп).
Taxaceae — ти́совi (Ру, Оп); тисува́тi (Сл).
Taxodiaceae — болотянокипари́совi; таксодiєвi (Оп).
Taxodium L.C.M.Richard — боло́тяний кипари́с; боло́тний кипари́с (Ру, Оп),
таксодiй (Оп), тисоватиця (Вх1, Вх6).
Taxodium distichum (L.) L.C.M.Richard — боло́тяний кипари́с дворя́дний;
болотний кипарис (Оп), боло́тний кипари́с дворя́дний (Ру), боло́тяний кипари́с (Сл),
таксодiй дворядний (Оп), тисоватиця дворядна (Вх2).
Taxus L. — тис (Вх2, Вх3, Ру, Оп).
Taxus baccata L. — тис звича́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), негнı́й-де́рево (Iв, Ук); тис
(Сл; Гв, Ск, Во, Рг1, Пс, Жл, Hl, Ум, Iв, Mk, Ук — БУ), тис негнiй-дерево (Оп), тис я́гiдний
(Ру); зелениця (Ск, Ан — СТ), негнию́чка (Tl, Ум, Iв), негнию́ще де́рево (Ум, Iв), негной
(Tl), негно́й-де́рево (Ум), тес (Гр), ти́сина́ (Нв, Жл, Вх7, Гд, Гб2, Коб, Сто — БО, ГЦ, ЗК,
ЛМ), тисове дерево (Сл), тiс (Mk, Гб — ЛМ).
Teesdalia R.Br. — голосте́блиця; тисда́лiя (Ру, Оп).
Teesdalia nudicaulis (L.) B.Br. — голосте́блиця пiскова́; тисда́лiя голосте́бла (Ру,
Оп), тiсда́лiя звича́йна (Мл).
Telekia Baumg. — старiвни́к; воловець (Вх2), крем’я́ник (Ру, Оп).
Telekia speciosa (Schreber) Baumg. — старiвни́к га́рний; волове́ць крем’яни́к
(Вх1, Вх2, Мл), крем’яни́к (Сл; Вх — ДС), крем’я́ник га́рний (Ру, Оп); козла́н (Сн, Коб —
ГЦ), кропи́ва кı́нська (Коб — ГЦ), лопу́х (Коб — ГЦ), старе́ зı́лля (Коб — ГЦ), старiвни́к
(Нв, Коб — ГЦ), старiвни́чє (Коб — ГЦ).
Tetradiclis Steven ex Bieb. — сı́льник; тетради́клiс (Ру, Оп).
Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv. — сı́льник тендı́тний; тетради́клiс нı́жний
(Ру, Оп).
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Tetragonolobus Scop. — ля́двениця; тетрагонолобус (Ру, Оп).
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth — ля́двениця примо́рська; орiшина гранкостручна (Вх6), тетрагонолобус морський (Оп), тетрагоноло́бус стручко́вий (Ру).
Tetragonolobus purpureus Moench — ля́двениця пурпуро́ва; тетрагоноло́бус
пурпу́ро́вий (Ру, Оп).
Teucrium L. — самоси́л (Ру, Оп).
Teucrium chamaedrys L. — самоси́л звича́йний; кама́ндра звича́йна (Вх6, Мл),
самоси́л (Сл; Рг1, Пс, Ум, Шс2, Ян2, Ду, Iв — СД, СТ), самоси́л гайови́й (Ру, Оп); братки́
польовı́ (Ан, Iв, Яна — СД, СТ), буран (Ос — ПД), васи́льки польовı́ (Ан, Iв, Ос — ПД, ВЛ),
гiрке зiлля (Ос — ПД), дрiбненьке (Ос — ПД), дубровка (Чн, Шс2, Mk, Ос — СТ, ПД, СЛ),
замiнник (Ос — СД), зiлля вiд лихорадки (Ос — ПД), золотник (Ос — СД), маточник
(Ос — ПД), ма́точ(ш)ник польовий (Ан, Iв, Ос — СД), очанка (Mk), паршишник (Ос —
СД), пiдвередник (Ос — ВЛ), поруха (Ос — ВЛ), растрога (Ln, Шс2 — СТ), суховершки
чоловiчi (Ос — ПД), терлич (Hz — ГЛ), хинник (Ос — СД), хинник чоловiчий (Ос — СД),
чебрець (См — СД), чебре́ць лiсови́й (Вл, Пс, Mj, Ум, Iв, Mk, Яна — СТ, ПД), че́бчик (Ан,
Пс), чесночок (Hl — БУ).
Teucrium jailae Juz. [≈Teucrium montanum L.] — самоси́л яйли́нський (Ру);
самосил яйли (Оп).
Teucrium krymense Juz. — самоси́л кри́мський (Ру, Оп).
Teucrium montanum L. — самоси́л гiрськи́й (Оп); камандра гiрська (Вх1), паклу́н
гı́рський (Сл).
Teucrium pannonicum A.Kerner [≈Teucrium montanum L.] — самоси́л
панно́нський (Ру, Оп).
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Teucrium polium L. — самоси́л си́вий, паклу́н (Сл; Ln, Пс, Жл, Шс2, Гр, Ду — СТ);
кама́ндра сı́ра (Мл), самоси́л бiлоповсти́стий (Ру, Оп); зубник (Ос — ПД), крейдовник
(Ан), плакун (Рг1), порплишник (Ан — СТ), сива трава (Ан), сива́ш (Ан, Iв), сидник (Ан),
сiда́ч (Ан, Шс2, Iв — СТ), цменик (Ан — СТ), чай грудний (Ос — ПД), яблучка (Ос — СТ,
ПД), ягодовишник (Ан — СТ).
Teucrium scordioides Schreber [=Teucrium scordium L. subsp. scordioides
(Schreber) Maire & Petitmengin] — самоси́л часникоподı́бний; самоси́л
часникови́дний (Ру, Оп).
Teucrium scordium L. — самоси́л часнико́вий (Оп), ско́рдiя (Сл; кама́ндра
чiсникова́ (Мл); Ав, Вх, Рг1, Ум, Ду, Iв — СД); бульба свиняча (Rs — ВЛ), часни́к ди́кий
(Ум, Iв, См — СЛ), часник кiнський (Ln, Mk — СТ), чеснок кiнський (Чн — СЛ).
Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Maire & Petitmengin —
самоси́л часнико́вий вовни́стий.
Thalictrum L. — ру́твиця (Сл, Ру, Оп; Ук).
Thalictrum angustifolium auct. = Thalictrum lucidum L.
Thalictrum aquilegifolium L. — ру́твиця орликоли́ста (Сл, Ру, Оп); ру́тиця
римщинова́та (Вх1, Вх6, Мл); водяни́к (Коб — БО), дуб старий (Км), животник (Яв),
козли (Ан — ПС), ломинiс (Ан — ПД), м’ята чортова (Ан — ПС), невстаха (Км), о́дзвiнки
(Вх, Ду — ВЛ), оксами́т коштовний (Рг1, Пс, Жл — СД), рутвиця широколиста (Сл),
рутка дика (Mk — ПД).
Thalictrum ﬂavum L. — ру́твиця жо́вта (Сл, Ру, Оп); ру́тиця жо́вта (Мл);
вередо́вець (Чн, Жл, Ум, Шс2, Iв — СТ, СЛ), веха́ (Жл, См — СД), вiдка́сник (Гр, См
— СД), вiдхасник (Mk, См — СД), гру́шка трав’яна́ (Ан, Iв — СД), золоту́ха (Рг1, Пс, Жл,
Ду, См — СД), золоту́шник (Гр, См — СД), любисток лiсний дикий (Ан — СД), одха́сни́к
(Ум, Iв, См — ПД), откасник (Рг1, Пс), розгуляй (Ан — СЛ), смоченик (Ан — СТ), сузик
(Ан — СЛ).
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Thalictrum foetidum L. — ру́твиця смердю́ча (Ру, Оп).
Thalictrum lucidum L. (Thalictrum angustifolium auct.) — ру́твиця вузьколи́ста
(Вх1, Мл, Сл); ру́твиця блиску́ча (Ру, Оп), ру́тиця вузколи́ста (Вх1, Мл); бiле свентоянське зiлля (Ос — ВЛ), василистник (Ln — СТ), вiтренник (Ан — ВЛ), глистник (Ос
— ПД), донник (Ан — СЛ), зеркало чортове (Ан — СД), золоту́шник (Ум, Iв), медуни́ця
(Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, См — СД), медуни́шник (Ум, Iв), медунка (См — СД), нефорощ
(Ан — ПС), нефорощ луговий (Ан — ПС), петрушка польова (Ос — ВЛ), пристрiтник
коров’ячий (Ос — ПЦ), ру́твиця (Чн, Ан, Ln, Шс2, Iв — СД, СТ), трясу́лька (Ан, Жл — СД),
чирейник (Рг1, Ан, Пс), щавель заячий (Ос — ВЛ), яло́вни́к (Рг1, Ан, Пс, Сл — СД, ПС).
Thalictrum minus L. — ру́твиця мала́ (Сл, Ру, Оп); ру́тиця мала́ (Мл); барвiнок
хрещатий (Ан, См — СД), бiшихи (Го2 — СЛ), богородичник (Ан — СЛ), боркун жовтий
яловий (Ан — СД), васили́стник (Го2, Шс, Яв — СТ, СЛ), васильки (Ан, См — СЛ),
вередовець (См — ПД, ДС), гру́шка ди́ка (Вх — ВЛ), жахо́ль (Го1 — СЛ), живокiст (Ян1,
Ян4 — СТ), звiробой (Ос — СТ), золоту́шник (Ум, Iв, См — ДС), камчу́г (Рг1, Жл, Ум, Ян2,
Ду, Iв — СД), копран (Ан — СД), кропець (Ан — ВЛ), кудрявчики (Ан — СЛ), матка (Ос
— ВЛ), морковка польова (Ос — ПД), невста́ха (Ln, Шс, Гр, Ян2, Сл — СД, СТ), паду́чник
(Ан, Iв), петрушка (Ос — ПД), петрушка берегова (Ос — СД), петрушка дика (Сл, Ос —
СД), петрушка женська (Ос — СТ), петру́шка польова́ (Ср, Ан, Ln, Го2, Шс, Ян4, Iв, Сл, Ос
— СТ, СЛ), петрушка степна (Ос — СД), петрушка степова (Ан, Ян1, Ян4 — СТ), ранник
(Ан, См — СТ), рутвиця звичайна (Сл), ру́тка (Ан, Iв — ПД), слиг (Ан — СТ), смовть (Ан
— СЛ), сузик (Чн, Ан, Ln, Шс — СТ, СЛ), сцикун (Ос — СТ), трава́-тре́ба (Ан, Жл — СТ).
Thalictrum simplex L. — ру́твиця проста́ (Сл, Ру, Оп); ру́тиця поєди́нча (Мл);
мухомор-трава (Го2 — СЛ), прокоп (Ан — СЛ), синючок (Ан — СД).
Thalictrum uncinatum Rehmann — ру́твиця гачкува́та (Ру, Оп).

© Юрій Кобів

404

Thalictrum sp. — материнка (Ан — СЛ).
Thea L. — чай (Ру, Оп).
Thea sinensis L. — чай кита́йський (Ру, Оп); чає(йо)вник китайський (Во, Вх1), чай
(Вх3; Сл, Mk, Ук), чай хинський (Вх2, Вх6), ча́йне де́рево (Сл; Ум, Iв); гарбата (Mk — БУ,
ГЦ).

Theaceae — ча́євi; ча́йнi (Ру, Оп), чаюва́тi (Вх2, Сл).
Theligonaceae — скелелю́бковi; телiгоновi (Оп).
Theligonum L. — скелелю́бка; телiгонiй (Оп).
Theligonum cynocrambe L. — скелелю́бка сланка́; телiгонiй простертий (Оп).
Thelypteridaceae — болотянопа́поротевi; телiптерисовi (Оп).
Thelypteris Schmidel — боло́тяна па́пороть; болотна папороть (Оп), телiптерис
(Оп).

ht

Thelypteris palustris Schott — боло́тяна па́пороть звича́йна; па́пороть боло́тяна
(Мл, Сл; Рг1, Пс, Жл, Мн2, Ум, Iв, Ос — СД), перичка болотяна (Вх1), телiптерис
болотяний (Оп), щи́тник боло́тний (Ру); папоротник (Ос — ВЛ), па́пороть (Ср, Гр,

rig

Ян4, Ос — СТ, ПД).

Thesium L. — льоноли́сник (Сл, Ру, Оп); плiнiвка (Вх2, Вх3).
Thesium alpinum L. — льоноли́сник альпı́йський (Ру, Оп); плiнiвка альпейська

py

(Вх1, Вх2).

Thesium arvense Horvátovszky — льоноли́сник польови́й (Оп), льоноли́сник
гiлля́стий (Сл, Ру); леноли́стник крiсла́тий (Мл); вiничок (Сл — СД), сосонка (Сл —

co

СЛ).
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Thesium brachyphyllum Boiss. — льоноли́сник коротколи́стий (Ру, Оп).
Thesium dollineri Murb. — льоноли́сник Доллı́нера (Ру).
Thesium ebracteatum Hayne — льоноли́сник безприквiтко́вий; леноли́стник
безокривневий (Мл), льоноли́сник безприквiтнико́вий (Ру, Оп), льоноли́сник безприцвiтнико́вий (Сл).
Thesium linophyllon L. — льоноли́сник звича́йний; леноли́стник сере́дний (Мл),
льоноли́сник льоноли́стий (Ру, Оп), льоноли́сник сере́днiй (Сл); гвоздика (См — ПЗ),
ленолисник (См), простудник (Rs, Mk — ПД, ВЛ).
Thesium procumbens C.A.Meyer — льоноли́сник лежа́чий (Ру); льонолисник
простертий (Оп); сосенка (См — СЛ).
Thesium sp. — ленок (Hl — БУ).
Thladiantha Bunge — бульби́стий огiро́к; тладiа́нта (Ру, Оп).
Thladiantha dubia Bunge — бульби́стий огiро́к далекосхı́дний; тладiа́нта
сумнı́вна (Ру, Оп).
Thlaspi L. — талаба́н (Ру, Оп; Ук).
Thlaspi alliaceum L. — талаба́н часнико́вий (Ру, Оп).
Thlaspi arvense L. — талаба́н польови́й (Сл, Ру, Оп); тоболо́чник ролеви́й (Вх1, Вх3,
Вх6, Мл); безвершник (Сл — ПЦ), бiли́ця (Вх, Ан, Iв — ДС), бiлка (См), вередни́к (Рг1,
Пс, Жл, Кр, Шм, Mj, Ум, Iв, Сл, Mk, Ук — СД), волоски́ (Ан, Iв, См — СД), волосник (Ан,
См — СД, СТ), гирчiй (Mj — ПД), гремуха (Го1 — СЛ), гречи́чка (Ан, Iв — ПД), дзвинник
(Rs — ВЛ), дзвiнок (Го1 — СЛ), дзвоне́ць (Ср, Ум, Шс, Ян4, Iв — СТ), дзвонцi (Ян4, Сл —
СТ), донник (Ан — СЛ), звонець (Ln — СТ), iржа (Mk — ПД), iржий (Mk — ПД), кашка
горобина (Сл — СД), клопець (Ln — СТ), лопатки (Сл — СД), маршпаста́я (Коб — ГЦ),
ребро́ чо́рне (Рг1, Вл, Ан, Пс, Mj, Iв), розходник (Ан — СЛ), талаба́н (Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл,
Мн2, Mj, Rs, Шс, Ян2, Ян4, Iв, Mk — СД, СТ, ПД, ВЛ), тарахкало (Ос — ВЛ), ярутка (Ln, Шс
— СТ).
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Thlaspi dacicum Heuﬀel — талаба́н карпа́тський; талаба́н дакı́йський (Ру, Оп).
Thlaspi kovatsii Heuﬀel — талаба́н Ко́вача (Ру, Оп).
Thlaspi macrantha N.Busch — талаба́н великоцвı́тий; талаба́н великоквiтко́вий
(Ру, Оп).

Thlaspi perfoliatum L. — талаба́н пронизаноли́стий (Ру, Оп); талаба́н
пророслоли́стий (Сл), тоболо́чник переро́слий (Мл); крiвця заяча (Сл — СТ), ярутка
(Шс — СТ).
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Thlaspi praecox Wulfen — талаба́н ра́ннiй (Сл, Ру, Оп); тоболо́чник ра́ннiй (Мл).
Thuja L. — ту́я (Сл, Ру, Оп; Mk, Ук — ПД).
Thuja occidentalis L. — ту́я за́хiдна (Ру, Оп); жистяк американський (Вх1, Вх6),
ту́я америка́нська (Мл, Сл); живодерев (Сл), живодрево (Tl), животник (Tl), жистя́к
(Жл), кадило (Tl), савı́на (Кар — ДС), ту́йка (Mk, Мс — СТ, ПД), ту́я (Сл, Мс — СТ).
Thuja orientalis L. — ту́я схı́дна (Сл; Кри — СТ); бiо́та схı́дна (Ру), жистяк
схiдний (Вх1, Вх6), жистяк хiнський (Вх6), ту́я хı́нська (Мл); бiота (Кри — СТ),
пласкогiлочник (Кри — СТ), ту́я (Тан).
Thuja plicata D.Don — ту́я велете́нська (Оп); туя складчаста (Оп).
Thymelaea Miller — дзьо́бики; вороблянка (Вх2), тимеле́я (Ру, Оп).
Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. — дзьо́бики звича́йнi; вересı́лка рiчна́
(Мл), вороблянка рiчна (Вх2), тимеле́я (Сл), тимеле́я звича́йна (Ру, Оп); дристун (Ln
— СТ).
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Thymelaeaceae — вовчели́ковi; вовчниковатi (Вх2, Вх6), тимеле́євi (Ру, Оп),
тимелеюва́тi (Сл).
Thymus L. — чебре́ць (Сл, Ру, Оп); чабрик (Вх2).
Thymus alpestris Tausch ex A.Kerner — чебре́ць альпı́йський (Оп).
Thymus alternans Klokov — чебре́ць почерговоопу́шений; чебре́ць чергововоло́сий (Ру), чебрець чергововолосистий (Оп).
Thymus borysthenicus Klokov & Schost. — чебре́ць днiпро́вський (Ру).
Thymus calcareus Klokov & Schost. [≈Thymus kirgisorum Dubjansky] —
чебре́ць вапняко́вий (Ру, Оп).
Thymus callieri Borbás ex Velen. [≈Thymus glabrescens Willd. subsp. urumovii
(Velen.) Jalas] — чебре́ць Калльє́ (Ру, Оп).
Thymus cherlerioides Vis. — чебре́ць шерле́рiєвий.
Thymus didukhii Ostapko — чебре́ць Дı́духа.
Thymus dimorphus Klokov & Schost. — чебре́ць двої́стий; чебрець двовидний
(Оп), чебре́ць димо́рфний (Ру); чебрець (Ос — СТ), чебрик (Ос — СТ), чепчик (Ос — СТ),
щебрець (Ос — СТ).
Thymus dzevanovskyi Klokov & Schost. [≈Thymus pannonicus All.] — чебре́ць
Дзевано́вського (Ру, Оп).
Thymus glabrescens Willd. — чебре́ць гладе́нький.
Thymus glabrescens Willd. subsp. urumovii (Velen.) Jalas — чебре́ць
гладе́нький Уру́мова.
Thymus kirgisorum Dubjansky — чебре́ць кирги́зький.
Thymus kondratjukii Ostapko — чебре́ць Кондратюка́.
Thymus marschallianus Willd. [≈Thymus pannonicus All.] — чебре́ць
Ма́ршалла (Ру); чабри́к вели́кий (Мл), чебрець Маршаллiв (Оп).
Thymus moldavicus Klokov & Schost. — чебре́ць молда́вський (Ру, Оп).
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Thymus pallasianus H.Braun — чебре́ць Па́лляса; чебре́ць Палла́са (Ру), чебрець
Палласiв (Оп), чебре́ць паху́чий (Сл); Богородицька трава (Рг), цебрик (Ос — СД),
чебре́ць (Ян2, Сл, Ос — СД), чебрик степовий (Ос — ПД), чеб(п)чик (Ян2, Ос — СД),
щебрець (Ос — СЛ).
Thymus pannonicus All. — чебре́ць панно́нський (Ру); чебре́ць степови́й (Сл);
катери́нки (Коб — ДС), материнка (Мн), цебрик(и) (Ос — ПД, ВЛ), цибрик (Ан, Ос —
ПД), че́бер (Ан — СД, СЛ), чебре́ць (Чн, Ан, Ян2, Сл, Ос — ЗАГ), чебрець красний (Ан —
СД), че́брик (Ан, Ос, См — СД, СТ, ПД, ВЛ), чебрик лiсовий (Ос — ПД), че́бчик (Ян2 — СД),
чембрик польовий (Ос — ПД), че́пчик (Ан, Мн, Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ), чибер (Ан — СД),
чобор (Ан — СЛ), чобрик (Ан — СД), щебрець (Ос — ВЛ), щебрик (Ос — ВЛ), щербець
(Ос — ВЛ).
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Thymus pulcherrimus Schur — чебре́ць найгарнı́ший; чебрець гарний (Оп).
Thymus pulegioides L. — чебре́ць широколи́стий (Сл); чабри́к круглоли́стий
(Мл), чебрець блошиний (Оп); лобода лiсова (Ан — СД), матержiдушка (Гб — ЛМ),
пристрiтник (Ос — ВЛ), цебрики (Ос — ПД, ВЛ), чебрець (Ан, Ос — СД, ПД, ВЛ), чебрець
польовий (Ос — ПД), чебрик (Ос — ВЛ), чебрики польовi (Ос — ПЦ), чебрiй (Ос — ПД),
чепчики (Ос — ВЛ), чи́брик ди́кий (Шх — ГЦ), щебрець (Ос — ВЛ), щербець (Ос — ВЛ).
Thymus serpyllum L. — чебре́ць повзу́чий (Оп), чебре́ць пiскови́й; чабри́к
матери́нка (Вх2, Вх3, Вх6, Мл), чебре́ць борови́й (Сл), чебре́ць звича́йний (Ру), чебрик
материнка (Вх1); Богоро́дицька трава́ (Рг1, Гр), Богоро́дична трава́ (Жл), Богородська
трава (Во, Чн, Ln, Пс — СТ, СЛ), васильки (Сл — ПС), верест (Ан — СД), душка материна
(Во), ломокiсть (Ан — СТ), матер(и)душка (Вх7, Mk, Км), матерза́нка (Рг1, Пс, Ду, Iв),
матерзань (См), матери́нка (Нв, Hz, Вх, Жл, Мн2, Ум, Ду, Iв, Mk — ДС, ГЦ), материнка
мала (Км), матерянка (Гв, Во), матiжа́нка (Он — БО), мацержанка (Рг, Ос — ЛМ),
мацеридушка (Вх7 — ЛМ), перець боровий (Ан — СЛ), тим’я́к повзучий (Км), тим’ян
(Во, Ln — СТ), туман повзучий (Км), фим’я́н польовий (Км), цебре́ць (Вх, Ум, Iв, Mk, Дми
— СД, ДС), це́бри́к (Ан, Вх7, Mj, Сл, Mk — ПД, ВЛ), це́брички (Коб, Сва — ДС), це́бричок
(Вх, Ум, Iв — ВЛ), цевчець (Км), це́пчик (Вх7, Mk — СД, ВЛ), цибрик (Mk, Мо — ПД),
цибричо́к (Гб — ДС), ци́мбрик (Дми — ДС), чабер (Ан — СЛ), чабор (Ан — СТ), чабур
(Ан — СТ), чабре́ць (Кр, Гр, Сл, Коб — СД, БО), ча́брик (Нв, Ан, Вх7, Сл, Ос, Коб — ПД,
БО, ЛМ), чебарка (Ан — СТ), чебер (Ln — СТ), чебрез (Hl — БУ), чебрек (Км), чебре́ць
(Ав, Во, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Го1, Mj, Ян4, Ду, Iв, Сл, Ос, Гб, Коб — ЗАГ), чебречки́ (Коб
— ДС), че́брик (Вл, Ан, Кр, Ощ, Ду, Iв, Сл, См, Гб, Коб — СД, ДС, БО, ГЦ), чебринець (Км),
чебричок (Нв, Mk — ВЛ), че́бчик (Гр, Ян4, Ду, Iв — СТ), че́пчик (Рг1, Ан, Мн2, Mj, Iв, Сл, Mk,
Дз, Лс2 — СД, СТ, ПД, ПЦ, СЛ), че́пчик Богоро́дишни(i)й (Рг1, Ан, Iв), чепчик боровий
(Км), че́пчик городнiй (Пс, Сл — СТ), чепчик степовий (Вл, Пс, Сл), че́пчик-матерза́нка
(Ан), череве́ць (Жл), чє́брик (Коб — ГЦ), чибире́ць (Гб — ДС), чибор (Ан — СТ), чибре́ць
(Сл, Он — СД, БО), чибри́к (Шс2, Mk — СТ, БО, ГЦ), чи́брик полони́нський (Шх — ГЦ),
чiбрик (Км), чо́брик (Рг, Ан, Iв, Ос — ПЦ), чуберка (Км), чубрець (Ан — СТ), щабрик (Вх7
— ЛМ), щабрı́й (Он — БО), ще(и)бре́ць (Ан, Iв, Сл, См — СЛ), щербе́ць (Вх, Рг, Пс, Ум, Iв,
Сл, Лс2, Коб — ПД, ВЛ, ПЦ, ДС), щибець (Ян3, Ян4 — СТ), щобрик (Сл — ПЦ).
Thymus tauricus Klokov & Schost. [≈Thymus cherlerioides Vis.] — чебре́ць
кри́мський (Ру, Оп).
Thymus × tschernjajevii Klokov & Schost. — чебре́ць Черня́єва (Ру, Оп).
Thymus vulgaris L. — чебре́ць садо́ви́й; чебрець пахучий (Сл), чепчик (Ос — СД).
Thymus sp. — євша́н-зı́лля (Ук), матижанка (Ос — ЛМ).
Tilia L. — ли́па (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Hz, Mj, Ум, Iв — ПД, ГЛ).
Tilia americana L. — ли́па америка́нська (Сл, Ру, Оп).
Tilia argentea DC. = Tilia tomentosa Moench.
Tilia caucasica Rupr. = Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) V.Engler.
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Tilia cordata Miller — ли́па дрiбноли́ста (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл); ли́па звича́йна
(Сл), липа серцелиста (Оп); глуш (Гв, Жл, См — ВЛ), ли́па (Гв, Ав, Рг1, Ср, Ln, Мн2, Rs,
Шх, Гр, Ян2, Сл, Mk, Ос, Ук, Рм, Гб — ЗАГ), липа зимня (Сл), ли́пець (Он — БО), ли́пина
(Ум, Rs, Дб, Iв, Сл — ВЛ), лут (Лс2 — ПЦ, ПС), та́я (Он — БО), черв’юк (Ан, Сл — СТ).
Tilia dasystyla Steven — ли́па кри́мська; ли́па пухнастосто́впчикова (Ру, Оп).
Tilia europaea L. [=Tilia platyphyllos Scop. subsp. cordifolia (Besser)
C.K.Schneider] — ли́па європе́йська (Оп); ли́па серцели́ста (Ру).
Tilia platyphyllos Scop. — ли́па широколи́ста (Мл, Сл, Ру, Оп); липа великолиста
(Во, Вх1, Вх2, Вх6); глуш (Вх1), ли́па (Ав, Жл, Сл, Гт, Пч, Мс — СД, СТ, ЗК), липа лiтня
(Сл), ли́па свı́йська (Мс — СТ).
Tilia platyphyllos Scop. subsp. cordifolia (Besser) C.K.Schneider — ли́па
широколи́ста серцели́ста.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos — ли́па широколи́ста типо́ва.
Tilia rubra DC. — ли́па черво́на.
Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) V.Engler (Tilia caucasica Rupr.) — ли́па
черво́на кавка́зька; ли́па кавка́зька (Ру, Оп).
Tilia tomentosa Moench (Tilia argentea DC.) — ли́па срiбля́ста (Оп; Сл); ли́па бı́ла
(Вх6, Мл; Ln — СТ), ли́па пухна́ста (Ру), ли́па срiбноли́ста (Сл); липа серебриста (Рг1,
Пс, Мн, Мн2, Шс — СТ), тей (Пс).
Tilia sp. — липка (Mk — ПД).
Tiliaceae — ли́повi (Ру, Оп); липува́тi (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Сл).
Tillaea L. [=Crassula L.] — товстоли́ст; мохоцвiт (Оп), тиле́я (Ру, Оп).
Tillaea vaillantii Willd. [=Crassula vaillantii (Willd.) Roth] — товстоли́ст
пiскови́й; тиле́я Вайя́на (Ру, Оп).
Toﬁeldia Hudson — трав’я́нка; тофı́льдiя (Ру, Оп).
Toﬁeldia calyculata (L.) Wahlenb. — трав’я́нка ча́шечкова; тофı́льдiя ча́шечкова
(Ру, Оп), трави́стка звичайна (Вх1; Жл), трав’я́нка чашкува́та (Мл).
Tordylium L. — щети́нник; торди́лiй (Ру, Оп).
Tordylium maximum L. — щети́нник вели́кий; торди́лiй вели́кий (Ру, Оп).
Torilis Adanson — приче́па; гнидавець (Вх1), то́рилiс (Ру, Оп).
Torilis arvensis (Hudson) Link — приче́па польова́; оши́пок полеви́й (Мл), то́рилiс
польови́й (Ру, Оп); купир (Ан, Ln — СТ), пупирник (Ln — СТ).
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis — приче́па польова́ типо́ва.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek — приче́па
польова́ пурпуро́ва.
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. radiata Thell. — приче́па польова́
промени́ста.
Torilis heterophylla Guss. [≈Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpurea
(Ten.) Hayek] — приче́па рiзноли́ста; то́рилiс рiзноли́стий (Ру, Оп).
Torilis japonica (Houtt.) DC. — приче́па звича́йна; опу́цьки (Сл; Рг1, Жл, Ум, Ду, Iв),
ошипок звича́йний (Мл), то́рилiс япо́нський (Ру, Оп); бедренець (Ос — ВЛ), сверби́гуз
(Рг1, Hl, Ум, Iв, Mk — ПД, БУ), свiстильник зимовий (Сл — ВЛ).
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. ﬁl. — приче́па тонколи́ста; пазу́рник
тонколи́стий (Ру), торилiс тонколистий (Оп).
Torilis nodosa (L.) Gaertner — приче́па вузлува́та; то́рилiс вузлува́тий (Ру, Оп).
Torilis radiata Moench [=Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. radiata Thell.]
— приче́па промени́ста; то́рилiс промене́вий (Ру, Оп).
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Torilis ucrainica Sprengel — приче́па украї́нська; оши́пок дрiбнозерни́стий (Мл),
то́рилiс украї́нський (Ру, Оп).
Torilis xanthotricha (Steven) Schischkin [≈Torilis leptophylla (L.) Reichenb. ﬁl.]
— приче́па жовтоволоси́ста; торилiс жовтоволосий (Оп).
Torularia (Cosson) O.E.Schultz = Neotorularia Henge & J.Léonard.
Torularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) O.E.Schultz = Neotorularia contortuplicata (Stephan ex Willd.) Hedge & J.Léonard.
Torularia torulosa (Cosson) O.E.Schultz = Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge &
J.Léonard.
Torulinium Desv. — вузлоколо́сник.
Torulinium odoratum (L.) Hooper — вузлоколо́сник запашни́й.
Toxicodendron Miller — отру́йник; токсикоде́ндрон (Ру, Оп).
Toxicodendron radicans (L.) O.Kuntze — отру́йник укорı́нливий; сумак
остросоч (Вх1), сума́х отру́йний (Сл), токсикоде́ндрон отру́йний (Ру, Оп),
токсикоде́ндрон укорı́нливий (Ру, Оп); сумак отруйний (Mk).
Tozzia L. — то́цiя (Ру).
Tozzia alpina L. — то́цiя гiрська́; тоцiя альпейська (Вх1).
Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woloszczak) Dostál — то́цiя гiрська́
карпа́тська.
Tozzia carpatica Woloszczak [=Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woloszczak)
Dostál] — то́цiя карпа́тська; то́цiя карпа́тська (Ру, Оп).
Trachomitum Woodson — пухiвни́к; кенди́р (Ру, Оп).
Trachomitum sarmatiense Woodson — пухiвни́к солонце́вий; кенди́р сарма́тський (Ру, Оп); пуховник (Шс2 — СТ).
Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. — пухiвни́к кри́мський; кендир
кримський (Оп).
Trachycarpus H.A.Wendl. — вı́ялова па́льма; трахика́рп (Ру), трахiкарп (Оп).
Trachycarpus excelsus auct. non (Thunb.) H.A.Wendl. = Trachycarpus fortunei (Hooker) H.A.Wendl.
Trachycarpus fortunei (Hooker) H.A.Wendl. (Trachycarpus excelsus auct. non
(Thunb.) H.A.Wendl.) — вı́ялова па́льма висо́ка; трахика́рп висо́кий (Ру), трахiкарп
високий (Оп).
Trachynia Link [=Brachypodium Beauv. pro parte] — шорсткотра́в; трахı́нiя
Trachynia distachya (L.) Link [=Brachypodium distachyon (L.) Beauv.] —
шорсткотра́в двоколоско́вий; трахı́нiя двоколоско́ва (Ру, Оп).
Tragacantha Miller [=Astragalus L. pro parte] — козлоколю́чник; трагакант
(Оп).

Tragacantha arnacantha (Bieb.) Stev. [=Astragalus arnacantha Bieb.] —
козлоколю́чник пiвде́нний; трагакант колючковий (Оп).
Tragopogon L. — козе́льцi (Ру, Оп; Чн, Ум, Ук — СД); козе́лець (Сл; Шм2), пабородник
(Вх2).

Tragopogon borystenicus Artemczuk [≈Tragopogon brevirostris DC. subsp.
brevirostris] — козе́льцi днiпро́вськi (Ру, Оп).
Tragopogon brevirostris DC. — козе́льцi коротконо́сиковi; козе́лець короткодзьо́бий (Сл), па́бородник короткодзьо́бий (Мл); козелець (Ср, Ан, Ян4, Ос — СТ, ВЛ,
СЛ), козе́лики (Мс — СТ), козе́льки (Ан — СЛ), козе́льцi (Мс — СТ), кудрявка (Ан — СЛ),
кудрявник (Ан — СЛ), молочник (Ан — СЛ), трав’я́нка (Ан, Жл, Ду — СД).
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Tragopogon brevirostris DC. subsp. brevirostris — козе́льцi коротконо́сиковi
типо́вi.
Tragopogon brevirostris DC. subsp. podolicus (DC.) C.Regel — козе́льцi
коротконо́сиковi подı́льськi.
Tragopogon dasyrhynchus Artemczuk — козе́льцi шорстконо́сиковi (Ру, Оп).
Tragopogon donetzicus Artemczuk [=Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch.
& S.Nikitin subsp. donetzicus (Artemczuk) I.B.K.Richardson] — козе́льцi
доне́цькi (Ру, Оп).
Tragopogon dubius Scop. — козе́льцi звича́йнi; дрiбни́й цвiт (Яв — СТ), козел (Рг,
Ан), козелець (Рг1, Ср, Ан, Ln, Мн2, Ян2, Ян4 — СД, СТ), козели (Ан), козе́л(ь)ок (Рг1, Пс,
Кр, Гр, Ян2, Ду, Сл — СД), козельцi (Чн, Рг, Ан, Сл — СТ, СЛ), козли (Ан), козлик (Сл —
СЛ), козлобороди (Ан — СТ), козлоборо́дник (Ln, Яв — СТ), молочiй (Ос — ПЦ), пристрiл
(Ос — ВЛ), ухо ломакове (Ln — СТ).
Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollmann — козе́льцi звича́йнi
вели́кi.
Tragopogon elatior Steven — козе́льцi висо́кi (Оп).
Tragopogon major Jacq. [=Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollmann] — козе́льцi вели́кi (Ру, Оп); па́бородник вели́кий (Вх6, Мл).
Tragopogon orientalis L. [=Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.)
Cělak.] — козе́льцi схı́днi (Ру, Оп).
Tragopogon podolicus (DC.) Artemczuk [=Tragopogon brevirostris DC. subsp.
podolicus (DC.) C.Regel] — козе́льцi подı́льськi (Ру, Оп).
Tragopogon pratensis L. — козе́льцi лучнı́ (Ру, Оп); козе́лець лучни́й (Сл),
па́бородник луг(к)ови́й (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл); баранчики (Mk), бичок (Ан — СЛ),
борода козлова (Во), зiлля для корiв (Ос — ПД), какиш (Ан — СТ), козе́лець (Во, Чн, Ср,
Ан, Ян4, Iв, Сл, Mk — СТ, СЛ), козе́л(ь)ки (Вл, Ум, Iв, Сл — СД), козел(ь)ок (Вл, Ан, Mk
— ПД), козе́льцi (Вл, Ан, Ян2, Iв, Сл, Mk — СД), козельчики (Mk), козли (Ан), кудрявець
(Ан, Го1 — СЛ), кудрявка (Ан — СЛ), кукурузка (Ос — ПД), лино́к (Нв, Ду, См — СД,
ВЛ), липо́к (Ду), молочний корiнь (Ос — ПД), молочник (Ан — СЛ), оберти́н (Бк — БУ),
пабородник (Сл, См), парник (Mk — ПД), поборо́дни́к (Шх, Ду — ГЦ), пражець (Вх6, Вх7
— ЛМ), пражiвник (Вх6, Вх7 — ЛМ), татарни́к (Жл, См — ДС).
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Cělak. — козе́льцi лучнı́ схı́днi.
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis — козе́льцi лучнı́ типо́вi.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin — козе́льцi ру́ськi.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. donetzicus
(Artemczuk) I.B.K.Richardson — козе́льцi ру́ськi доне́цькi.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. tanaiticus (Artemczuk) C.Regel — козе́льцi ру́ськi донськı́.
Tragopogon tanaiticus Artemczuk [=Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch.
& S.Nikitin subsp. tanaiticus (Artemczuk) C.Regel] — козе́льцi донськı́ (Ру,
Оп).

Tragopogon tesquicola Klokov — козе́льцi пусте́льнi (Ру, Оп).
Tragopogon ucrainicus Artemczuk [≈Tragopogon brevirostris DC. subsp.
podolicus (DC.) C.Regel] — козе́льцi украї́нськi (Ру, Оп).
Tragopogon sp. — борода козя (Hl — БУ).
Tragus Haller — чiпля́нка (Ру, Оп).
Tragus racemosus (L.) All. — чiпля́нка звича́йна; липу́ха грозни́ста (Мл), чiпля́нка
(Сл), чiпля́нка ки́тицева (Ру, Оп); цiплянка (Ln, Шс2 — СТ).
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Trapa L. — водянı́ горı́хи; водяни́й горı́х (Ру, Оп); орiхи болотнi (Шм2).
Trapa borysthenica V.Vassil. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи днiпро́вськi;
водяни́й горı́х днiпро́вський (Ру, Оп).
Trapa danubialis Dobrocz. — водянı́ горı́хи дуна́йськi; водяни́й горı́х дуна́йський
(Ру, Оп).
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Trapa ﬂerovii Dobrocz. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи Флеро́ва; водяни́й
горı́х Флеро́ва (Ру, Оп).
Trapa macrorhiza Dobrocz. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи великокорене́вi; водяни́й горı́х великокорене́вий (Ру, Оп).
Trapa maeotica Woronow [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи приазо́вськi;
водяний горiх азовський (Оп).
Trapa natans L. — водянı́ горı́хи звича́йнi; водорı́шник звича́йний (Вх1), водяни́й
горı́х пла́ваючий (Ру, Оп), водянı́ горı́хи (Сл; Iв), рогу́лька во́дяна (Мл); водорiшник
(Жл), горı́х боло́тний (Яв, Iв), горiхи плавньовi (Ан, Ln, Ян4 — СТ), горı́хи чо́ртовi (Пс,
Яв, Iв), їжачок (Hl — БУ), коте́лки́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн, Mj, Ум), орiх водяний (Чн, Пс
— СЛ), орı́хи боло́т(я)нi (Ан, Пс, Мн, Ум, Iв), орı́хи водянı́ (Пс, Жл, Мн, Ум, Гр, Iв), орı́хи
плавновi (Ср, Жл — СТ), орı́хи чо́ртовi (Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн, Mj, Ум, Iв — СТ), рогатка
(См — СЛ), рогу́лька(и) (Рг1, Пс, Мн, Ум, Ук), чили́м (Ln, Ук — СТ).
Trapa pseudocolchica V.Vassil. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи несправжньоколхı́дськi; водяний горiх несправжньоколхiдський (Оп).
Trapa rossica V.Vassil. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи росı́йськi; водяни́й
горı́х росı́йський (Ру, Оп).
Trapa ucrainica V.Vassil. [≈Trapa natans L.] — водянı́ горı́хи украї́нськi;
водяний горiх український (Оп).
Trapaceae — водяногорı́ховi (Оп).
Traunsteinera Reichenb. — кулезозу́линець; траунште́йнера (Ру, Оп).
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. — кулезозу́линець куля́стий; зазу́линець
круглоцвı́тий (Вх6, Мл), зазулинець кулистий (Вх1, Вх6), зозу́линець куля́стий (Сл),
траунште́йнера куля́ста (Ру, Оп); зазу́линець (Коб — БО), зозу́лi (Коб — БО), чо́боти
зо(а)зу́линi (Коб — ГЦ), шулька (Коб — ГЦ).
Tribulus L. — якiрцı́ (Ру, Оп).
Tribulus terrestris L. — якiрцı́ колю́чi; якiрцı́ (Сл; Ян3 — СТ), якiрцı́ сланкı́ (Ру, Оп),
якоре́ць земляни́й (Мл); баране́ць (Дз — ПД), баранцı́ (Гб — СТ), барашки (Сл — СД),
баштанцi (Ян4 — СТ), гарбузики (Шс — СТ), грицики (Шс — СТ), кавунцi (Ян3, Сл — СД,
СТ, СЛ), кирцı́ (Дз — ПД), колючка земляна (Сл), колючки́ (Рг1, Пс, Мн, Hl, Ум, Шс, Iв —
СД, СТ, БУ), шули́на (Дз — ПД), якорець (Сл), якорцı́ (Ср, Ан, Ln, Шс, Гр, Iв — СТ).
Trientalis L. — одина́рник (Ру, Оп; Ук).
Trientalis europaea L. — одина́рник лiсови́й (Мл); одина́рник (Сл; Ан — ПС),
одина́рник європе́йський (Ру, Оп), сема́ш звичайний (Вх1; Жл); гру́шка (Гд — БО),
грушки (Ос — ПЦ), сльозки заячi (Ан — СТ).
Trifolium L. — конюши́на (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Гв, Жл, Вх7, Дб, Mk, Ук — ЗАГ).
Trifolium alpestre L. — конюши́на альпı́йська (Ру, Оп); конюши́на альпе́йська (Сл),
конюши́на воло́шка (Мл), конятина двуголовкова (Вх1); баранець (Ан — СЛ), воло́шка
(Рг1, Пс, Жл, Кр, Шм, Шс2, Ян2 — СД, СТ), горiшина-трилистник (Ос — ПД), жеребчик
(Ан — СЛ), ка́шка (Чн — СЛ), каюши́на (Вл, Ян2 — СД), клевер (Ос — ПД), конюшин(к)а
(Ос — ПД), конюшина червона (Ос — ВЛ), кропив’яна трава (Ан — СЛ), куниця (Мн2,
Мл — СД, ПД), п’ядь (Ан — СД), трилистник (Ln — СТ), трилистник степний (Чн — СЛ).
Trifolium ambiguum Bieb. — конюши́на двозна́чна; конюши́на мiнли́ва (Ру, Оп),
конюши́на непе́вна (Мл); волошайло (Ян3 — СТ), побел (Ос — СТ).
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Trifolium angulatum Waldst. & Kit. — конюши́на кута́ста (Оп).
Trifolium angustifolium L. — конюши́на вузьколи́ста (Ру, Оп).
Trifolium arvense L. — конюши́на польова́ (Мл, Ру, Оп), ко́тики (Сл, Ру; Чн, Ср,
Ln, Мн, Шм, Ум, Шс, Ян2, Iв, Mk, Ос, См — ЗАГ); бiленки волошечi (Ан — СЛ), жеребець
(Ан), колюши́на (Гб — ВЛ), комониця (См — ДС), комо́нниця (Вх5, Ду — ЛМ), конютина
(Hl — БУ), конюши́на (Гб — ВЛ), котки́ (Рг1, Пс, Ду, Сл — ПС), котовник (Ан — СЛ),
коточки (Ос — ПЦ), кошки (Рг1), кутасики (См — ПД), лапки́ котя́чi (Нв, Ду, См — СД,
ЛМ), огiро́чна трава́ (Рг1, Пс, Жл, Кр, Ум, Iв — ДС), огiро́ч(ш)ник (Вл, Ан, Жл, Iв, См —
СД, ПЦ), орı́шина (Жл), поли́ця (Вх, Жл, Ум, Iв — ДС), пупчики (Ан, Шс — СТ, ПД), сп’юх
(Gs — ДС), сп’юшок (Сл — ВЛ), трилистник (См — ВЛ), тройзiлля (См — ПД).
Trifolium aureum Pollich — конюши́на золоти́ста (Оп), конюши́на-хме́лик;
конюши́на ролева́ (Mk), конюши́на шарудли́ва (Ру), конятина польова (Вх1), хме́лик
польови́й (Сл; Рг1, Вл, Ум, Ду, Iв, Ос — ПД); ворı́шина жо́вта (Вх, Ум — ДС), горı́шина
жо́вта (Iв), дятельник (Ан — ПС), жовте зiлля (Ос — ВЛ), заря ясна (Шх — ГЦ), зiлля
вiд скаженини (Ос — ВЛ), клевер дикий польовий (Ос — ПС), клевер польовий (Ос —
ПД), конiчник (Вх — ДС), конюшин(к)а (Ос — ПД, ПЦ), конюшник вiд жовтяницi (Ос —
ПЦ), крутовина польова (Ос — ВЛ), макуш(к)а (Ан — ПС, СЛ), рубашишне (Ос — ВЛ),
тародай (Ос — ВЛ), фреберник (Нв — ГЦ), хмелик (Rs, Mk — ПД, ВЛ), хмелюк (Ср, Ан,
Ян2, Сл — СД), хмельок дикий (Ан), хмiлик польовий (Пс), хмiлюк (Чн, Ан, Ln, Ян2, Сл —
СД, СЛ), хмiль дикий (Ос — СД), хмiль(ок) польовий (Ан, Шм, Сл — СД, СЛ), чай дикий

py
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Trifolium badium Schreber — конюши́на кори́чнева (Ру, Оп).
Trifolium borysthenicum Gruner [≈Trifolium pratense L.] — конюши́на
днiпро́вська (Ру, Оп).
Trifolium campestre Schreber — конюши́на рiвни́нна (Ру, Оп); конюши́на лежа́ча
(Мл, Сл), конятина лежача (Вх1); буркунець (Ос — ВЛ), зiлля вiд лихорадки (Ос — ВЛ),
клевер жовтий (Шс — СТ), крутовина польова (Ос — ВЛ), пипики (Ос — ВЛ), сердечник
польовий (Ос — ВЛ).
Trifolium caucasicum Tausch [≈Trifolium ochroleucon Hudson] — конюши́на
кавка́зька (Ру, Оп).
Trifolium diﬀusum Ehrh. — конюши́на розло́га (Ру, Оп); конюши́на стрепiха́та
(Мл); волошки (Шс — СТ).
Trifolium dubium Sibth. — конюши́на дрiбноголı́вча́ста; конюши́на мале́нька
(Сл), конюши́на ниткова́та (Мл), конюши́на сумнı́вна (Ру, Оп), конятина нитковата
(Вх1); комани́ця (Пч — ЗК), троя́н-зiлля (Пч — ЗК), троя́нка (Пч — ЗК).
Trifolium echinatum Bieb. — конюши́на їжакува́та; конюшина їжакова (Оп).
Trifolium fragiferum L. — конюши́на суничкува́та (Мл, Сл; Жл), конюши́напустоя́гiдник; конюши́на суницеви́дна (Ру, Оп), конятина суничковата (Вх1);
кавунчики (Сл — СЛ), конюшина рожева (Ос — ВЛ), подорожник (Ян3, Mk — СТ),
пузирниця (Шс — СТ), пустоягодник (Го1, Шм, Шс, Сл, Mk — СТ, ПД, СЛ).
Trifolium hirtum All. — конюши́на коротковолоси́ста; конюши́на шерша́ва (Ру,
Оп).

Trifolium hybridum L. — конюшин́а шве́дська (Мл, Сл, Ру; Mk), конюши́на
гiбри́дна (Ру, Оп); конятина мiшанка (Вх1); горошина (Ос — ВЛ), клевер шведський
(Чн, Шс — СТ, СЛ), конюшина рожева (Ос — ПД), конюшина розова (Ос — ВЛ),
конюшина-мiшанка (Mk), котики дробнi (Сл — СЛ), красноголов’я́шки (Ан — СТ),
све́ртки (Ан — СД), сухове́ршка (Ан — СТ).
Trifolium incarnatum L. — конюши́на багря́на (Мл, Ру, Оп); iнкарна́тка (Мл, Mk),
конюшина-iнкарнатка (Mk).
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Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Syme —
конюши́на багря́на Молiне́рi.
Trifolium lappaceum L. — конюши́на лопухо́ва (Ру, Оп).
Trifolium leucanthum Bieb. — конюши́на блiдоцвı́та; конюши́на блiдоквiтко́ва
(Ру, Оп).
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Trifolium lupinaster L. — конюши́на люпи́нова (Ру, Оп); конюши́на вовки́ня (Мл);
трилистник сибiрський (Чн — СЛ).
Trifolium medium L. — конюши́на сере́дня (Мл, Сл, Ру); валох (Ан — СЛ), в’яз (Ан,
См — СД, СЛ), в’я́зı́ль (Рг1, Пс, Жл, См — СД), голова iванова (Ан — СТ), головняк (Ан —
СД), голов’яшки (Ан — ПС), горiшок (Ан — ПД), жеребець (Ан — СЛ), жеребчик (Ан —
СЛ), жереб’ятник (Ан — СЛ), жива трава лiсова (Ан — ПС), ка́шка (Чн, Шс — СТ, СЛ),
клевер (Ос — ПД, ВЛ), клевер дикий (Ос — СД), клевер польовий (Ос — СД), кливорот
(Ос — ПД), конюшина (Ос — ВЛ), конюшина лiсова (Ос — ПД, ПЦ), конюшина червона
(Ос — ВЛ), конятина (Мн2 — СД), красноголовник (Ан — СЛ), ля́жка (Вх, Жл, Mk —
ПД, БО), орiшок красний (Ан — СД), три брати́ (Ан, Жл — СД), трилистник (Ос — ПД),
трилистник лiсний (Чн, Ln, Шс — СТ, СЛ), тройня́г (Ан, Жл — СТ), шапки (Го2 — СЛ).
Trifolium molineri Balb. ex Hornem. [=Trifolium incarnatum L. subsp. molineri
(Balb. ex Hornem.) Syme] — конюши́на Молiне́рi (Ру).
Trifolium montanum L. — конюши́на гiрська́ (Мл, Сл, Ру, Оп); конятина гiрська
(Вх1); бiлоголовка (Ln, См — СТ, ПД), валах лiсовий (Ан — СЛ), василь (Рг), в’язель
(Mk — ПД), в’язень (Км), в’я́зı́ль (Рг1, Hl, Ум, Iв, Сл — БУ), в’ясiль (Км), головник (Ан —
СЛ), горiшок (Mk — ПД), горı́шок бı́лий (Шх, Гб2 — ГЦ), горı́шок вели́кий (Гб2 — ГЦ),
дятловина (Км), дятловник (Км), за́йчики (Коб — ГЦ), iва́сик (Рг1, Пс, Ум, Ян2, Ду, Iв —
СД), ка́шка бı́ла (Ан, Iв, См — ДС), ка́шка ку́ряча (Ду), каюши́на (Вл, Ум, Iв), ква́сик (Ум,
Iв), клевер (Км), козелки (Рг, Ан, См — ВЛ), комана (Км), команиця (Км), команичина
(Км), команка (Км), коновник (Чн, Сл — СТ, СЛ), конючи́на (Ум), конюши́на (Ду, Iв),
конюшина бiла (Ос — ВЛ), конюшина бiла польова (Ос — ВЛ), конюшина-iвасики (Км),
ко́тики (Рг, Ум, Iв, См — СЛ), котики бiлi (Сл — СЛ), котовник (Ln — СТ), ко́шики (Рг1,
Пс, Жл, Ду), кошицi (Км), коюшина (Км), кукушка (Ан — ПС), лапа кошача (Ан — СЛ),
ла́пка(и́) ку́ряча(i) (Рг1, Вл, Ан, Пс, Ян2, Iв, Mk — СД, ПД), лапки́ котя́чi (Ян2, См — СД,
ПС), ла́пки́ соро́чi (Рг1, Пс, Кр, Ум, Ян2, Iв, Сл — СД), лугер бiлий (Км), мина (Ан — СТ),
одкасник (Ос — ВЛ), орiшок бiлий (Ан — СЛ), перелет (Ан — ВЛ, ПС), полуни́ч(ш)ник
(Рг1, Пс, Ду, См — ДС), полунишник яловий дикий (Ан), полуношник (Пс), п’ятопал
(Сл — ПЦ), стегенце куряче (См — БУ), трава кiнська (Ан — ПД), трепиконина (Км),
триперст(ен)ь бiлий (Ан, Км — ВЛ), трiфой (Км), троя́н-зiлля (Гд — БО), чортополох
(Ос — ПД), шапочки (Ан — СЛ).
Trifolium ochroleucon Hudson — конюши́на блı́до-жо́вта (Ру, Оп); конюши́на
жовтавобı́ла (Мл); живо́кı́сть (Шх — ГЦ), iва́н голова́тий (Вх7, Он — БО), конюшина
жовтява (Mk — ПД), трилистник (Шс — СТ).
Trifolium pannonicum Jacq. — конюши́на панно́нська (Мл, Ру, Оп); конюши́на
уго́рська (Сл), конятина угорська (Вх1); дятлина жовта (Шм), iва́н голова́тий (Тка —
ДС), конюшина бiла (Ос — ВЛ), трилистник (Шс — СТ).
Trifolium phleoides Pourret ex Willd. — конюши́на тимофı́ївкова (Оп);
конюши́на тимофiєвкови́дна (Ру).
Trifolium pratense L. — конюши́на лучна́ (Сл, Ру, Оп; Мс — СТ); команиця лужна
(Во), конюши́на лугова́ (Вх2, Вх6; Мс — СТ), конюши́на лукова́ (Мл), конятина лугова
(Вх1); баранчики (Ос — СД), бурку́н (Сб — ПД), валашок (Чн, Ан, Ln, Го1, Сл — СТ, ПС,
СЛ), в’я́зiль (Рг1, Ан, Пс, Mj, Сл, См — СД), голова́ iва́нова (Сб — ДС), головок (Ан, Кр
— СД), горiшина (Сл — ПД), горiшки (Ан — СД), горı́шок (Мг — ГЦ), горiшок польовий
(Км), горiшок червоний (Шх — ГЦ), дятли́на (Ду), дятлина красна (Ан, Шм), дятлови́на
(Чн, Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Шс2, Ду, Iв — СТ, СЛ), жеребець (Ан — СЛ), жеребчик (Км),
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жовтушка (Ан — СЛ), за́яча тра́вка (Сб — ДС), iва́сик (Рг1, Пс, Mj, Ум, Ду, Iв), ка́шка (Чн,
Ln, Ум, Iв — СТ, СЛ), кı́нська тра́вка (Сб — БУ), кле́вер (Чн, Ln, Сл, Ос — СТ, ПД, ВЛ, СЛ,
ГЦ), клевер червоний (Ос — СД), клє́вер (Мс — СТ), колiши́на (Сб — ДС), коман (Вх7 —
ВЛ), комани́ця (Гв, Вх, Жл, Вх7, Гр, Ду, Iв, Гд, Mk, Кч, Мг, Коб, Мал, Тка — ВЛ, ГЛ, ДС, БО,
ГЦ, ЗК), комани́чина (Вх7, Шс — ДС, СЯ), комани́чка ди́ка (Сб — ВЛ), кома́нка (Вх7, Гр,
Ду, Он — БО), комениця (Км), комони́ця (Мг — ЗК), конаця (Сл — ПД), коневник (Км),
кониця (Км), ко́нич (Вх5, Вх7, Сен — ЛМ), коничина (Км), конiчи́на (Ан, Жл, Ян2, Гб —
СД, ПД, ЛМ), конютина (Hl — БУ), коню́ха (Сб — ПД), конючи́на (Вх7, Ум, Iв, Сл, Mk —
ВЛ), конючина проста (Сл), конючина червона (Сл), конюши́на (Во, Рг1, Ан, Пс, Mj, Гр,
Ян2, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Мс, Гб2, Мг, Коб — ЗАГ), конюши́на кра́сна (Сб — СТ), конюши́на
полєва́ (Сб — ПД), конюшина рожева (Ос — ВЛ), конюши́на черво́на (Мл, Mk, Мс, Гб —
СТ), конюшинка (Ос — ВЛ), коню́шка (Вх7 — ВЛ), коня́тина (Сб — СТ), конячина (Сл),
котики (Сл — СЛ), котики червонi (Сл — СЛ), кулiши́на (Сб — БУ), кума́н (Шл — ДС),
кумани́ч(ина) (Вх7 — СЯ), кунинка (Сл — ПД), курвайки (Ан — ПЦ), лапки заячi (См —
СД), лє́щок (Вх7 — ДС, ЗК), лєщок червлений (Ощ — ГЦ), лу́гер (Мг — ЗК), лугер дикий
(Км), лу́ге́ра (Мг — ГЦ, ЗК), луце́рна (Мг — ЗК), ля́що́к (Мг — ЗК), лящок червоний
(Км), медiвка (Сл — ПЦ), медонка (Сл — ПЦ), о́ко кози́не (Ан, Iв), орiшки-волошки (Ан
— СЛ), орiшок польовий (Ан — СЛ), орiшок червоний (Км), по́пки (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду),
розочки (Ос — ПД), ройзiлля (Км), смоктушки (Сл — ПЦ), суховершки (Ан — СЛ), травка
(Км), требич (Вх7 — ЛМ), трепиконина (Км), трибзiлля (Гр), тризı́лля (Гр), трилистник
(Во, Ln — СТ), трифо́й (Гб — СТ, ГЦ), трiйзı́лля (Ук), трiйка (Км), троєзı́лля (Жл, Гр,
Ду), тро́зiль (Жл), тройзı́л (Гр, Ду, Ук), тройзı́лля(є) (Ан, Пс, Жл, Гр, Ду, Iв, Ук — ДС),
троя́н (Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Ян2, Ду, Iв — СД), трьохзiлля (Гр), трьохлистник (Сл — СЛ),
хрещатка (Сл), яблучка (Ан — СД).
Trifolium pratense L. var. sativum Sturm. — конюши́на лучна́ сı́йна; конюши́на
черво́на (Ру); кома́нка (Тка — ДС).
Trifolium repens L. — конюши́на бı́ла (Мл, Сл, Ру; Mk, Ос, Мс, Гб, Сб — СТ, ПД, ВЛ,
ПЦ, ПЗ), конюши́на повзу́ча (Ру, Оп; Сб — ПД); конятина повзянка (Вх1); бара́нчики
(Сб — СЛ), барвı́нок хреща́тий (Рг1, Вл, Пс, Hl, Ум, Iв, См, Сб — СТ, ВЛ, СЛ, БУ), волошки
(Ос — СТ), ворı́шин(к)а (Гб, Сб — ДС), ворı́шок (Гб — ДС), ворошинка (Км), в’язı́ль (Гр),
голови iвасиковi (Ан — ПЦ), горı́шина (Mj, Сл, Гб, Сб — ПД, ВЛ, ДС), горı́шина бı́ла (Сб
— ПЗ), горı́шки (Ан, Iв, Сл, Ос — СД, ПД), горı́шок (Mk, Ос, Ар, Сб — СД, ПД, ВЛ, ПЗ, ДС),
дятлина бiла (Шм), дятлови́нка (Сб — ПЦ), ка́шка (Во, Гр, Ду, Яв, См, Сб — СД, СТ, ВЛ,
ПЗ), ка́шка бı́ла (Шс, Сб — СТ), кiснички (Ос — ПД), кле́(є)вер (Сл, Рм, Сб — СД, СТ, ПД,
ВЛ, ПЦ), кле́вер бı́лий (Чн, Шс, Ос, Сб — СД, СТ, СЛ), клє́вер ди́кий (Сб — ВЛ), колюши́на
(Сб — ВЛ, ДС), комани́ця (Сб, Тка — ДС, ЗК), кома(о)ни́ця бı́ла (Во, Гд, Сб — ВЛ, ДС, БО,
ЗК), команиця дика (Км), кома́нка (Сб — ДС), комони́ка ди́ка (Сб — ПД), комоницяполiзуха (Км), конина (Сл — ПД), конюши́на (Сл, Ос, Рм, Сб — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ПЗ, ДС),
конюши́на ди́ка (Сб — СТ), конюши́на лiсова́ (Сб — ГЦ), конюши́на польова́ (Сб — ПЦ),
конюшина свиняча (Сл — ПЦ), конюши́нка (Сл, Коб — ВЛ, ДС), конюшинка бiла (Ос
— ПД, ВЛ, ПЦ), конятина (Сл — ПД), конятина бiла (Мн2 — СД), коро́лька (Коб — БО),
коро́лька бı́ла (Сб — БО), коснички бiлi (Ос — ВЛ), ко́тики (Сб — СД), ко́тики бı́лi (Сл,
Сб — ВЛ, СЛ), котки (Сл), купинка (Сл, См — СД, ПД), лєщок бiлий (Ощ — ГЦ), ли́сики
(Ум, Iв), ли́шки (Вл, Пс, Ум, Ду, Iв), ли́шонька (Жл), ли́щик (Сб — ДС), лiтки (Км), лу́гер
бı́лий (Км, Гт — ЗК), лу́гер ди́кий (Гт — ЗК), люце́рна (Сб — СТ), лящо́к бı́лий (Сб — ЗК),
медiвка (Сл, См — ПЦ, ПС), орı́шина (Жл, Mj, Mk, Ос, Сб — ПД, ВЛ, ДС), орiшина бiла
(Ос — ВЛ), орiшки бiлi (Ан, Кр — СД, СТ), орı́шок (Во, Mk, Коб — ПД, СЛ, ГЦ), повзянка
(Mk), сı́ре зı́лля(є) (Рг1, Ср, Ln, Пс, Ум, Шс, Ян2, Ян4, Ду, Яв, Iв — СД, СТ), тройнячо́к (Ан,
Жл, Ду — СТ), троян (Км), хре́стики (Вл, Пс, Ум, Ян2, Ду, Iв — СД), яблучка (Ан — СД),
ят(е)лина (Гб — ПЗ).
Trifolium resupinatum L. — конюши́на обе́рнена; конюши́на переве́рнута (Ру, Оп).
Trifolium retusum L. — конюши́на приту́плена (Оп); конюши́на дрiбноквiтко́ва
(Ру).
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Trifolium rubens L. — конюши́на довгоголı́вча́ста; конюши́на сисавка (Мл),
конюши́на червонува́та (Ру, Оп); голова́йчик (Нв — ВЛ), горı́шина (Нв — ВЛ),
живокость (Ан — ПД), конич дикий (Вх7 — ЛМ), крiвця́ за́яча (Ан, Iв), лапки заячi
(Сл), сиса́вка (Вх7, Ду — ЛМ), шу́льки (Гб2 — ГЦ).
Trifolium sativum (Sturm.) Crome [=Trifolium pratense L. var. sativum
Sturm.] — конюши́на сı́йна; конюшина посiвна (Оп).
Trifolium scabrum L. — конюши́на шорстка́ (Ру, Оп).
Trifolium spadiceum L. — конюши́на кашта́нова; конюши́на темнобу́ра (Мл),
конюши́на те́мно-кашта́нова (Ру, Оп), конятина брунатна (Вх1); команиць (Он —
БО), ла́пки за́ячi (Ан), ла́скавець (Он — БО), нагодки (Ан — ПС), хмелик (Шм2, См —
СД), хмiль голубиний (Чн — СЛ), хмiль польовий (Ан), хмiльок (Шм).
Trifolium speciosum Willd. — конюши́на га́рна (Оп); конюши́на краси́ва (Ру).
Trifolium squamosum L. — конюши́на луска́та; конюшина лускова (Оп).
Trifolium squarrosum L. — конюши́на вiдстовбу́рчена (Ру).
Trifolium striatum L. — конюши́на смуга́ста (Ру, Оп).
Trifolium subterraneum L. — конюши́на пiдзе́мна (Ру, Оп).
Trifolium vesiculosum Savi — конюши́на пухирча́ста (Ру, Оп); трилистник (Шс —
СТ).
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Trifolium sp. — горiшки (Яв, Сл), камари́чина (Вх7 — ВЛ), кле́вер (Вх, Жл, Сл, Гб — ДС),
комана́ (Ду), команина (Вх7 — СЯ), комани́ця (Он, Гб, Кч, Коб — БО, ЛМ), комани́чка
(Он — БО), кони́чи́на (Вх7, Лс2, Гб — ПЦ, ДС), конiч (Вх7 — ЛМ), конюшана (Сл — ВЛ),
конюши́ця (Вх7 — ВЛ), коня́тина (Вх, Ум, Iв), кунич (Вх7 — ЛМ), лихорадочна трава (Ос
— СД), ляшка (Вх7 — ДС), орı́шок (Гр, Ду, Коб — СЛ, ГЦ), стернянка (Сл), трепикони́на
(Вх7 — ЛМ), трилистник (Чн, Сл — СЛ), трiфой (Вх7 — ГЦ), ятливник (Сл — ПС), ятловина
(Сл — ПС).
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Triglochin L. — тризу́бець (Сл, Ру, Оп; Ук).
Triglochin maritimum L. — тризу́бець примо́рський (Мл, Сл); тризу́бець
морськи́й (Ру, Оп); пирей морський (Шс2), трав’янка (Ян4 — СТ).
Triglochin palustris L. — тризу́бець боло́тяний (Сл); тризу́бець боло́тний (Ру, Оп),
тризу́бець моча́рний (Мл); пирей болотний (Шс2 — СТ), свитень (Ан — СЛ), три́зуб (Мл
— СЯ), тризубець (Mk).
Trigonella L. — гуньба́ (Ру, Оп).
Trigonella caerulea (L.) Ser. — гуньба́ блаки́тна; гуньба́ (Сл; Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Пс,
Жл, Шм, Шс2 — СД, СТ), гуньба́ голуба́ (Ру, Оп); буркоти́на (Яв), бурку́н (Рг, Гр, Ян1 —
СТ), бурку́н си́нiй (Вл, Сл), бурку́н-зı́лля(є) (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв), сiре зiлля (Ан, Мн2,
Сл, Ос — СД, ПД, ВЛ), сiрозı́лля(є) (Ан, Шс2, Iв — СД, СТ).
Trigonella coerulescens (Bieb.) Halácsy — гуньба́ блакитнува́та; гуньба́
голубува́та (Ру, Оп).
Trigonella ﬁscherana Ser. — гуньба́ Фı́шера (Ру, Оп).
Trigonella foenum-graecum L. — гуньба́ сı́нна (Оп); гуньба́ свı́же сı́но (Ру); Бо́жа
трава́ (Жл), окладник (См — ПД).
Trigonella gladiata Steven ex Bieb. — гуньба́ мечува́та; гуньба́ мечови́дна (Ру,
Оп).

Trigonella monspeliaca L. — гуньба́ прованса́льська; гуньба́ монпелı́йська (Ру,
Оп); пажитник (Шс — СТ).
Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. — гуньба́ лежа́ча (Оп); гуньба́
просте́рта (Ру).
Trigonella smyrnea Boiss. — гуньба́ туре́цька; гуньба смiрнська (Оп).
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Trigonella spicata Sibth. & Sm. — гуньба́ колоси́ста; гуньба́ колосова́ (Ру, Оп).
Trigonella striata L. ﬁl. (Trigonella tenuis Fischer ex Bieb.) — гуньба́ тонка́ (Ру, Оп).
Trigonella tenuis Fischer ex Bieb. = Trigonella striata L. ﬁl.
Trigonella sp. — козератка (Ос — ЛМ), тригоне́ла (Ук).
Trinia Hoﬀm. — кучеря́вець (Сл); три́нiя (Ру, Оп).
Trinia biebersteinii Fedoronchuk — кучеря́вець Бiбершта́йна; тринiя
Бiберштейна (Оп).
Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolﬀ — кучеря́вець кри́мський.
Trinia glauca (L.) Dumort. — кучеря́вець си́зий; тринiя сиза (Оп).
Trinia hispida Hoﬀm. — кучеря́вець шорстки́й; три́нiя щети́ниста (Ру, Оп).
Trinia kitaibelii Bieb. — кучеря́вець висо́кий; кучеря́вець вели́кий (Мл), кучеря́вець
Кiтайбе́лiв (Сл), три́нiя Кита́йбеля (Ру, Оп); кудрявець (Ан — СЛ), морква степова
(Ос — СТ), перекотиполе (Ан — СТ).
Trinia multicaulis (Poiret) Schischkin — кучеря́вець багатосте́блий; кучеря́вець
сере́дний (Мл), три́нiя багатосте́бла (Ру), тринiя багатостеблова (Оп); зубник (Ан,
Шс2 — СТ).

Tripolium Nees [=Aster L. pro parte] — солонце́ва а́йстра; солончако́ва а́йстра
(Ру, Оп).
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Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. [=Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó] — солонце́ва а́йстра панно́нська; солончакова айстра
паннонська (Оп).
Tripolium vulgare Nees [=Aster tripolium L.] — солонце́ва а́йстра звича́йна;
солончако́ва а́йстра звича́йна (Ру, Оп).
Trisetum Pers. — трищети́нник (Ру, Оп; Ук); прищетинка (Ан).
Trisetum alpestre (Host) Beauv. — трищети́нник альпı́йський (Ру, Оп).
Trisetum carpaticum auct., non (Host) Roemer & Schultes = Trisetum fuscum (Kit. &
Schultes) Schultes.
Trisetum ciliare (Kit. ex Schultes) Domin [≈Trisetum fuscum (Kit. & Schultes)
Schultes] — трищети́нник вiйча́стий (Оп).
Trisetum ﬂavescens (L.) Beauv. (Trisetum pratense Pers.) — трищети́нник
жовтува́тий (Оп), трищети́нник лучни́й (Ру); вı́всик золоти́й (Мл, Сл).
Trisetum fuscum (Kit. & Schultes) Schultes (Trisetum carpaticum auct., non (Host)
Roemer & Schultes) — трищети́нник карпа́тський (Ру).
Trisetum macrotrichum Hackel — трищети́нник довговолоси́стий; трищети́нник довговоло́сий (Ру, Оп).
Trisetum pratense Pers. = Trisetum ﬂavescens (L.) Beauv.
Trisetum rigidum (Bieb.) Roemer & Schultes — трищети́нник жорстки́й (Ру,
Оп).

Trisetum sibiricum Rupr. — трищети́нник сибı́рський (Ру, Оп).
Triticum L. — пшени́ця (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп).
Triticum aestivum L. — пшени́ця звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Сл); пшени́ця лı́тня
(Ру, Оп), пшени́ця м’яка́ (Ру, Оп); зерно́ (Мс — СТ), пшани́ця (Жл, Он — БО), пшени́ця
(Гв, Во, Чн, Ln, Жл, Мн2, Hl, Mj, Ум, Rs, Сл, Mk, Ос, Ук, Мс — ЗАГ), пшениця м’ягка (Сл),
пшениця проста (Сл), хлiб (Мс — СТ).
Форми, сорти: бана́тка (Вх7, Сл, Mk, Гб — ПД, ВЛ, ДС), бiлоколоска (Сл), волоха́чка
(Вх7 — ВЛ), востю́чка (Гб — ДС), вуса́чка (Вх, Жл, Гб — ДС), ги́рка (Рг1, Ан, Пс, Сл,
Дз, Мо, Гб — СТ, ПД), голка (Гр — ПД), голокiрка (Mk — ПД), го́лька (Вх, Вх7, Гб — СТ,

© Юрій Кобів

416

ЛМ), гу́лька (Сл, Мч — ПД), донка (Мл), кримка (Сл), манатка (Вх7 — ВЛ), мариянка
(Вх), озимина (Вх, Ум), олена (Mk), остючка (Мн2), пере́вiдка вусата (Вх), передiвка
(Вх — ВЛ), полта́вка (Мл, Сл), простуха (Mj), пшени́ця безо́ста (Вх2, Вх6), п. вı́сна (Гб2
— ГЦ), п. (в)усата (Вх6, Сл), п. гладка́ (Вх7 — ВЛ), п. го́ла (Гб — СТ), п. жовта (Mk),
п. ози́ма (Вх6, Мн2, Mk, Гб2 — ГЦ), п. остиста (Мн2), п. я́ра (Вх6, Мн2, Сл, Mk, Гб2 — ГЦ),
санопша (Вх7 — ЛМ), стрижа́чка (Вх), угорка (Ан), у́лька (Сл, Гб — СТ), уса́ня (Он —
БО), чорноколо́ска (Жл), ярапшинойка (Он — БО), ярина́ (Вх, Ум), яриця (Вх, Сл, Mk),
я́рка (Ум, Mk), я́руна (Он — БО).
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Triticum baeoticum Boiss. — пшени́ця ди́ка однозе́рна; пшениця дика
однозернянка (Оп), пшени́ця Тауда́р (Ру).
Triticum dicoccon Schrank — пшени́ця двозе́рна (Сл; Ук); пшени́ця двузерни́ста
(Мл); ем(м)ер (Сл, Ос), полба (Шм2).
Triticum durum Desf. — пшени́ця тверда́ (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); пшени́ця скли́ста
(Мл); арнау́та (Пс, Гб — СТ), арнау́тка (Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Ум, Ян4, Iв, Сл — СТ, СЛ),
арнi(о)вка (Ан, Яв — СТ), бiлоту́рка (Ан, Шм, Ум, Дб, Iв, Сл — СТ), гарнı́вка (Ум, Мл, Iв),
гирка (Рг), ґiрка (Mk — ПД), жовтуха (Ан — СТ), ка́луз (Ан — СТ), колуз (Ан — СТ),
кубанка (Ан, Сл — СТ), ледянка (Ан — СТ), орнау́та (Гр), сильтупс (Пс), тата́рка (Гр, Сл,
См — СТ), чорноту́рка (Ан, Ум — СТ).
Triticum monococcum L. — пшени́ця однозе́рна (Сл); пшени́ця однозерни́ста (Мл;
Mk), пшениця однозерниця (Вх1), пшени́ця однозерня́нка (Ру); оркiш (Шм2, Сл).
Triticum spelta L. — пшени́ця-по́лба; по́лба (Сл, Ру; Рг1, Пс, Жл, Ум, Iв, Ос — ЗАГ),
пшени́ця спе́льта (Ру); аркiш (Вх5 — ЛМ), бо́льба (Ум, Iв), гаро́мша (Он — БО), голо́мша
(Вх, Ум, Iв, Сл, Ос, Он — ДС, БО), го́лошка (Он — БО), ґо́рґош (Он — БО), о́ркис (Ду),
о́ркi(и)ш (Вх, Вх7, Ум, Iв, Mk — ЛМ), пшени́ця полов’я́ста (Сл), су́пшен (Вх, Mk — ВЛ).
Trollius L. — во́вча ла́па (Оп); купа́льниця (Ру, Оп).
Trollius europaeus L. — во́вча ла́па звича́йна; бульбу́к (Вх3; Вх7 — ГЦ), бульбу́к
звича́йний (Вх6, Мл), во́вча ла́па (Сл, Ру, Оп; Рг, Вл, Пс, Ум, Ду, Iв, Ук, См — СД,
ПЗ), купа́льниця європе́йська (Ру, Оп); авдотки (Рг1, Ан, Пс, Мн, Шм), андотки (Ан),
бальо́нчик (Коб — БО), барабульки (Сн — ГЦ), бертвı́нок (Вх7 — БО), бретвенник (Нв —
ГЦ), бретве́нок (Коб — ГЦ), бретвı́нок (Вх7 — БО), брецьвı́нок (Жл), бри́тванник (Вх7 —
ГЦ), броцвı́нок (Тка — ДС), булбу́к (Мал — ЗК), бу́льбас (Гу — ГЦ), бульба́чки (Кар — ГЦ),
бульбоки́ (Коб — БО), бульбо́чник (Кар — ГЦ), бульбуки́ (Сн, Кар — ГЦ, ЗК), вали́вочко
(Вх, Ум — ДС), во́чка воло́вi (Коб — ДС), го́ловатнi (Коб — БО), головı́чка (Вх, Жл, Вх6
— ДС), головки́ (Дми — ДС), голов’я́тник (Коб — БО), капу́ст(к)а (Гб2, Коб — БО, ГЦ),
капу́ста за́яча (Коб — ГЦ), капустя́ники (Коб — БО), кнiтвиця (Hl — БУ), копи́т во́вчий
(Ан, Ду, Iв), короли́ця (Коб — ГЦ), купаленка (Tl), купа́льниця (Сл, Ук), лопач (Mk), о́ко
воло́ве (Вх, Вх6, Вх7, Ум, Ду, Iв, См — ВЛ, ПЦ), очки воловi (Ос — ВЛ), при́кри́т (Чн, Ум,
Гр, Iв — СД), прикрит звичайний (Сл), ру́жi монасти́рськi (Тка — ДС), слiпота куряча
(См — ВЛ), удитки (Ан), удотки (Рг1, Ан, Пс, Мн).
Trollius europaeus L. subsp. europaeus — во́вча ла́па звича́йна типо́ва.
Trollius europaeus L. subsp. transsilvanicus (Schur) Domin — во́вча ла́па
звича́йна гiрська́.
Tropaeolaceae — красо́левi (Ру, Оп).
Tropaeolum L. — красо́ля (Ру, Оп; Ук); жерявка (Вх3), настурцiя (Оп).
Tropaeolum majus L. — красо́ля вели́ка (Ру, Оп); жеря́вка бı́льша (Вх1, Мл;
Жл), красо́ля (Сл; Рг1, Вл, Лч, Ан, Пс, Жл, Вх1, Шс, Ян4, Дб, Ду, Iв, Ос, Ук, Опа — ЗАГ),
настурцiя велика (Оп); ґаро́фiя (Бк — БУ), каперси (Опа — СТ), капуци́ни (Ан, Шс, Iв
— СТ), карасоля панова (Ан), красолька (Опа — СТ), красуля(i) (Сл, Опа — СТ, ПС),
красу́лька(и) (Рг1, Вл, Ан, Пс, Iв, Mk — ПД, ПС), настурка (Mk — ПД), насту́рцiя (Рг1,
Жл, Го1, Rs, Шс, Сл, Mk, Ук — СД, СТ, ВЛ, СЛ), панова́ (Вл, Пс, Жл), панянка (Сл — ПС),
табачковий цвiт (Го1 — СЛ), турчин (Ос — ВЛ).
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Tropaeolum minus L. — красо́ля мала́ (Оп); жеря́вка ме́нша (Мл), настурцiя мала
(Оп); люби́дра (Гр, Ду).
Tsuga (Antoine) Carrière — тсу́ґа; тсу́га (Ру, Оп; Ук).
Tsuga canadensis (L.) Carrière — тсу́ґа кана́дська; тсу́га кана́дська (Ру, Оп).
Tulipa L. — тюльпа́н (Ру, Оп; Сл, Ук); тульпа́н (Вх2, Сл; Вх, Жл, Ум, Гр, Ду, Iв).
Tulipa biebersteiniana Schultes ﬁl. [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.] — тюльпа́н Бiбершта́йна; тюльпа́н Бiберште́йна (Ру).
Tulipa biﬂora Pallas — тюльпа́н двоцвı́тий; тульпа́н двоцвı́тий (Мл, Сл), тюльпан
двоквiтковiй (Оп).
Tulipa gesnerana L. — тюльпа́н садо́ви́й; тульпан пiвник (Вх1, Вх2, Вх6), ту́льпан
степови́й (Мл); далı́пан (Вх7 — ДС), пı́вник (Во, Жл), пост (Ln — СТ), тилiпан (Mk —
ПД), тiлiпа́н (Жл), тулипа́н (Во, Жл, Mk), тулiпа́н (Жл, Вх6, Iв, Гб — ЛМ), тулюпа́н (Гр),
тульпан (Mk), тюлiпан (Во, Пс), тюльпа́н (Рг1, Ср, Мс — СД, СТ), тюльпан степовий (Чн,
Ln, Шм2 — СТ, СЛ).
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Tulipa graniticola (Klokov & Zoz) Klokov [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis
(Link) Pamp.] — тюльпа́н гранı́тний (Ру, Оп).
Tulipa hypanica Klokov & Zoz [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.] — тюльпа́н пiвденнобу́зький (Ру); тюльпан бузький (Оп).
Tulipa ophiophylla Klokov & Zoz [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.] — тюльпа́н змiєли́стий (Ру, Оп).
Tulipa quercetorum Klokov & Zoz [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.] — тюльпа́н дiбро́вний (Ру, Оп).
Tulipa schrenkii Regel — тюльпа́н степови́й; тульпа́н степови́й (Сл), тюльпа́н
Шре́нка (Ру, Оп); тюльпан (Сл — СД).
Tulipa scythica Klokov & Zoz [≈Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link)
Pamp.] — тюльпа́н скı́фський (Ру, Оп).
Tulipa sylvestris L. — тюльпа́н лiсови́й (Чн, Рг1, Ln, Пс, Мн, Кр — СД, СТ, ПД, СЛ);
тульпа́н лiсови́й (Мл, Сл); завалець (Hl — БУ).
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. — тюльпа́н лiсови́й пiвде́нний.
Tulipa sp. — тилiпан (Сл — ПД), тулiпан (Дб), тульпа (Сл), тюлiпа (Сл — ПД).
Turgenia Hoﬀm. — пазу́рниця; турге́нiя (Ру, Оп).
Turgenia latifolia (L.) Hoﬀm. — пазу́рниця широколи́ста; турге́нiя широколи́ста
Turritis L. [=Arabis L. pro parte] — пу́жник (Ру, Оп; Ук).
Turritis glabra L. [=Arabis glabra (L.) Bernh.] — пу́жник го́лий (Ру, Оп).
Tussilago L. — пiдбı́л (Вх2, Сл, Ру, Оп; Ук); мати-й-мачуха (Оп).
Tussilago farfara L. — пiдбı́л звича́йний (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Ру, Оп); мати-й-мачуха
звичайна (Оп), пiдбı́л (Вх3, Сл; Гв, Во, Ан, Пс, Hl, Шх, Ян2, Ду, Iв, Mk, Лс2, Ос, Рм, Мс, Гб,
Кч, Мг, Дми, Коб, Мал — ЗАГ); бiвпушок (Вх5 — ЛМ), бı́лi листки́ (Вх7 — ЗК), бiлокопитень
(Ln, Сл — СТ), бiлокопи́тник (Во, Ln, Ос, Мс — СД, СТ), бiлпух (Вх7 — СЯ), бiлушок (Вх7
— ЛМ), дев’ятиси́л (Сб — СТ), дрiмни́к (Он — БО), жовту́шки (Мс — СТ), камчужна
трава (Шм), копит бiлий (Ос — ПД), ко́питень (Гб2 — ГЦ), копи́тник (Гт — ЗК), копи́то
кı́нське (Ос, Мс — СТ, ПД), кременина́ (Мг — ЗК), купа́йла (Ду), купа́ла (Вх4, Ду, Сб — СТ,
ЛМ), лопу́х (Mk, Он, Кч, Мг — БО, ГЦ, ЗК), лопу́х бı́лий (Вх7, Сб — ДС, ЛМ), лопух гiркий
(Вх4 — ЗК), лопу́х жо́втий (Сб — ДС), лопушо́к (Сб — ЗК), ма́ти-й-ма́чуха (Ук, Мс, Кч,
Мг — СТ, БО, ГЦ, ЗК), ма́ти-ма́чуха (Ос, Рм, Мс, Мг — СТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ЗК), мати́чка (Он
— БО), матишник (Км), ма́тошник (Iв, См — СД), мать-(i-)мачиха (Чн, Рг1, Ln, Жл, Мн,
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Шм, Ос, Мс — СД, ПД, СТ, СЛ), мать-(i-)ма́чуха (Мг — ЗК), мачишник (Ан), мачi(и)не́ник
(Км, Сб — ДС), мачу́ха (Мг — ЗК), ма́чушник (Ум, Iв, Ук), мела́йниця весня́на (Сб — ЗК),
мелайнички́ (Мг — ГЦ, ЗК), мо́лочий (Сб — БО), молочка́вець (Мал — ЗК), мороїдник
(Ос — ВЛ), опу́ша соло́дке (Вх7 — ЛМ), первоцвı́т (Дми — ДС), пı́дбiй (Gs, Шх, Он, Кч,
Коб — ДС, БО, ГЦ), пiдбiл менший (Км), пı́дбı́ль (Нв, Вх, Ум, Ду, Iв, Сл, Гд, Mk, Мг — ЗАГ),
пiдбiльник (Км), подбє́л (Лс2 — ПЦ), подбi(и)л (Ав, Hz, Рг1, Кр, Ан, Мн, Mj — СД, Гл),
подбой (Ан — ПД), пудбєл (Гб — ЛМ), пу́дбı́л(ь) (Лс2, Км, Мг — ПЦ, ЗК), пупава (Вх4 —
ЛМ), ра́нник (Ан, Mj, Iв, Сл, Ос, См, Мс — СД, СТ, ПД), слiпаки́ (Коб — ГЦ), сльо́зки (Сб —
ПС), цар-зiлля(є) (Ан, Сл, Сб — СТ, ПС).
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Typha L. — рогı́з (Сл, Ру, Оп; Ук).
Typha angustifolia L. — рогı́з вузьколи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); палочник узколистий
(Вх1, Вх6); барба́ш (Мг — ЗК), бу́хало (Мг — ЗК), вı́ники (Мг — ЗК), га́лки (Рм — ПЦ),
ги́їль (Мг — ЗК), глуш (См — СД), горобинець (Кр, Сл — СД), кивух (Ln — СТ), кия́нки
(Мг — ЗК), кiя́х (Вл, Пс, Ум, Iв, См — СД), кiяшо́к (Вл, Пс, Ум, Iв), куга (См — СТ), м’ячка
(Рг), наду́вка (Мг — ЗК), оробинець (Сл), па́ви (Мг — ЗК), палка (Mk — ПД), палка водна
(Gs — ДС), палки́ (Сал — СД), па́лочник (Гв, Во, Рг1, Пс, Ду, Iв), па́по(у)ра (Гб — СТ),
пе́ндрики (Мг — ЗК), пужа́лно мо́рське (Гб — ВЛ), рогı́з (Рг1, Ср, Пс, Вх7, Hl, Ум, Ду, Iв,
Mk, Дз, Гб — СТ, ПД, ВЛ, БУ), рогоз (Ln, Шс2 — СТ), рогоза́ (Мн2, Гр, Сл, Mk — СД, ПД),
рогу́з (Мг — ЗК), саш (Гб — ЛМ), султа́нчик (Рг1, Пс, Кр, Ду — СД), тросни́к (Мг — ЗК),
трость (Мг — ЗК), чака́н (Ан, Гр, Ду, Ук — СЛ), чакон (Ln — СТ), шаш (См, Мг — БО, ГЦ,
ЗК), шашни́к (Мг — ЗК), шашо́вий квiт (Мг — ЗК), шви́галки (Сал — СД), шува́р (Мг —
ЗК), шу́льки багни́стi (Гб2 — ГЦ).
Typha australis Schumacher = Typha domingensis (Pers.) Steudel.
Typha caspica Pobed. [≈Typha laxmannii Lepechin] — рогı́з каспı́йський (Оп).
Typha domingensis (Pers.) Steudel (Typha australis Schumacher) — рогı́з
пiвде́нний (Оп).
Typha foveolata Pobed. [≈Typha angustifolia L.] — рогı́з ямча́стий (Оп).
Typha grossheimii Pobed. [≈Typha domingensis (Pers.) Steudel] — рогı́з
Ґроссге́йма; рогiз Гросгеймiв (Оп).
Typha latifolia L. — рогı́з широколи́стий (Мл, Сл, Ру, Оп); палочник широколистий
(Во, Вх1, Вх6); гороби́нець (Гр), горобинник (Ан — ПД), ками́ш (Ос, Кч, Мг — СТ, БО, ГЦ,
ЗК), кивух (Чн, Ан, Ln, Го2 — СТ, СЛ), кiя́х(и́) (Ан, Пс, Iв — ПС), кiяшо́к (Пс), коми́ш (Кч,
Мг — БО, ГЦ, ЗК), кубис (Ан — СТ), куга (См — СТ), м’я́чка (Рг1, Пс, Жл), оробимець
(Пс), палка водна (Gs — ДС), палки́ (Ан, Сл, Mk, Ос, Мг, Сал — СД, ПД, ЗК), палочник
(Ан), палочник болотнiй (Пс), початки (Ан, Сл — ПС, СЛ), пшеничка (Пс), рагоза́ (Ан),
риго́з (Ар — ПЗ), рогı́з (Ср, Вх1, Вх6, Hl, Ум, Ян4, Ду, Iв — СТ, БУ), рогожа (Вх6), рого́жи́на
(Mj, Мг — ПД, ЗК), рого́з (Чн, Ан, Ln — СТ, СЛ), рогоза́ (Чн, Рг1, Ср, Ан, Пс, Мн2, Ян4, Ду,
Iв, Сл, Ос, Ук — СД, СТ, ВЛ, ПС, СЛ), султа́нчики (Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв), тирлич (Ан, См —
СЛ), чако́н (Чн, Ln — СТ, СЛ), чижик (Го2 — СЛ), ши́шки (Нес — ВЛ).
Typha laxmannii Lepechin — рогı́з Ля́ксманна; рогı́з Ла́ксмана (Ру), рогiз
Лаксманiв (Оп).
Typha minima Funck — рогı́з мали́й (Оп).
Typha pontica Klokov ﬁl. & A.Krasnova [≈Typha angustifolia L.] — рогı́з
причорномо́рський; рогiз понтичний (Оп).
Typha schuttleworthii Koch & Sonder — рогı́з си́вий; рогiз Шутлевортiв (Оп).
Typha sibirica A.Krasnova [≈Typha latifolia L.] — рогı́з сибı́рський (Оп).
Typha zerovii Klokov ﬁl. & A.Krasnova = Typha laxmannii Lepechin.
Typha sp. — глуш (Вх7 — БО), гороза́ (Лс2 — ПЦ), гроза́ (Лс2 — ПЦ), кача́лочки (Опа —
СТ), кияки́ (Вх7 — ГЦ), кияхи́ (Вх7, Ду — БО), кияши́на (Вх7, Гб2 — БО, ГЦ), кобели́на
(Вх7 — БО), куга́ (Ду, Ук), кукуга́ (Мо — СТ), кукуру́дза ди́ка (Вх7 — БО), лепеха́ (Mk,
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Лс2 — ПС), логожи́на (Вх7 — БО), очере́т (Лс2, Гб — ВЛ, ПЦ), па́лки (Вх, Жл, Вх7, Ум, Iв —
ВЛ, ЛМ), саш чорний (Вх7 — ЛМ), си́тниця (Ду), шалина (Вх7 — ЛМ), шаш (Вх7 — ЗК),
шашина (Гр, Mk — ПД), шувар-плешник (Во).

Typhaceae — рогозо́вi (Ру, Оп); палочниковатi (Вх6), рогозува́тi (Сл).
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Ulmaceae — в’я́зовi (Ру, Оп); в’язува́тi (Вх6, Сл).
Ulmus L. — в’яз (Сл, Ру, Оп; Гв, Жл).
Ulmus carpinifolia G.Suckow = Ulmus minor Miller.
Ulmus elliptica C.Koch — в’яз елiпти́чний (Ру, Оп).
Ulmus glabra Hudson (Ulmus scabra Miller) — в’яз шорстки́й (Ру), в’яз гiрськи́й
(Оп), ı́льма (Сл; Рг1, Ln, Пс, Го2, Ду, Ук — СД, СТ, СЛ); в’яз бе́рест (Вх6, Мл), в’яз голий
(Оп), ı́льм (Ру; Рг1, Пс, Ду, Iв, Ук, Сн); берест (Ан, Сл, Ос, Сбч — СД, ВЛ, СЛ), бересток (Ос,
Сбч — СД, СТ, ПД, ВЛ), в’яз (Мн2, Ду, Mk — ПД, ПС), гельмак (Сбч — ПД), гильняк (Сбч
— ПД), иле́м (Чн, Рг1, Ln, Жл, Шх, Mk — СТ, СЛ, ГЦ), илим (Ан), ильм (Жл), и́льма (Чн,
Ан, Жл, Гд, Mk, Пч — СЛ, БО, ЗК), ильми́на (Чн, Ан, Жл — СЛ), ильм’я́к (Жл), ильня́к
(Жл), ı́лем (Пс, Гр, Ду), iльма́к (Гр, Mk), iльма́х (Ду), iльмина (Рг1, Ln, Го2 — СД, СТ, СЛ),
iльм’я́к(а) (Рг1, Пс, Iв), iльня́к (Рг1, Пс, Гр, Ду), ї́лем (Iв, Кох), їльм (Iв), карагач (Сбч —
СТ), лем (Пс, Го2, Mk — СД, СЛ), льом (Рг1), поло́в’яз (Вх7 — ЗК).
Ulmus laevis Pallas — в’яз гладки́й (Оп); в’яз (Сл; Ск, Чн, Рг1, Ум, Ян2, Mk, Ос — ЗАГ),
в’яз берест (Вх1), в’яз гладе́нький (Ру); бе́рест (Ан, Жл, Вх7, Mj, Iв, Ос — СД, ПД, ДС),
бересток (Ср, Ян4 — СТ), ельмина (Мн2 — СД), и́льма (Hl, Гт — БУ, ЗК), ильми́на (Гт —
ЗК), iлим (Мн2 — СД), iлiм (Рг), ı́льма (Сл, Гт — ПД, ЗК), iльмень (Ос — ПД), лямина
(Мн2 — СД), млı́на (Лс2 — ПС).
Ulmus minor Miller (Ulmus carpinifolia G.Suckow) — бе́рест (Сл, Ру; Гв, Ск, Во, Чн,
Рг1, Лч, Ан, Шк, Ln, Gs, Мн2, Hl, Mj, Шх, Шс2, Ян2, Ду, Iв, Mk, Ос, Ук, Рм, Гб — ЗАГ); в’яз
граболистий (Оп), в’яз звичайний (Вх1, Вх6), в’яз купак (Вх1), берести́на (Ан, Жл, Мн2,
Tl, Iв — СД), бересток (Ср, Мн2, Ян4 — СТ), берестю́к (Гр, Бк — БУ), бе́рист (Сл, Гб — ДС,
БУ), верес (Tl), вереск (Ан — СЛ), в’яз (Во, Лч, Ln, Пс, Ум, Iв — СТ), в’язи́на (Пс), гальма́к
(Мо — ПД), гильня́к (Лс1 — СД), и́лем (Ан, Вх6, Вх7, Гб2 — СЛ, ГЦ, ЗК), илим (Ск, Вх7 —
СТ, ГЦ), ильм польовий (Сл), и́льма (Во, Вх, Ан, Вх1, Вх6, Вх7, Он, Коб — БО, ГЦ), ильняк
(Сл — СД), карага́ч (Чн, Ум, Iв, Ук — СЛ), кара́їч (Iв), кара́нчика (Рг1, Жл), карачник
(Ан), кара́яч (Ум, Iв), кара́ячина (Чн, Яв, Сл — СЛ), купак (Гв, Вх6 — ВЛ); лем (Чн — СЛ),
млад (Вх7 — ЗК).
Ulmus pumila L. — в’яз низьки́й (Оп); в’яз низе́нький (Ру).
Ulmus scabra Miller = Ulmus glabra Hudson.
Ulmus suberosa Moench [≈Ulmus minor Miller] — в’яз ко́рко́вий (Оп), в’яз
на́ростовий (Ру).
Ulmus sp. — бересток (Опа — СТ), в’язь (Сл, Mk), iлем (Дб).
Umbelliferae [=Apiaceae] — парасо́льковi; зо́нтичнi (Ру, Оп), окружко́вi (Вх1, Вх6,
Сл), окружкоцвiтi (Вх3).
Umbelliferae = Apiaceae.
Urtica L. — кропи́ва́ (Вх2, Сл, Ру, Оп; Жл, Вх5, Ум, Гр, Ду, Iв, Ук — ГЛ).
Urtica cannabina L. — кропи́ва́ конопля́на; кропива коноплева (Оп), кропива́
коноплеви́дна (Ру), кропива конопляста (Вх6).
Urtica dioica L. — кропи́ва́ звича́йна (Ос — ПД); кропива́ вели́ка (Вх2, Вх6, Мл, Сл;
Ос, Гб, Сб — СД, ПД, ВЛ, ПЗ, СЛ), кропива́ дводо́мна (Ру, Оп), кропива жалива (Вх1, Вх2);
бджоли́ця (Мо, Мс — СТ), ґушту́л (Мс — СТ), джибуха (Км), джиґу́ха (Гр), джидуха (Км),
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дроголю́б (Мс — СТ), жала́ (Сл, Сб — СЛ), жали́ва́ (Ср, Вх6, Гр, Ян4, Мч, Ва, Ос, Бк, Он, Мс,
Кч, Мг, Сб, Коб — ЗАГ), жали́ва вели́ка (Вх7 — ЗК), жаливу́ха (Вх7 — ДС), жа́ло трав’яне́
(Мс — СТ), жаруха (Км), же(и)ру́ха (Mj, Бк — БУ), жигавка (Км), жи́галка (Ос, Нес —
ПД, ВЛ), жи́жка (Сб — ВЛ), жилава́ (Сб — СД), жилю́ха (Бк — БУ), жi(є)ли́ва (Бк, Он,
Коб — БУ, БО), жолiнча (Mj), колю́ча трава́ (Мс — СТ), копри́ва (Вх, Gs, Вх5, Ос, Гб —
ДС, ЛМ), крапива́ (Ав, Чн, Ср, Ан, Ln, Мн2, Кр, Сл, Лс2, Рм, Мс — ЗАГ), крапива здорова
(Мн2), кропи́ва́ (Гв, Во, Hz, Пс, Жл, Mj, Rs, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Лс2, Ос, Мс, Гб, Мг, Коб — ЗАГ),
кропива́ жалка́ (Ос, Мс, Сал — СД, СТ), кропи́ва́ жалю́ча (Рг1, Ан, Hl, Iв, Сл, Мс — СТ,
БУ), кропива жеруча (Сл), кропива живуча (Ос — ПД), кропи́ва жи́гальна (Сб — ДС),
кропива́ ж(и)гу́ча (Ос, Мс — ПД, СТ), кропива́ кусю́ча (Мс — СТ), кропива листата (Ос
— СД), кропива мертва (См), кропива пекуча (Сл, Mk), кропи́ва пеку́ща вели́ка (Вх7 —
ДС), кропива проста (Ос — ВЛ), кропива чорна (Ос — ВЛ), кропова́ (Гб — СТ), кропува́
(Гб — СТ), крупи́ва (Сб — ПЦ), куса́чка (Мс — СТ), ойо́йкина трава́ (Мс — СТ), пеку́чка
(Сб — ЗК), покржiва (Гб — ЛМ), покри́ва (Вх7 — ДС), щилю́чка (Мо — СТ).
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Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz — кропи́ва́ жабрiєли́ста; кропива́ жабрели́ста (Ру), кропива жабрiйолиста (Оп).
Urtica kioviensis Rogow. — кропи́ва́ ки́ївська (Ру, Оп).
Urtica pilulifera L. — кропи́ва́ кульконо́сна; кропива́ кулястоквiтко́ва (Ру, Оп).
Urtica urens L. — кропи́ва́ жалка́ (Ру, Оп; Сл, Ос — СД); кропива жалячка (Вх1),
кропива́ жи́гавка (Вх2, Мл, Сл), кропива мала (Вх6; Mk, Гб — ПЗ); гижа́вка (Вх7, Ос
— ПД, ВЛ), джигавка (Лс2, Ос — ВЛ, ПЦ), джиґалка (Вх7 — ВЛ), джиґуха (Rs — ВЛ),
дзиску́ха (Лс2 — ПС), жала маленька (Сл — СЛ), жали́ва (Во, Вх, Ср, Ан, Жл, Ян4, Дб,
Ду, Сл, Гд, Бк, Гт, Пч, Гб2, Кч, Коб, Мал — СТ, ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ), жали́ва куся́ча (Мг —
ЗК), жали́ва мала́ (Вх7 — ЗК), жали́ва пеку́ча (Кч, Мг — БО, ЗК), жалку́шка (Лс2 — ПС),
жа(є)лу́шка (Бк — БУ), жаля́чка (Вх, Жл, Ум, Iв — ДС), жару́ха (Вх, Жл, Вх1, Сл — ДС,
БУ), жарьо́ха (Бк — БУ), жга́вка (Вх7 — ДС), жгу́чка (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1,
Сл, Mk — СД, СТ, ПД, СЛ), жерı́вка (Гб2 — ГЦ), жигавиця (Гв, Рг, Ан — СТ), жи́гавка (Вх,
Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Iв, Шл, Лс2, Ос, Мс, Гб, Сб, Коб — СТ, ВЛ, ПЦ, ДС, ГЦ), жи́галка
(Во, Вх7, Шл, Ос — ПД, ВЛ, ДС), жи́гвалка (Лс2 — ПЦ), жигу́чка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв —
СЛ), жи́жавка (Ос, Рм, Гб — ВЛ, ПЦ), жи́жка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв, Ар, Сал — СД, СТ, ПЗ),
жижу́ха (Ан, Iв, Сл — СД, ПД), жилава (Сл — СТ), жичка (Tl), коприва печача (Гб —
ЛМ), крапива (Ср, Кр — СД, СТ), крапива-жалкушка (Сл — ПС), крапива-жигучка (Ан),
крапивка (Мн2, Го1 — СД, СЛ), кропи́ва́ (Hl, Ян4, Ос, Гт, Мс — ЗАГ), кропива-джижкуха
(Сл — ПС), кропива дрiбн(еньк)а (Сл, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ, ПС), кропива жалька (Сл —
СД), кропива́ жгу́ча (Мс — СТ), кропива́ жгу́ча дрiбноли́ста (Мс — СТ), кропива-жгучка
(См), кропива-жижавка (Ос — ВЛ), кропива́ жижка́ (Лс2 — ПС), кропи́ва жирка́ (Гб2
— ГЦ), кропива́ мє́лка (Мс — СТ), кропи́ва пеку́ща ма́ла (Вх7 — ДС), кропивка (Ос —
ПД), кропилка (Го1 — СЛ), парiвка (Hz — ГЛ), пеку́чка (Вх7 — БО), стрекучка (Ан — СЛ),
цюпка (Tl).
Urticaceae — кропи́вовi (Ру, Оп); кропивува́тi (Вх3, Вх6, Сл).
Utricularia L. — пухи́рник (Сл, Ру, Оп; Ук).
Utricularia australis R.Br. (Utricularia neglecta Lehm.) — пухи́рник пiвде́нний;
пухи́рник непомı́чений (Ру).
Utricularia bremii Heer [≈Utricularia minor L.] — пухи́рник Бре́ма (Оп).
Utricularia intermedia Hayne — пухи́рник сере́днiй (Ру, Оп).
Utricularia minor L. — пухи́рник мали́й (Сл, Ру, Оп); по́плавок мали́й (Мл).
Utricularia neglecta Lehm. = Utricularia australis R.Br.
Utricularia vulgaris L. — пухи́рник звича́йний (Сл, Ру, Оп); ви́ринь звичайна (Вх1;
Жл), по́плавок звича́йний (Мл); ки́шка во́дяна (Мл), пливач (Hl — БУ), пузирчатка (Ln
— СТ).

© Юрій Кобів

421

V

au

th
or

's

co

py

rig

ht

Vaccaria Medicus — стоголо́вник (Ру, Оп).
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert (Vaccaria segetalis Garcke) — стоголо́вник
польови́й; стоголо́вник (Сл; Вл, Ан, Пс, Шс, Гр, Ян2 — СД, СТ, СЛ), стоголо́вник
дрiбноцвı́тий (Мл), стоголо́вник пiрамiда́льний (Ру), стоголовник посiвний (Оп); жовч
земляна (Ос — СД), кату́н (Жл), куколь (Сл — СТ), перекоти́по́ле (Нв, Жл — ВЛ),
покотипо́ле (Жл), прозорник (Кр, Сл — СД), сердечна трава (См — СД), сердечник (Сл —
СД), стоголо́в (Рг1, Пс, Мн), стоголоватник (Сл — СД), тирлич (Ос — ВЛ), тисячо(а)голов
(Рг1, Пс, Жл, Гр, Ян2 — СД), тисячеголо́в (Ср, Ln, Мн — СТ), тисячеголовник (Шс — СТ),
центурiя (Нв — ВЛ).
Vaccaria segetalis Garcke = Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert.
Vaccinium L. — чорни́ця (Оп); бори́на (Вх2, Вх3), буяхи (Оп).
Vaccinium myrtillus L. — чорни́ця звича́йна (Во); а́фина (Вх3; Сл, Mk, Ос, Ат — ДС,
БУ, БО, ГЦ, ЛМ), бори́на а́фина (Вх2, Вх6), борiвка чорниця (Вх1), черни́ця (Сл; Рг1, Пс,
Жл, Вх3, Вх6, Вх7, Mj, Ум, Rs, Гр, Ду, Лс2, Рм, Ат, Гб — ВЛ, ПЦ, ПС, ПЗ, ДС, ЗК), чiрницi
(Вх1), чорни́цi (Ру; Ос, Мг2 — ВЛ, ПЦ, ЗК), чорни́ця (Мл, Ру, Оп; Гв, Ум, Гр, Ду, Iв, Сл, Рм,
Мс, Гб — ПД, ВЛ, ПЗ, ЗК), я́фи́нни́к (Вх1; Вх, Гд, Гт, Мг2 — БУ, БО, ГЦ, ЗК); а́фи(е)ни (Вх,
Жл, Вх1, Вх5, Hl, Шх, Ду, Бк, Гт, Ат, Гб, Коб — ДС, БУ, БО, ГЦ, ЗК), афини iвановi (Км),
а́финни́к (Гр, Ду, Ат — ДС, БО, ГЦ), афиня (Км), а́фiни (Бк — БУ), борı́вка(и́) (Во, Вх7,
Mk, Дми, Сва — ВЛ, ДС, ЛМ), борiвка звичайна (Км), борiвка чорна (Км), боровина (Км),
борови́ця (Гр, Дб, Ду, Iв, См — ВЛ), боровка (Гв), боровниця (Вх7 — ЛМ), га́фина(и) (Гр,
Мс — ПД, ГЦ), дурниця (Км, Кох), си́нi я́годи (Он — БО), чарницi (Сл — ПЦ), черни́ка
(Рг1, Сл, Мс — СТ, ПД), черничка (Пс), черни́ч(ш)ник (См, Коб — ПЦ), чо́рна я́года (Мл,
Мал — ЗК), чорни́ка (Ат, Мс — СТ, БУ), чорничник (Ос — ВЛ), чо́рнi я́годи (Вх, Он, Пч,
Мг2, Коб — ВЛ, ПЦ, БО, ЗК), чорноризка (Км), ягода (Вх3), я́годи (Рм, Ат, Гб, Ар — ВЛ,
ПЦ, ПЗ, БО, ЗК), яфани (Км), яфени (Км), яфе́нка (Мг2 — ЗК), я́фер (Он — БО), яфидина
(Км), яфидника (Км), я́фин (Мг2 — ЗК), я́фи́ни(а) (Вх, Жл, Вх1, Вх7, Ду, Сл, Гт, Он, Ат, Пч,
Мг2, Коб — БУ, БО, ГЦ, ЗК), яфини́ччя (Мг2 — ЗК), яфинни́к (Нв, Вх, Жл, Ду, Ат — БО, ГЦ,
ЗК), я́фи́ри(а) (Вх, Вх1, Вх7, Ду, Mk, Ат, Гб, Сен — ДС, БО, ГЦ, ЛМ), яфирни́ця (Ат — ЗК,
ЛМ), яфирнич (Км), яфирня́к (Ат — БО, ГЦ, ЛМ), яфiмчик (Км), яфı́ни (Гт — ЗК), яфı́ра
(Ат — ЛМ), яфiрки́ (Ат — ЛМ), яфi(и)рни́к (Вх, Ду — ДС), яфiрницi (Км), я́фон(и) (Гт,
Ат, Мг2 — ГЦ, ЗК), я́фона (Мал — ЗК), я́фора(и) (Он, Ат — БО, ЛМ), я́фури (Он — БО).
Vaccinium uliginosum L. — буяхи́ (Ру, Оп; Сл, Ос, Рм, Коб — ВЛ, ПЦ), лохи́на (Сл, Оп;
Рг1, Ан, Пс, Жл, Ду, Iв, Ук); борина лозянка (Вх2, Вх6), борiвка глухиня (Вх1), глухи́ня
(Вх3; Вх, Жл, Вх2, Вх6, Ум, Яв, Iв — ВЛ), лозянка (Вх3), лохи́ня (Мл; Вх7 — ВЛ); бойкiй
(Ан — ВЛ), борове́ць (Мг2 — ЗК), боцахи (Ан — ВЛ), бо́цюн(и) (Ар — ПЗ), боя́ришник
(Мн2, См, Мг2 — ВЛ, ЗК), будяхи́ (Лс2, Ос — ВЛ, ПЦ), буйки (Ос — ВЛ), бурґеле́ти (Мг2
— ЗК), буяки́ (Лс2 — ПЦ, ПС), во́вчi я́годи (Мг2 — ЗК), волоха́нi (Сл — ВЛ), воронячки́
(Мг2 — ЗК), голубень (Пс), го́лубе́ць (Рг1, Ан, Пс, Жл, Iв), голуби́(н)ка (Ук, Мг2 — ЗК),
голубиця (Ос — ВЛ), ди́чка (Мг2 — ЗК), дурни́ця (Рг1, Ан, Пс), дурноп’ян (Мн2, См — ПЦ),
дурнячки́ (Мг2 — ЗК), ла(о)хачı́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ум, Iв), лозє́нка (Вх7 — БО), надраґу́ля
(Мг2 — ЗК), оме́ґа (Коб — ГЦ), пи́сце деревце́ (Мг2 — ЗК), пiяки́ (Рг1, Пс, Вх7, Ум, Ду, Iв —
ПЦ), потяти́нцi (Мг2 — ЗК), п’яна ягода (Сл), п’яни́ця (Ум, Iв, Сл), сивачки́ (Он — БО),
сивi ягоди (См), сивульни́к (Он — БО), чере́шнi во́вчi (Мг2 — ЗК), чорни́ця (Мг2 — ЗК),
чо́рнi я́годи (Вх7, Ат, Мг2 — ВЛ, БО, ЗК), я́фи́н(и) (Ат, Мг2 — БО, ЗК), я́фон (Мг2 — ЗК).
Vaccinium vitis-idaea L. — брусни́ця (Вх3, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх2,
Вх6, Вх7, Mj, Ос, Ук, Ат, Гб, Мг2 — ВЛ, ДС, ЗК, ЛМ); борина властива (Вх6), борина
звичайна (Вх2), борiвка брусниця (Вх1), брусниця червона (Во); барвı́нок ди́кий (Кч
— БО), бо́мбулi черве́нi (Мг2 — ЗК), бори́на (Вх7 — БО), борi(о)вка (Жл, Mk, Гб, Мг2
— ДС, ЗК, СЯ, ЛМ), боровина (Mk), бросни́ця (Ат — ЛМ), брусли́на (Вх7, Ос — ВЛ),
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бруслинник (Ос — ПЦ), брусни́к (Ат — БУ), брусни́ка (Рг1, Iв, Сл, Mk, Ос, Мг2 — ВЛ,
ПЦ, ЗК), брусни́чник (Mk, Ос, Коб — СД, ВЛ, ПЦ), брушни́ця (Ат — ЛМ), брушнiца (Гб
— ЛМ), буґе́дзи (Мг2 — ЗК), буґиле́за (Он — БО), буґула́дзи (Мг2 — ЗК), бурґе́зи (Мг2
— ЗК), бури́ни (Тка — ДС), гого́з (Жл, Ук), голозник (Hl — БУ), голубець (Км), ґе́дзики
(Мiл — БО), ґо́ґадзи (Коб — ГЦ), ґо́ґаци (Кар — ГЦ), ґоґодз (Км), ґо́ґо́дзи(а) (Жл, Шх,
Дб, Ду, Mk, Гб, Гб2, Коб — ДС, БО, ГЦ), ґоґозда (Км), ґо́ґо́зи (Жл, Гр, Он, Ат — ДС, БУ,
БО, ГЦ), ґоґозки (Км), ґоґо́зник (Нв, Жл, Вх1, Вх6 — ГЦ), ґо́ґоти (Кар — ЗК), ґо́ґоци
(Мг2, Коб — ГЦ, ЗК), ґрушпан (Км), кали́нка черве́на (Мг2 — ЗК), калинки́ (Iв — ГЛ),
ка́мениця (Вх7 — ВЛ), камiнки́ (Вх, Вх1, Ум, Ду, Яв — СТ, ДС, БО), камiнцı́ (Вх, Вх7, Ум,
Iв, Сл — ВЛ, ЗК), камня́нка (Мал — ЗК), камнянки́ (Ат, Пч, Мг2 — БО, ЗК), ка́м’янка(и́)
(Вх6, Вх7, Гд, Он, Ат, Коб — БО, ЗК), кафе́дзи (Мг2 — ЗК), каштафи́ри (Ат, Гб — ЛМ),
квасни́ця (Гв, Во, Мг2 — ВЛ, ЗК), квасниця червона (Км), квасни́чка(и́) (Вх, Вх6, Ум, Iв
— ВЛ), квасничник (Км), кваснiвки (Вх, Ум, Сл — ДС), кисли́ця (Мг2 — ЗК), корфе́зи
(Мг2 — ЗК), патара́йка (Он — БО), пафе́дзи (Мг2 — ЗК), софез (Км), суфе́зи (Мг2 — ЗК),
суфезник (Км), тенґерисо́вля (Мг2 — ЗК), тунтура́ки (Кч — БО), форґе́зи (Мг2 — ЗК),
форостı́нки (Вх7 — ДС), фо(у)фе́зи (Км, Мг2 — ЗК), фурґе́дзiя (Мг2 — ЗК), хворостянка
(Вх7 — СЯ), хру́ставець (Он — БО), хруставки́ (Кч, Мг2 — БО, ЗК), чуфе́зи(а) (Км, Мг2 —
ЗК), я́годи (Ат — БО, ЗК), я́фини черве́нi (Мг2 — ЗК), яфу́дзи (Мг2 — ЗК), яфуза (Км).
Valeriana L. — валер’я́на; валерiа́на (Ру, Оп), овер’я́н (Сл), одолян (Вх2, Вх3).
Valeriana angustifolia Tausch = Valeriana oﬃcinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman.
Valeriana collina Wallr. [=Valeriana oﬃcinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman]
— валер’я́на вузьколи́ста; валерiа́на вузьколи́ста (Ру), валерiана горбкова (Оп).
Valeriana dioica L. — валер’я́на дводо́мна; валерiана дводомна (Оп), одоля́н мали́й
(Мл), одолян роздiльноцвiтий (Вх1).
Valeriana dioica L. subsp. simplicifolia (Reichenb.) Nyman — валер’я́на
дводо́мна цiлоли́ста; ка́шка (Дми — ДС).
Valeriana grossheimii Vorosch. [≈Valeriana oﬃcinalis L. subsp. oﬃcinalis] —
валер’я́на Ґроссге́йма; валерiана Гросгейма (Оп).
Valeriana nitida Kreyer [≈Valeriana oﬃcinalis L. subsp. oﬃcinalis] — валер’я́на
блиску́ча; валерiана блискуча (Оп), валерiа́на лиску́ча (Ру).
Valeriana oﬃcinalis L. — валер’я́на лiка́рська; овер’я́н лiка́рський (Сл), одоля́н
лiка́рський (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); авер’я́н (Ан, Сб — СД, СЛ), ада́мов ко́рiнь (Сб — ПС),
арома́тник (Мс, Сб — СТ, ДС), балдрiян (См), бедрене́ць (Ан, Сб — СТ, ДС), бедряне́ць (Яна
— СТ), бидрець (Ан — СЛ), бiлозор (Чн, Ln, Го2 — СТ, СЛ), боли́голов(и) (Сб — ДС, ЗК),
болячко́ве зı́лля(є) (Вх7, Ос, Сб — ВЛ, ЛМ), боляч(ш)ни́к (Ан, Сб — СТ, СЛ, ДС), булдир’я́н
(Ln — СТ), були́голова (Кр, Сб — СД, СТ), булю(у)голова (Ан, Км — СД), валдрiян (Ан —
СТ), валерiа́на (Ук, Мс, Мг — СТ, ЗК), валерiа́нка (Мг — ГЦ, ЗК), валерiа́нка лı́карська
(Сб — СТ), валерiя́на (Мг — ЗК), валер’я́н (Ан, Ln, Rs, Сл, Ос, Мг, Сб — СД, СТ, ПД, ВЛ,
СЛ, ЗК), валер’я́на (Ln, Ос, Мс, Мг, Сб, Коб — ЗАГ), валер’яна висока (Сл), валер’янiв
корiнь (Ос — ВЛ, ПЦ), валер’я́нка (Ос, Мс, Мг, Сб, Сал — ЗАГ), валер’я́нова трава́ (Сб
— СТ), валия́нка (Мг — ЗК), варагушня (Км), вария́нка (Сб — ПС), вар’ян (Ос — ПД,
ВЛ), вар’я́нка (Мг, Сб — СТ, ЗК), вар’янт (Rs, Ос — ПД, ВЛ), вер’ян (Ос — ПД), вiдкасник
(Км), вiдхасник (См — ВЛ), вiр’я́нiв ко́рiнь (Сб — СТ), воню́чка (Ук, См, Яна — СД,
СТ), грудовка (Км), делє́н-зı́ллє (Сб — ГЦ), делян(-зiлля) (Км), дзво́ники (Сб — ПЦ),
домобильник (Ан — СЛ), камфора (Сл — СД), каташник канфора (Км), (Ан — СЛ),
кашир (Ан — СЛ), квı́тка-лебı́дка (Мг — ЛМ), кiшаче зiлля (Сл), ковижник (Го1 — СЛ),
козе́лики (Сб — СТ), козелок (Км), козлик (Км), козля́к (Hl, Сб — СТ, БУ), козьолки (Яна
— СТ), котя́ча трава́ (Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ЗК), котя́че зı́лля (Сб — СД, СТ, СЛ), котя́чий
ко́рiнь (Мг — ЗК), коша́ча трава́ (Мс — СТ), кумилга (Го1 — СЛ), лавер’я́н (Сл, Ос, Сб —
СД, ПД), лавур’я́н (Сб — ПС), лада́н земляни́й (Сб — ДС), ладан кошачий (Ан), литика
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(Го2 — СЛ), лихоманник (Ан — СТ), лихорадочна трава (Ан, См — СТ), лихорадочний
корiнь (Чн, Ан, Ln, Го1, Шм2, Сл — СТ, СЛ), мари́нка (Сб — ДС), марiя́н (Жл), мар’я́н (Ав,
Вх1, Сл — СД, СЛ, ДС), мар’янка (Сл), мар’я́н-ко́рiнь (Сл — ВЛ), мау́н (Чн, Ан, Ln, Сл —
СТ, СЛ), маун аптечний (Шм), мау́н-трава́ (Мг — ЗК), меднолан (Ан — СД), м’ягун (Км),
м’я́та котя́ча (Сб — СТ), наса́дки (Мг, Сб — ЗК), обеля́н (Он — БО), овер’я́н (Ан, Дб, Ду, Iв,
Сл, Ос — СД, СТ, ВЛ, СЛ), овер’я́нка (Ос, Сб — СТ, СЛ), одаля́н (Мг — ГЦ), оделе́(є́)н (Шх,
Гб2, Сб — ГЦ), оделя́н (Сл, Коб — БО), одеян (Ан — ПД), одиля́ва (Он — БО), одиля́н (Бк
— БУ), одильо́н(-зı́ллє) (Mk, Коб — ГЦ), одия́н (Он — БО), одолє́н (Коб — ГЦ), одоля́н (Нв,
Жл, Mk, Ук, Бк, Он — ПД, БУ, БО, ГЦ), одоля́нка (Мс — СТ), одха́сник (Вл, Mj, Ум, Iв, См
— СД), отка́сник (Рм, Сб — ПЦ), отношник (Ан — СЛ), очний корiнь (Сл), павучки (Сл
— СД), пахня́чка (Мг — ЗК), переполо́х (Ан, Сб — СЛ, ДС), поганник (Км), п’ятюшник
(Ан — СТ), рачки (Сл — СД), ребро́ ада́мове (Вл, Ан, Ln, Жл, Го2, Ос, Сб, Яна — СТ, СЛ),
ребро́ бı́сове (Рг1, Вл, Пс, Mj, Ум, Ян2, Iв), ребро́ дı́дьче (Вх, Жл, Ум, Iв, Сб — ДС, ГЦ), ребро́
чо́ртове (Рг1, Вл, Пс, Мн2, Ум, Мл, Iв, См — СД, ПД, ВЛ), рябинник (Го1 — СЛ), самарiя
(Ан — ПД), сем’яшник (Ан — СЛ), серпı́й (Мг — ЗК), серпiй глухий (Ан — СД), сказ (Мс
— СТ), сказ котя́чий (Мс — СТ), сла́достi котя́чi (Мс — СТ), смердю́чка (Рг1, Пс, Го1,
Ум, Ду, Iв — СД), стожи́льник (Сб — СТ), стоя́н (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ум, Ян2, Iв, Сл — СД),
судопар (Го1 — СЛ), трясовична трава (Км), трясовичне корiння (Км), хадрейник (Ан
— СД), чемер (Ан — СЛ), чо́ртове зı́лля(є) (Км, Сб — СТ, ГЦ, ЗК), я́йця котя́чi (Сб — ВЛ).
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Valeriana oﬃcinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman (Valeriana angustifolia
Tausch) — валер’я́на лiка́рська вузьколи́ста.
Valeriana oﬃcinalis L. subsp. oﬃcinalis — валер’я́на лiка́рська типо́ва.
Valeriana oﬃcinalis L. subsp. sambucifolia (Mikan ﬁl.) Čelak. — валер’я́на
лiка́рська бузиноли́ста.
Valeriana rossica P.Smirnov [≈Valeriana oﬃcinalis L. subsp. collina (Wallr.)
Nyman] — валер’я́на росı́йська; валерiана росiйська (Оп).
Valeriana sambucifolia Mikan ﬁl. [=Valeriana oﬃcinalis L. subsp. sambucifolia
(Mikan ﬁl.) Čelak.] — валер’я́на бузиноли́ста; валерiана бузинолиста (Оп).
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath [=Valeriana dioica L. subsp. simplicifolia (Reichenb.) Nyman] — валер’я́на цiлоли́ста; валерiа́на цiлоли́ста (Ру,

au

Valeriana stolonifera Czern. [≈Valeriana oﬃcinalis L. subsp. collina (Wallr.)
Nyman] — валер’я́на повзучопа́гонова; валерiа́на пагононо́сна (Ру, Оп).
Valeriana transsilvanica Schur [≈Valeriana tripteris L.] — валер’я́на трансильва́нська; валерiа́на трансiльва́нська (Ру, Оп).
Valeriana tripteris L. — валер’я́на трикри́ла; валерiа́на трикри́ла (Ру, Оп), одолян
триплаточний (Вх1), одоля́н трисı́чний (Мл); зворiвни́к (Вх7 — БО), зворове́ць (Вх7 —
БО), зворо́вий лист (Вх7 — БО), квасне́ зı́лля (Нв, Вх1 — ГЦ), квашнiца заяча (Гб — ЛМ).
Valeriana tripteris L. subsp. austriaca H.Walters — валер’я́на трикри́ла
австрı́йська.
Valeriana tuberosa L. — валер’я́на бульби́ста; валерiа́на бульби́ста (Ру, Оп),
овер’я́н бульби́стий (Сл), одоля́н бульви́стий (Мл).
Valerianaceae — валер’я́новi; валерiа́новi (Ру), овер’янува́тi (Сл), одоляноватi (Вх1,
Вх6).

Valerianella Miller — мла́скавець (Вх2, Сл); валерiане́ла (Ру).
Valerianella brachystephana (Ten.) Bertol. — мла́скавець коротковiно́чковий;
мласкавець коротковiнцевий (Оп).
Valerianella carinata Loisel. — мла́скавець кiля́стий (Оп); валерiане́ла кiля́ста
(Ру), мла́скавець випруга́стий (Мл), мла́скавець киля́стий (Сл).
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Valerianella coronata (L.) DC. — мла́скавець увı́нчаний; валерiане́ла вiно́чкова
(Ру), мласкавець вiночковий (Оп), мла́скавець вiнцева́тий (Мл, Сл).
Valerianella costata (Steven) Betcke — мла́скавець ребри́стий (Сл, Оп);
валерiане́ла ребри́ста (Ру), мла́скавець реброва́тий (Мл).
Valerianella dentata (L.) Pollich — мла́скавець зубча́стий (Вх1, Мл, Сл, Оп);
валерiане́ла зубча́ста (Ру).
Valerianella echinata (L.) DC. — мла́скавець їжакува́тий; валерiане́ла їжако́ва
(Ру), мласкавець їжаковий (Оп).
Valerianella kotschyi Boiss. — мла́скавець Ко́чi (Оп).
Valerianella lasiocarpa (Steven) Betcke — мла́скавець пухнастопло́дий (Оп);
валерiане́ла пухнастопло́да (Ру).
Valerianella locusta (L.) Laterrade (Valerianella olitoria (L.) Pollich) — мла́скавець
сала́тний; валерiане́ла овоче́ва (Ру), мла́скавець звича́йний (Мл, Сл), мласкавець
колосковий (Оп), мласкавець овочевий (Оп), мласкавець ярий (Вх1, Вх2, Вх3);
рошпо́нка (Мл), салат-рапунцель (Ln — СТ), сала́та поле́ва (Мл).
Valerianella mixta (L.) Dufresne [≈Valerianella dentata (L.) Pollich] —
мла́скавець змı́шаний (Оп).
Valerianella muricata (Steven ex Bieb.) J.W.Loudon — мла́скавець голча́стий
(Оп); валерiане́ла голча́ста (Ру).
Valerianella olitoria (L.) Pollich = Valerianella locusta (L.) Laterrade.
Valerianella pontica Lipsky — мла́скавець причорномо́рський; мласкавець
чорноморський (Оп).
Valerianella pumila (L.) DC. — мла́скавець мале́нький (Оп); мла́скавець
тризу́бий (Мл).
Valerianella rimosa Bast. — мла́скавець борозни́стий; валерiане́ла щiли́нна (Ру),
мла́скавець вуха́тий (Мл), мласкавець вушковидний (Оп), мласкавець щiлинний (Оп).
Valerianella turgida (Steven) Betcke — мла́скавець набря́клий; валерiане́ла
зду́та (Ру), мласкавець здутий (Оп).
Valerianella uncinata (Bieb.) Dufresne — мла́скавець гачкува́тий (Оп);
валерiане́ла гачкопло́да (Ру).
Vallisneria L. — валiсне́рiя (Ру, Оп; Ук); пинуха (Вх2).
Vallisneria spiralis L. — валiсне́рiя спiра́льна (Ру, Оп); валiсне́рiя (Сл), пину́ха
кру́тниця (Вх2, Мл).
Velezia L. — веле́зiя (Оп).
Velezia glutinosa Bieb. = Velezia rigida L.
Velezia rigida L. (Velezia glutinosa Bieb.) — веле́зiя клейка́ (Оп).
Ventenata Koeler — вiвсю́жниця; вентена́та (Ру, Оп).
Ventenata dubia (Leers) Cosson — вiвсю́жниця сумнı́вна; вентена́та сумнı́вна
(Ру, Оп), ове́с сумнı́вний (Мл).
Ventenata macra (Bieb.) Boiss. — вiвсю́жниця худа́.
Veratrum L. — чемери́ця (Сл, Ру, Оп; Гв, Iв, Mk).
Veratrum album L. — чемери́ця бı́ла (Вх3, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ан, Ln, Мн2, Hl, Mj, Ду,
Iв — СД, СТ, БУ); таргани́ння(є) (Вх, Ду, Км — ДС), чамери́ця (Коб — ГЦ), чеме(и)р (Км,
См — ВЛ, СЛ), чемерика (Ан — СД), чемери́ця (Ав, Нв, Hz, Вх, Вл, Ан, Шх, Mk, Гб, Мг, Коб
— ЗАГ), чемериця лугова (Чн — СЛ), чемерка (Чн, Ln — СТ, СЛ), чемерка лугова (Км),
чемерне́ць (Мг — ЗК), чемерни́к (Ав, Жл, Tl, Ум, Iв, Мг — СД, ЗК), чемерни́ця (Вх, Iв, Он,
Мг — ДС, БО, ГЦ, ЗК), чемеру́ха (Жл, Iв, См — ПД), черемиця бiла (Ан — СД), черке́с (Гр,
Ду — СД), чими́рка (Гт — ЗК), чи́мир(ь) (Км, Гт, Мг — ЗК), чимiрниця (Км).
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Veratrum lobelianum Bernh. — чемери́ця зеленоцвı́та; чемери́ця жовта́ва (Вх1;
Шх — ГЦ), чемери́ця Ло́беля (Ру, Оп), чемери́ця Льобе́лiєва (Сл); ву́ха за́ячi (Мс — СТ),
чемери́ця (Mj, Сл, Рм, Мс — ЗАГ).
Veratrum nigrum L. — чемери́ця чо́рна (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп; Рг1, Ln, Пс, Жл, Hl —
ЗАГ); цiмєжiца (Гб — ЛМ), чемериця (Нв, Вх, Рг1, Мн2, Rs, Ос — ЗАГ), чемериця степова
(Чн — СЛ).
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Veratrum sp. — чемеряк (Mk), че́мiр (Вх7 — ЗК), чемiрни́ця (Вх7 — БО).
Verbascum L. — дивина́ (Ру, Оп; Сл, Ук — СД); дiвина́ (Вх2; Вх7, Сл, Мг — ЗК, ЛМ),
коров’я́к (Ру).
Verbascum austriacum Schott ex Roemer & Schultes [=Verbascum chaixii
Vill. subsp. austriacum (Schott ex Roemer & Schultes) Hayek] — дивина́
австрı́йська (Оп).
Verbascum banaticum Schrader — дивина́ ба́натська (Ру, Оп).
Verbascum blattaria L. — дивина́ тарга́няча (Оп); дивина́ тарга́нка (Сл, Ру),
дiвенна́ тарганка (Вх1), дiвина́ грозни́ста (Мл); кнафлик (Ln, Шс2 — СТ).
Verbascum chaixii Vill. — дивина́ Ше; споруха (Чн — СЛ).
Verbascum densiﬂorum Bertol. — дивина́ великоцвı́та (Сл); дивина густоквiткова
(Оп), дивина́ скiпетрови́дна (Ру), дiвенна́ великоцвiта (Вх1), дiвина́ великоцвı́та (Вх1,
Вх2, Вх6, Мл); вушко медвеж(ач)е (Сл), дєвина (Mk — ГЦ), дивина (Ln, Сл — СТ, СЛ),
дiванна (Hl — БУ), коров’як (Ан, Ln, Мн2, Кр, Mj, Ян2, Сл, Mk, Ос — ЗАГ), свiчки (Mj), ухо
ведмеже (Mj), ухо медвеже (Мн2 — СД).
Verbascum glabratum Friv. — дивина́ ого́лена; дивина голенька (Оп).
Verbascum gnaphalodes Bieb. — дивина́ сухоцвı́това; дивина́ сухоцвiтови́дна (Ру,
Оп).

's

Verbascum lanatum Schrader — дивина́ вовни́ста; дивина́ шерсти́ста (Ру, Оп);
дiвана (Mk).
Verbascum laxum Fil. & Jáv. [≈Verbascum chaixii Vill.] — дивина́ розло́га (Ру,
Оп).
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Verbascum lychnitis L. — дивина́ волоти́ста (Сл, Ру); дивина борошниста (Оп),
дiвина́ мiтелкова́та (Мл); бабки́ (Ан, Ln, Кр, Iв, Сл — СД, СТ), будя́к жовтоцвiт(н)ий
(Вл, См — ВЛ), вербишник (Hl — БУ), ву́шка за́ячi (Сл, См, Мс — СТ), ву́шко(а) медве́же(i)
(Сл, Мс, Мг, Дми — СТ, ПС, ДС, ЗК), герба́тка (Шх — ГЦ), див (Ан, Ум, Ду), ди(е)вина́ (Ан,
Гр, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос — СД, ПД), коровiтник (Mk — ПЗ), коро́вник (Ан, Дми — СЛ, ДС),
коров’я́к (Ан, Ln, Ду, Iв, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, СЛ), коров’яки́ дрiбнı́ (Ан — СЛ), кулинка
(Ан — СЛ), нефорощ (См — ВЛ), нехворощ (Сл — ВЛ), у́хо за́яче (Рг1, Кр, Ум, Шс2, Iв, Сл
— СД, СТ), фолинь (Ан — СД).
Verbascum nigrum L. — дивина́ чо́рна (Сл, Ру, Оп; Ос — ПД); дiвина́ чорна (Вх6,
Мл); акулинник (Ан — СЛ), бородавник (Ан — ПД), борщевник (Ан — СЛ), буркун (Ан
— СЛ), бур’ян (Ан — СЛ), ва́нна (Нв, Вх1 — ВЛ), ванна-панна (Ос — ВЛ), вербишник (Mk
— ПД), вербишник чорний (Hl — БУ), горлачı́ (Рг1, Ан, Жл, Кр, Ян2, Iв, Сл, См — СД, СТ),
грунни́к (Он — БО), дев’ясил (Сл, См — СД, СЛ), дива́нна (Ум), дивина́ (Ан, Ln, Iв, Сл, Ос
— СД, СТ, ПД), дiвен(н)а (Вх3, Шх, Mk, См — ПД, ГЦ), дiвина жовта (Сл — БУ), живоко́ст
(Он — БО), золотник (Ос — ПД), коров’як (Rs, Шс2, Сл, Ос — СД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ), коров’як
чорний (Ан, Ln, Ос — СД, СТ, ПД), лимоновий цвiт (Ан — ПС), око татарське (Гв), ома́н
(Рг1, Пс, Жл, Кр, Ум, Ду, Iв — СД), ома́на (Гр), уман (Mk — СД), ухо медведяче (Пч — ЗК).
Verbascum orientale (L.) All. (Celsia orientalis L.) — дивина́ схı́дна (Сл, Ру); дiвина́
схı́дна (Мл), це́льзiя схı́дна (Ру, Оп); дев’ясил мужеський (Сл — СЛ), див (Ан), коров’як
(Шс2, Сл, Ос — СТ, СЛ), споруха (Ln, Го1 — СТ, СЛ).
Verbascum ovalifolium Donn ex Sims — дивина́ овальноли́ста (Сл, Ру, Оп); дiвина́
круглоли́ста (Мл); дивина (Ос — СТ), кияшник (Ос — СТ), коров’як (Ос — СТ).
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Verbascum phlomoides L. — дивина́ звича́йна (Сл); ведмеже вухо (Оп; Ян1, См
— СД, СТ), дивина́ залiзнякови́дна (Ру), дивина лiкарська (Оп), дiванна великоцвiта
(Во), дiвенна в’язчаста (Вх1), дiвина́ в’язчаста (Вх6), дiвина́ звича́йна (Мл), дiвина́
повстиста (Вх2); будя́к (Лс1, Ос — СД), ву́хо медве́же (Мг — ГЦ), дєвена́ бiла (Шх — ГЦ),
дивина́ (Ср, Вл, Ln, Ян4, Сл, Ос, Мс, Мг, Коб — СТ, ПД, ВЛ, ДС, ГЦ, ЗК), дiв (Сл), дiвана (Км),
дiва́нiя (Мс — СТ), дiвена́ (Сл, Мг — БУ, ЗК), довга́н ди́кий (Гт, Мг — ЗК), дообı́дниця (Мг
— ЗК), дрябча́к (Вл, Жл), жовтяки́ (Мг — ЗК), кандел(i)я (Пс, Сл — ПС), ковар’як (Км),
колоше́нний лист (Мг — ЗК), коровля́к (Гт, Рм — ВЛ, ЗК), коро́вник (Мг, Дми — ДС, ЗК),
коров’я́к (Рг1, Ln, Пс, Мн, Мн2, Hl, Кр, Ян4, Сл, Ос, Мс, Мг — ЗАГ), коров’як мужеський (Ос
— СД), лопух (Ос — ПС), лопуша́нка (Мг — ЗК), люлюк (Ос — ВЛ), око медвеже (Ос —
ПС), свiча царська (Во, Ян1 — СТ), свiчi царськi (Ян4 — СТ), свı́чка петро́ва (Мг — ЗК),
свı́чка ца́рська (Рг1, Пс, Мн, Кр, Сл, Мг — СД, ЗК), скипетр царський (Мн), ухо ведмеже
(Ln — СТ), у́хо медве́же (Во, Мг — ЗК), хвiст во́лiв (Мг — ЗК), хвiст воло́вий (Сл, Мг —
СД, ЗК).
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Verbascum phoeniceum L. — дивина́ фiоле́това (Ру, Оп); дивина́ фiялко́ва (Сл),
дiвенна́ рожева (Вх1), дiвина́ фiялкова́ (Мл); бабки (Ан, Ln, Шс2, Сл — СТ), вечерниця
(Ян2 — СД), вечiрки (Ан, Ян2 — СД), коров’як (Сл), простiл (Ос — СЛ), прострiл (Го2, Сл
— СЛ), самоцвiт (Го1 — СЛ), свiчки царськi (Ан — СЛ).
Verbascum pinnatiﬁdum Vahl — дивина́ пiрчастонадрı́зана; дивина́ перистороздı́льна (Ру, Оп).
Verbascum pyramidatum Bieb. — дивина́ пiрамiда́льна (Ру, Оп).
Verbascum sinuatum L. — дивина́ ви́кроєна; дивина́ ви́їмчаста (Ру, Оп).
Verbascum speciosum Schrader — дивина́ га́рна; дивина́ прега́рна (Ру, Оп), дiвина́
велична (Мл).
Verbascum spectabile Bieb. — дивина́ показна́; дивина́ помı́тна (Ру, Оп).
Verbascum thapsus L. — дивина́ ведме́же ву́хо (Сл, Ру), дивина́ дрiбноцвı́та;
дивина ведмежа (Оп), дiвина́ дрiбноцвı́та (Вх6, Мл); акулинка (Ан — СЛ), ву́хо за́яче
(Лч, Пс, Ду, Мс — СТ), гади́нник (Нв, Вх1, Ду, См — ПД, ЛМ), дива́н(н)а (Рг1, Ан, Пс, Сл,
Os — ВЛ, ПЛ), дивена (Ан, Сл — СД), диви́на́ (Ав, Рг1, Вл, Лч, Пс, Жл, Ум, Iв, Сл, Коб —
ЗАГ), дiвана (Рг), дiве́нна́ (Нв, Вх, Жл, Ду — ВЛ, ГЦ), дiвин(н)а (Ан, Mj — ПД), дрябча́к
(Вл, Ум, Iв), живокı́ст (Гд — БО), кадило (Сл — ПЦ), коров’я́к (Чн, Рг1, Ср, Лч, Ан, Пс, Го1,
Rs, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс1, Ук — СД, СТ, ВЛ, СЛ), коров’я́к жо́втий (Жл), переле́та (Гд — БО),
свı́чi (Ан, Iв), свı́чка ца́рська (Ум, Iв), у́хо ведме́же (Рг1, Ан, Пс, Iв), ушко медвеже (Tl),
хвiст котячий (Нв, Вх1 — ЛМ), хрест петрiв (Ан — СД).
Verbascum sp. — батiг (Сл), дiванна (Гв), медуни́ця (Гб2 — ГЦ), свiчiвник (Сл).
Verbena L. — вербе́на (Сл, Ру, Оп; Ук).
Verbena × hybrida Voss — вербе́на гiбри́дна (Ру, Оп).
Verbena oﬃcinalis L. — вербе́на лiка́рська (Ру, Оп); пориш звичайний (Вх1),
порпли́чник (Сл; Гр, Ду), порпли́шник звича́йний (Мл); бабишник плавневий (Ан —
СТ), дротяна трава (Км), желiзна трава (Км), желiзниця (Км), желiзня́к (Чн, Рг1, Ln,
Пс, Жл, Hl, Шс2, Сл, Бк — СТ, СЛ, БУ), желiзнянка (Км), залiзня́к (Ум, Iв, Сл, Лс2, См —
СД, ПЦ), зелiзняк (Км), зiрки́ черво́нi (Ан, Iв), кашиця (Км), коши́ця (Ан, Пс, Mj, Iв, Сл),
не́хворощ суха́ (Ан, Iв — СД), остудник (Tl — ПД), порилишина (Ян2 — СД), по́ри́ш (Вх,
Жл, Ду, Сб — ВЛ, ДС), порплишина (Км), порпли́шник (Рг, Вл, Ан, Пс, Жл, Mj, Iв, Mk —
ПД), прош (Км), реп’яшки лiсовi (Ос — СД), станiвник (Ос — ВЛ), суховершки (Ос —
СД), чорнобиль (Сл — ПЦ).
Verbena supina L. — вербе́на лежа́ча (Ру, Оп); порпли́шник лежа́чий (Мл);
желiзняк (Шс2 — СТ).
Verbena urticifolia L. — вербе́на кропиволи́ста.
Verbenaceae — вербе́новi (Ру, Оп); вербенува́тi (Сл), поришоватi (Вх1).
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Verbesina L. (Ximenesia Cav.) — вербези́на; ксименезiя (Оп).
Verbesina encelioides (Cav.) Bentham & Hooker ﬁl. ex A.Gray (Ximenesia encelioides Cav.) — вербези́на америка́нська; ксименезiя енцелiєвидна (Оп).
Veronica L. — веро́нiка (Сл, Ру, Оп; Ук); протачник (Вх2, Вх3).
Veronica acinifolia L. — веро́нiка щебрушколи́ста (Оп); веро́нiка ягiдноли́ста (Ру).
Veronica agrestis L. — веро́нiка рiльна́; веро́нiка нив’яна́ (Ру, Оп), веронiка
польова (Во), прота́чник короволı́тник (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), ростинка рiчна (Вх6);
короволı́тник (Вх, Жл, Mk — ВЛ), лежанка (Во, Mk), остудник (Во), прота́чник (Во, Жл).
Veronica alpina L. — веро́нiка альпı́йська (Ру, Оп).
Veronica anagallis-aquatica L. — веро́нiка прибере́жна; веро́нiка берегова́ (Сл, Ру),
веронiка джерельна (Оп), прота́чник берегови́й (Мл), протачник огничковий (Вх1);
iбунка (Ln — СТ), побережник (Ан — СЛ), прота́чник-о́гничок (Мл — СЯ), скопець (Рг,

ht

Mk — ПД).
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Veronica anagalloides Guss. — веро́нiка мiлково́дна; веронiка грязьова (Оп),
веро́нiка джере́льна (Ру).
Veronica aphylla L. — веро́нiка безли́ста (Ру, Оп).
Veronica arvensis L. — веро́нiка польова́ (Сл, Ру, Оп); прота́чник полеви́й (Мл),
протачник рольовий (Вх1); яловочник (Нв — ВЛ).
Veronica austriaca L. — веро́нiка австрı́йська (Сл, Оп); прота́чник австрı́йський
(Мл); безверха (Ан — СД), безвершки (Ян2 — СД), веронiка проста (Ан — СД), гiрчак
(Ан — СЛ), головка гадюча (Ан — ПД), головка змiїна (Ln — СТ), дрок синiй (Ан — СД),
живиця дика (Ан — СЛ), клоповник (Ан — СЛ), козюлеча трава (Ан — СЛ), конопе́лька
(Рг1, Пс, Жл, См — СД), миронник (Ан — СЛ), моташник (Ан — СЛ), м’ята собача (Ан —
СЛ), одкасник (Ян2 — СД), одхасник (См — СД), окладник (Нв — ВЛ), серце дитяче (Сл
— СЛ), синецвiт (Сл — СТ), сiм’я польове (Ан — СЛ), то́я (Вл), тройця (Ln, Шс2 — СТ),
ухо лошакове (Ан — СЛ), черепашник (Ан — ВЛ), чистотiл (Ан — СЛ), шанта польова
(Нв — ВЛ).
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Veronica austriaca L. subsp. austriaca — веро́нiка австрı́йська типо́ва.
Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb (Veronica latifolia L., nom.
ambiq.) — веро́нiка австрı́йська широколи́ста; веронiка (Ос — ПД, СЛ), глисник
(Ос — ПД), напра́сниця (Гд — БО), трава од гадюки (Ос — СЛ), троян (Ос — ВЛ).
Veronica barrelieri Schott ex Roemer & Schultes [=Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex Roemer & Schultes) Murb.] — веро́нiка Баррельє́;
веро́нiка Барельє́ (Ру).
Veronica baumgartenii Roemer & Schultes — веро́нiка схiднокарпа́тська;
веро́нiка Баумга́ртена (Ру, Оп).
Veronica beccabunga L. — веро́нiка струмко́ва (Ру, Оп); веро́нiка джере́льна (Сл),
протачник бунка (Вх1, Вх6), прота́чник жере́льний (Мл); бобiвник (Жл, См — ВЛ, ДС),
бу́нка (Ду), веронiка ключева (Чн — СЛ), веронiка ручейна (Чн — СЛ), ибунка (Mk —
СД, ПД), iбу́нка (Ав, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл — СД, СТ), мокрак (Mk — ПД).
Veronica bellidioides L. — веро́нiка стокро́ткова (Ру, Оп).
Veronica capsellicarpa Dubovik [≈Veronica austriaca L.] — веро́нiка грицикопло́да (Оп).
Veronica cardiocarpa (Kar. & Kir.) Walp. — веро́нiка серцепло́да.
Veronica chamaedrys L. — веро́нiка дiбро́вна (Ру, Оп); безве́ршки (Сл; Рг1, Пс, Жл,
Ум, Ду, Iв, Mk — ПД), прота́чник гади́нець (Вх1, Вх6, Мл); блокитна (Ан, Го1 — СЛ),
вiдхасник (Mk, См — СД), вiчки блакитнi (Сл), гадя́че зı́лля(є) (Вх, Вх7, Ум, Iв — ДС,
БО), дерев’янки (Ан — ВЛ), дубро(а)вка (Ln, Сл — СД, СТ), зiлля вiд пiдвiю (Ос — ПЦ),
зра́дник (Вх6, Вх7 — ГЦ), клад (Рг1, Пс, Ум, Iв), коното́пець (Ан, Iв — СД), миронник (Ан
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— СЛ), незабудка дика (Ан, Кр — СД), одкасник (Ос — ВЛ), одха́сник (Вл, Iв, См — ПД),
о́чки блаки́тнi (Ан, Iв — СЛ), папороть домашнiй (Ан — ВЛ), приворо́т (Гр, Ду — СД),
при́воро́тки (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Кр, Ду, Iв — СД), решiтни́к-га́динець (Шх, Ду — ГЦ),
розхı́(о́)дник (Ан, Iв — СД, СЛ), троян (Ос — ВЛ), цихонь (Ан — СД).
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Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys — веро́нiка дiбро́вна типо́ва.
Veronica chamaedrys L. subsp. vindobonensis M.Fischer — веро́нiка дiбро́вна
вiде́нська.
Veronica cretacea Ostapko [≈Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex
Roemer & Schultes) Murb.] — веро́нiка крейдяна́.
Veronica dillenii Crantz — веро́нiка Дилле́нiя; веро́нiка Дiлле́нiя (Ру, Оп).
Veronica donetzica Ostapko [≈Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex
Roemer & Schultes) Murb.] — веро́нiка доне́цька.
Veronica ﬁliformis Sm. — веро́нiка ниткува́та; веро́нiка ниткови́дна (Ру, Оп).
Veronica fruticans Jacq. — веро́нiка ку́щикова; веро́нiка кущи́ста (Ру, Оп).
Veronica gentianoides Vahl — веро́нiка тирличе́ва (Ру, Оп).
Veronica gryniana Klokov [≈Veronica spicata L.] — веро́нiка Гри́ня; веронiка
Гриньова (Оп).
Veronica hederifolia L. — веро́нiка плющели́ста (Ру, Оп); прота́чник пе́рський
(Мл), прота́чник плющева́тий (Мл); очка жабинi (Сл — ПД).
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia — веро́нiка плющели́ста типо́ва.
Veronica hederifolia L. subsp. triloba (Opiz) Čelak. — веро́нiка плющели́ста
трилопате́ва.
Veronica hololeuca Juz. [≈Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex Roemer & Schultes) Murb.] — веро́нiка бı́ла (Ру, Оп).
Veronica humifusa Dickson [=Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dickson) Syme] — веро́нiка сланка́; веронiка лежача (Оп).
Veronica incana L. [=Veronica spicata L. subsp. incana (L.) Walters] — веро́нiка
си́ва (Сл, Ру, Оп); прота́чник бiлопо́встий (Мл).
Veronica jacquinii Baumg. [≈Veronica austriaca L. subsp. austriaca] — веро́нiка
Жаке́на (Оп).
Veronica latifolia L., nom. ambiq. = Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.)
D.A.Webb.
Veronica longifolia L. — веро́нiка довголи́ста (Сл, Ру, Оп); прота́чник довголи́стий
(Вх1, Вх6, Мл); дробниця (Ан, Ln — СТ, ПС), маточник лiсовий (Ос — ВЛ), мелушняк
(Ан — СТ), отхисник (Ос — СД), прилюбник (Ос — ВЛ), синiй цвiт (Ан — СТ, СЛ), троян
(Ос — ВЛ), цинга-зiлля (Ос — ПЦ), язички (Рг1, Пс, Hl, Ду, См — СД, БУ).
Veronica lysimachioides Boiss. [≈Veronica anagallis-aquatica L.] — веро́нiка
вербозı́льна; веро́нiка вербозı́ллева (Ру, Оп).
Veronica maeotica Klokov [≈Veronica spicata L.] — веро́нiка приазо́вська;
веронiка меотична (Оп).
Veronica montana L. — веро́нiка гiрська́ (Ру, Оп); прота́чник гiрськи́й (Вх1, Мл).
Veronica oﬃcinalis L. — веро́нiка лiка́рська (Сл, Ру, Оп); прота́чник звича́йний
(Мл), протачник лiкарський (Вх1, Вх6); батоги петровi (Ос — ПЦ), бокове́ць (Сб — ГЦ),
бу́кви́ця (Сл, Сб — СТ, ДС, ЗК), бурку́н (Сб — ДС), верани́ка (Сб — СЛ), ве́рес (Сб — ВЛ),
веро́нı́ка (Рг, Сб — СД, СТ, ВЛ), веронiка лiсна (Рг1), вороне́ць (Сл, Сб — СД, СТ, ПД,
ГЦ), воро́ник (Сб — ПД, ВЛ), ворони́ця (Сб — ПД), воронник (Км), вразник (Ос — ВЛ),
в’юне́ць (Сб — СД, СТ), гадю́чник (Сб — СЛ, ДС), гадя́чник (Км, Сб — ДС), клад (Ян2
— СД), клод (Ан), коров’я́тник (Сб — СЛ), ле́жанка (Км, Сб — СТ), лежа́чка (Км, Сб —
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СТ, ЗК), окла́дник (Ан, Mj, Ян2, Ду, Iв, Mk — СД, ПД), очисник (Ос — ВЛ), пере́рва (Сб —
ЗК), пiдiрванець жiночий (Ос — ВЛ), плетю́чка (Сб — ПЦ), сухiтни́к (Rs, См — ВЛ, ДС,
ГЦ), сухо́тник (Рм — ПЦ), укладик (Ос — ПЦ), уразник (Ос — ВЛ), ченчик (Сб — СТ),
чоловiче зiлля (Ос — ВЛ).

Veronica opaca Fries — веро́нiка тьмя́на (Ру, Оп); прота́чник ту́склий (Вх6).
Veronica orchidea Crantz [=Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz)
Hayek] — веро́нiка зозу́линцева; веро́нiка орхı́дна (Ру, Оп).
Veronica orientalis Miller — веро́нiка схı́дна; прота́чник схiдни́й (Мл).
Veronica paczoskiana Klokov [≈Veronica spicata L.] — веро́нiка Пачо́ського
(Оп).
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Veronica paniculata L. — веро́нiка волоти́ста (Ру); Бо́жа трава́ (Ан — СЛ), васильки
гадючi (Ан — СЛ), дробниця (Ан, Ln — СТ), красник (Ан — ВЛ), синя трава (Ан — СД),
череда (Ос — СТ).
Veronica peduncularis Bieb. — веро́нiка довгоквiтконı́жкова.
Veronica peregrina L. — веро́нiка чужозе́мна; веронiка iноземна (Оп).
Veronica persica Poiret — веро́нiка пе́рська; веро́нiка перси́дська (Ру, Оп).
Veronica polita Fries — веро́нiка блиску́ча; веронiка витончена (Оп), веро́нiка
гладе́нька (Сл), прота́чник гладки́й (Вх1, Мл).
Veronica pontica Ostapko [≈Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex
Roemer & Schultes) Murb.] — веро́нiка причорномо́рська.
Veronica praecox All. — веро́нiка ра́ння (Сл, Ру, Оп); прота́чник скорозрı́лий (Мл).
Veronica prostrata L. — веро́нiка лежа́ча (Сл, Ру, Оп); прота́чник лежа́чий (Мл);
васильки польовi (Ан — СЛ), змiїне зiлля (Ан — СТ), льон дикий (Ан — СЛ), отгадина
(Ан — СТ), решетник (Hl — БУ), самосiй (Ан — ПД), сокирки (Ан — СТ, СЛ), стоголовник
(Ан — СТ), трiйця (Ду, Mk), тро́й(ї)ця (Рг1, Вл, Ан, Пс, Жл, Ян2 — СД).
Veronica scardica Griseb. [≈Veronica anagallis-aquatica L.] — веро́нiка
ска́рдська (Ру, Оп).
Veronica scutellata L. — веро́нiка щитоно́сна; веро́нiка боло́тяна (Сл), веро́нiка
щиткова́ (Ру, Оп), протачник щитоватий (Вх1), прота́чник щитови́й (Мл).
Veronica semiglabrata Ostapko [≈Veronica spicata L. subsp. incana (L.) Walters] — веро́нiка напiвого́лена.
Veronica serpyllifolia L. — веро́нiка чебрецели́ста (Ру, Оп); веро́нiка чеброли́ста
(Сл), протачник материнковий (Вх1), прота́чник чаброли́стий (Мл).
Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dickson) Syme — веро́нiка чебрецели́ста сланка́.
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia — веро́нiка чебрецели́ста типо́ва.
Veronica spicata L. — веро́нiка колоси́ста (Сл, Ру, Оп); протачник колос(ов)атий
(Вх1, Вх6), прота́чник колоси́стий (Мл); андрiєва трава (Шс2 — СТ), батожки (Ан, Ян2
— СД, ПД), батожки синi (Ан — СД), васильки́ (Мс — СТ), васильки синi (Ан — СТ, СЛ),
ганусок (Ан — СТ), голубильник (Ан — СТ), голубiвник (Ан — СЛ), купина (Ан — СТ),
пiдгорошник (Ан — СЛ), подорванник (Ос — ПЦ), синецвiт (Ан — СД), сонецвiт (Сл —
СТ), хрест андрiїв (Ln, Сл — СД, СТ), чистик (Ан — ПС), шалфей польовий (Ан — СТ).
Veronica spicata L. subsp. barrelieri (Schott ex Roemer & Schultes) Murb. —
веро́нiка колоси́ста Баррельє́.
Veronica spicata L. subsp. incana (L.) Walters — веро́нiка колоси́ста си́ва.
Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) Hayek — веро́нiка колоси́ста
зозу́линцева.
Veronica spicata L. subsp. spicata — веро́нiка колоси́ста типо́ва.
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Veronica spuria L. [=Veronica paniculata L.] — веро́нiка волоти́ста; веронiка
несправжня (Оп).
Veronica taurica Willd. [≈Veronica orientalis Miller] — веро́нiка кри́мська (Ру,
Оп).

Veronica teucrium L. [=Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb]
— веро́нiка широколи́ста (Сл, Ру, Оп; Hl); прота́чник широколи́стий (Мл).
Veronica triloba Opiz [=Veronica hederifolia L. subsp. triloba (Opiz) Čelak.] —
веро́нiка трилопате́ва (Оп).
Veronica triphyllos L. — веро́нiка трили́ста (Сл, Ру, Оп); прота́чник трили́стий
(Вх1, Мл).
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Veronica umbrosa Bieb. [≈Veronica peduncularis Bieb.] — веро́нiка затiнко́ва;
веро́нiка тı́нява (Ру), веронiка тiньова (Оп).
Veronica urticifolia Jacq. — веро́нiка кропиволи́ста (Оп); прота́чник кропиволи́стий (Мл).
Veronica verna L. — веро́нiка весня́на́ (Сл, Ру, Оп); прота́чник весняни́й (Мл);
череве́ць (Кч — БО), черевцi (Кч — БО).
Veronica visculosa Klokov — веро́нiка клейка́ (Оп).
Veronica sp. — бобiвни́к (Он — БО), кровни́к (Он — БО), одна́дник (Ар — ПЗ), остудник

py
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Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl. = Sophora alopecuroides L.
Viburnum L. — кали́на (Ру, Оп).
Viburnum lantana L. — гордови́на (Мл, Сл, Ру, Оп; Чн, Вх, Рг1, Ан, Пс, Gs, Жл, Мн,
Вх1, Шм, Шс2, Ду, Яв, Iв, Mk, Ос, Ук — ЗАГ); калина гордина (Вх1), кали́на цiлоли́ста (Ру,
Оп); га́рдови́на (Рг1, Ан, Пс, Жл, Mk), горд (Ск — СТ), горди́на (Ск, Вх, Ан, Hl, Ду, Iв, Сл,
Ос — СД, СТ, ПД, ДС, БУ), гордiвка (Mk), гордове дерево (Ск — СТ), гордови́к (Ан, Iв,
Сл), городови́на (Ср, Ан, Ян4, Iв, Сл — СТ), кали́на (Ос — ПД), кали́на чо́рна (Ан, Мн, Iв,
Сл, Ук), орди́на (Ан, Мн, Ос — ПД), ордовина (Ан, Сл, Ос — ПД).
Viburnum opulus L. — кали́на звича́йна (Ру, Оп); кали́на (Сл; Гв, Ав, Ск, Чн, Нв, Hz,
Рг1, Ср, Ан, Ln, Gs, Жл, Мн, Hl, Шм, Mj, Rs, Ян2, Ду, Мл, Iв, Mk, Ос, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), калина
проста (Во), калина червона (Вх1, Вх6); гордина (Км), калена (Mk — ВЛ), кали(е)нина
(Вх7, Км — ЛМ), кали́на кра́сна (Мс — СТ), калина лiсова (Сл), калина черлена (Mk),
кали́нка (Вх7, Гд, Гт, Пч — БО, ЗК), кили́на (Жл), свiба (Вх4, Вх7 — ЛМ).
Форма: бульбанежа садова (Сл — СД), бульдене́ж (Mk, Км, Ук, Бр — ПД).
Viburnum tinus L. — кали́на вiчнозеле́на (Ру, Оп).
Vicia L. — ви́ка (Вх2, Вх3, Сл; Гв, Ук, Гб — ВЛ); горо́шок (Ру, Оп; Гб — ВЛ), ля́дник (Вх2;
Вх, Вх7 — ДС, ЛМ).

Vicia amphicarpa Dorthes [=Vicia sativa L. subsp. amphicarpa (Dorthes)
Ascherson & Graebner] — ви́ка двоїстопло́да; горошок двоплiдний (Оп), горо́шок
круглопло́дий (Ру).
Vicia angustifolia L. [≈Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] — ви́ка вузьколи́ста; горо́шок вузьколи́стий (Ру, Оп).
Vicia biebersteinii Besser [≈Vicia grandiﬂora Scop.] — ви́ка Бiбершта́йна;
горо́шок Бiберште́йна (Ру, Оп).
Vicia biennis L. (Vicia picta Fischer & C.A.Meyer) — ви́ка дворı́чна; ви́ка рiжноба́рвна (Мл, Сл), горо́шок рiзноба́рвний (Оп), горо́шок строка́тий (Ру).
Vicia bithynica (L.) L. — ви́ка малоазı́йська; горо́шок вiфı́нський (Ру, Оп).
Vicia boissieri Freyn [≈Vicia tenuifolia Roth] — ви́ка Буассьє́; горо́шок Буассьє́
(Ру, Оп).
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Vicia cassubica L. — ви́ка кашу́бська (Мл); горо́шок кашу́бський (Ру, Оп).
Vicia cordata Wulfen ex Hoppe [=Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex
Hoppe) Ascherson & Graebner] — ви́ка серцели́ста; горо́шок серцеви́дний (Ру,
Оп).
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Vicia cracca L. — ви́ка ми́шачий горо́шок; ви́ка пти́ча (Вх1, Мл), гороби́ний
горо́шок (Сл; Рг1, Ан, Пс, Iв), горо́шок ми́шачий (Ру, Оп; Ук, Мс, Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ,
СЛ, ДС, ГЦ); би́кинь (Сб — ЗК), би́кiй (Мг — ЗК), бобiвни́к (Мг — ЗК), ве́ґа (Сб — ПД),
ви́ґа ди́ка (Сб — ДС), ви́ка (Сб — СТ), ви́ка ди́ка (Мс, Сб — СТ, ПЗ), вı́ка (Рм, Мг —
ПЦ, ЗК), вı́ко (Мг — ЗК), горо́х (Мг — ЗК), горох гадючий (Шс — СТ), горох горобиний
(Мн2 — СД), горох гороб’ячий (Вл, Hl — БУ), горо́х ди́кий (Гб2, Мг, Сб — СТ, ВЛ, ДС,
ГЦ, ЗК), горох журавлиний (Ln — СТ), горо́х ми́шачий (Пч, Мг, Сб, Коб — ПЗ, БО, ЗК),
горо́х перепели́чин (Лс2 — ПЦ), горо́х потя́(є́)чий (Мг, Сб — ГЦ, ЗК), горох птасєчий (Mk
— ГЦ), горо́х пти́чий (Мг — ГЦ), гороша́нка (Мг — ЗК), горо́ше́ць (Вх7, Мг, Сб — ЗК),
горо́шик (Сб — ЗК), гороши́на (Мг — ЗК), горо́шок (Рг1, Мн2, Ян1, Ян4, Mk, Ос, Рм, Мг,
Сб — ЗАГ), горошок вереб’ячий (Сл — ПС), горо́шок воро́нячий (Ан, Iв — ПД), горо́шок
гадю́чий (Рг1, Ан, Пс, Шм, Ян2, Яв, Iв, Сб — СД, ГЦ), горо́шок горо́б’я́чий (Ан, Пс, Iв, Сл,
Сб — ВЛ, ПС, СЛ), горо́шок ди́кий (Вх, Ум, Iв, Mk, Мг, Сб, Коб — СД, СТ, ПД, ПЗ, ДС, БО),
горо́шок котя́чий (Сб — СТ), горо́шок ле́ди́й (Вх, Жл, Вх1 — ВЛ), горо́шок миши́ний
(Кр, Ум, Шс, Яв, Iв, Сл, Сб — СД, СТ), горо́шок паху́чий (Сб — ВЛ), горо́шок польови́й
(Ос, Он, Сб — ПД, ВЛ, БО), горо́шок потя́(є́)чий (Шх, Мг — ГЦ, ЗК), горошок птичий (Шс
— СТ), горо́шок-ляночо́к (Жл), грабелька (Ан — СЛ), гребiнцı́ (Сб — ДС), дича́к (Mk, Сб
— ПД), журавник (Ан — СЛ), козля́тник (Мг — ЗК), куку́ль (Мг — ЗК), ле́нча (Мг — ЗК),
миша́к (Мг, Мал — ЗК), мишачки́ (Мг — ЗК), натяга́ч (Ан, Iв, См — СЛ), носок чибесиний
(Ан — СЛ), ороша́нка (ди́ка) (Мг — ЗК), оро́шок (Мг — ЗК), стишок (Ан — ПС), стручки
лiсовi (Ан — СЛ), тягу́н-трава́ (Сл, Сб — СД, ГЦ), чи́на (Мг — ЗК).
Vicia dalmatica A.Kerner — ви́ка далма́тська; горо́шок далма́тський (Ру, Оп).
Vicia dasycarpa Ten. [≈Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] — ви́ка
пухнастопло́да; горошок пухнатоплодий (Оп).
Vicia dumetorum L. — ви́ка чагарнико́ва; ви́ка гущавнико́ва (Вх1; Жл), ви́ка
зарiснико́ва (Сл), ви́ка хащева́ (Мл), горо́шок чагарнико́вий (Ру, Оп).
Vicia elegans Guss. [≈Vicia tenuifolia Roth] — ви́ка струнка́; горошок стрункий
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Vicia ervilia (L.) Willd. — ви́ка сочеви́чна; горошок чоткоподiбний (Оп).
Vicia faba L. — бiб (Вх6, Сл; Шк, Пс, Жл, Вх3, Rs, Гр, Дб, Ду, Iв, Mk, Ос, Гу, Гб — ПД, ВЛ,
ПС, ПЗ, ГЦ); бiб звича́йний (Во, Мл), боби́ (Ру, Оп; Мс — СТ), вика бi(о)б (Вх1, Вх2); биб
(Гб2 — ГЦ), бiб струкови́й (Вх7 — ДС), боб (Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн, Шм, Мс — ЗАГ), боби
кiнськi (Шс — СТ), боби руськi (Шс — СТ).
Vicia faba L. subsp. faba var. minuta (Alef.) Mansfeld — бiб кı́нський (Сл);
бiб дрiбний (Сл), бiб польовий (Сл), бобик (Сл, Mk — ПД), бобик кiнський (Сл), бобик
ослячий (Mk).
Vicia grandiﬂora Scop. — ви́ка великоцвı́та (Мл, Сл); горо́шок великоквiтко́вий
(Ру, Оп); горошок (Сл).
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray — ви́ка шорстка́; ви́ка косма́та (Мл), ви́ка шерстка́
(Сл), горо́шок шорстки́й (Ру, Оп), лядник в’язель (Вх2), лядник двузерний (Вх2),
сочевиця волохата (Вх1); во́лок (Вх7 — ДС), в’язеле́ць (Вх7 — ДС), в’я́зiль (Вх, Жл, Вх1
— ДС), горох гороб’ячий (Ан — ПД), горох лiсний (Ан — ПД), горошок горобиний (Ан,
Кр — ПС, ДС), горо́шок потє́чий (Вх7 — ГЦ), горошок-скакунець (Сл — СД), зв’я́зiль (Вх7
— ВЛ), ка́па (Вх7 — БО), лiдо́к (Он — БО), ляд (Он — БО), лядо́к (Он — БО), мишатник
(Чн — СЛ), сочевиця лiсна (Шс — СТ), чачавиця полева (Ln — СТ).
Vicia hybrida L. — ви́ка гiбри́дна; горошок гiбридний (Оп).
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Vicia incisa Bieb. [=Vicia sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arcangeli] — ви́ка
надрı́зана; горошок надрiзаний (Оп).
Vicia lathyroides L. — ви́ка горо́шкова; ви́ка горошкува́та (Мл, Сл), горо́шок чиноподı́бний (Ру, Оп); горошок (Сл — ПЦ).
Vicia laxiﬂora auct., non Brot. = Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell.
Vicia loiseleurii (Bieb.) Litv. [=Vicia pubescens (DC.) Link] — ви́ка пухна́ста;
горошок Лоїзелеура (Оп).
Vicia lutea L. — ви́ка жо́вта; горо́шок жо́втий (Ру).
Vicia narbonensis L. — ви́ка нарбо́нська (Mk); горо́шок нарбо́нський (Ру, Оп).
Vicia pannonica Crantz — ви́ка панно́нська; ви́ка пано́нська (Мл, Сл), горо́шок
панно́нський (Ру); горошок (Шс — СТ).
Vicia peregrina L. — ви́ка чужозе́мна; горо́шок iнозе́мний (Ру), горошок чужоземний (Оп).
Vicia picta Fischer & C.A.Meyer = Vicia biennis L.
Vicia pilosa Bieb. [≈Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] — ви́ка волоси́ста;
горо́шок волоха́тий (Ру), горошок пухнатий (Оп).
Vicia pisiformis L. — ви́ка горохоподı́бна; ви́ка горохува́та (Мл, Сл), горо́шок
горохоподı́бний (Ру, Оп); голосок зозульчин (Ан — ПД), горох лiсовий (Ан — СЛ),
горошок (Ан — СЛ), горошок змiїний (Ан — СЛ), юр-горох (Ан — ВЛ).
Vicia pubescens (DC.) Link — ви́ка пухна́ста; горо́шок пухна́тий (Ру).
Vicia sativa L. — ви́ка звича́йна, ви́ка сı́йна (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); ви́ка (Ру;
Чн, Ан, Жл, Сл, Mk, Мс — СТ, ПД, СЛ), горо́шок посiвни́й (Ру, Оп); ви́ґа (Вх7, Шл — ВЛ,
ДС), ви́ка посiвна (Мс — СТ), вика сiвна (Mk), вичи́на (Жл), вı́ка (Мс — СТ), вı́ко (Мс
— СТ), горох (Рг1), горох горобиний (Рг1), горох журавлиний (Чн, Ln — СТ, СЛ), горох
миший (Hl — БУ), горо́х миши́ний (Рг1, Пс), горошок (Во, Сл — ПЦ), горошок гороб’ячий
(Сл — ВЛ), горо́шок ми́шачий (Бк — БУ), горошок пашний (Mk), ґримпута (Rs — ВЛ),
ле́нчє (Шл — ДС), ли́нта мала́ (Бк — БУ), ли́нча (Бк — БУ), лядве́ць (Во, Жл), лядник
(Вх4, Гб — ЗК, ЛМ), мазари (Пс), сочовиця (Сл — ВЛ).
Vicia sativa L. subsp. amphicarpa (Dorthes) Ascherson & Graebner — ви́ка
звича́йна двоїстопло́да.
Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebner —
ви́ка звича́йна серцели́ста.
Vicia sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arcangeli — ви́ка звича́йна надрı́зана.
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. — ви́ка звича́йна чо́рна; горошок (Сл —
СЛ), горо́шок гороби́ний (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Кр, Шс, Iв — СД, СТ), горо́шок горо́б’ячий
(Ум, Ян2, Iв, Сл — СД, ПС).

Vicia sativa L. subsp. sativa — ви́ка звича́йна сı́йна.
Vicia sepium L. — ви́ка пiдти́нна; ви́ка плотова́ (Вх1, Мл, Сл), горо́шок пло́товий
(Ру, Оп); бе́кiнь (Км — ГЦ), вика тинова (Mk), горо́х вороб’я́чий (Сл — ПЦ), горо́шок
(Рг1, Пс, Гд, Mk — ПД, БО), сокирки (Рг1, Пс, Кр, Ду, Mk — СД, ПД).
Vicia sordida Waldst. & Kit. [≈Vicia grandiﬂora Scop.] — ви́ка брудна́; горо́шок
брудни́й (Ру, Оп).
Vicia sylvatica L. — ви́ка лiсова́ (Вх1, Мл, Сл); горо́шок лiсови́й (Ру, Оп; Вл), лядник
волок (Вх2); влок (Жл, Вх1), горошок високоростий (Вл), звягель (Нв — ВЛ).
Vicia tenuifolia Roth — ви́ка тонколи́ста (Мл, Сл); горо́шок тонколи́стий (Ру, Оп);
папороть солодка (Сл — ПЦ).
Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell. (Vicia laxiﬂora auct., non Brot.) — ви́ка
найто́нша; горошок рiдкоцвiтий (Оп).
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Vicia tetrasperma (L.) Schreber — ви́ка чотиринасı́нна; ви́ка чотиризе́рна
(Мл, Сл), горо́шок чотиринасı́нний (Ру, Оп), лядник чотирозерний (Вх2), сочевиця
червонява (Вх1); линта (Сл — ПД).
Vicia villosa Roth — ви́ка волоха́та (Сл); ви́ка косма́та (Вх1, Мл), горо́шок
волоха́тий (Ру, Оп); вика озима (Сл), вика пастiвна (Mk), вороб’я́чка (Вх, Жл, Вх1 —
ВЛ), в’яз (Ос — СД), гороб’я́чка (Mk — ПД), горох (Рг1), горо́х гороби́ний (Рг1, Шс, Сл —
СД, СТ), горо́шок (Вл, Ян1 — СТ), горошок польовий (Ан — СД).
Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. — ви́ка волоха́та мiнли́ва.
Vicia villosa Roth subsp. villosa — ви́ка волоха́та типо́ва.
Vicia sp. — вичка (Вх7, Mk — СЯ), вiка (Сл — СД), ганьо́к (Вх7 — СЯ), ги́ньок (Вх7 — СЯ),
горох мишачий (Ан), горошок гороб’ячий (Сл — СД), ленчани́ця (Вх7 — ЗК), ляд(ик)
(Вх7 — БО, ЛМ), оро́шець (Вх7 — ВЛ).
Vigna Savi — маш; вı́гна (Ру, Оп).
Vigna radiata (L.) Wilczek — маш звича́йний; вiгна промениста (Оп), квасо́ля
золоти́ста (Ру), маш (См); ве́ґа (Мс — СТ), фасоль (См), фiсоль (См), хвасоль (См).
Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk. = Vigna unguiculata (L.) Walpers.
Vigna unguiculata (L.) Walpers (Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk.) — маш
кита́йський; вı́гна кита́йська (Ру).
Vinca L. — барвı́нок (Сл, Ру, Оп).
Vinca herbacea Waldst. & Kit. — барвı́нок трав’яни́й; барвı́нок степови́й (Сл; Чн,
Рг1, Ан, Мл — СД, СЛ), барвı́нок трав’яни́стий (Ру, Оп); барвı́нок (Ср, Ан, Ln, Шс2, Ян4,
Сл, Ос — СД, СТ, ВЛ, СЛ), барвiнок дикий (Ан, Сл), барвiнок лiсовий (Ан, Ос, См — СТ,
ПД), барвiнок польовий (Ан — СТ), могильниця (Рг).
Vinca major L. — барвı́нок вели́кий (Ру, Оп); барвiнок бiльший (Mk).
Vinca minor L. — барвı́нок звича́йний (Вх6, Мл); барвı́нок мали́й (Ру, Оп; Hl, Сб —
ПД, БУ), барвiнок менший (Во, Вх1), барвı́нок хреща́тий (Сл; Рг, Ан, Пс, Iв, См, Сб —
СД); баравiнок (Вх7 — СЯ), барве́нок (Ан, Гб2, Сб — ПЦ, ГЦ), барвı́н (Гр), барвiнек (Mk —
ГЦ), барвı́не́ць (Шк, Гр, Mk, Гу — ГЦ), барвiн-зiллє (Вх6), барвiни́на (Гр), барвı́нки (Мс
— СТ), барвı́нок (Гв, Чн, Нв, Вх, Рг1, Вл, Лч, Ан, Шк, Ln, Пс, Gs, Жл, Мн, Вх7, Кр, Mj, Rs,
Шс, Ян1, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Кч, Мг, Сб — ЗАГ), барвı́нок ди́кий (Сб — ПЗ), барвı́нок
зеле́ний (Пс, Сб — ПД), барвı́нок лiсови́й (Сб — ПД), барвı́нок трийча́тий (Он — БО),
барвı́нок хреща́стий (Шк — ПД), барвı́нок хреще́ний (Он — БО), барвьо́нок (Гб — ЛМ),
берве́нок (Гб — БУ), бе(и)рви́нок (Гб, Сб — ПЗ, ГЦ), бервiнець (Вх7 — СЯ), бервı́нок (Hz,
Шк, Жл, Вх6, Гр, Гд, Mk, Он, Пч, Гу, Мг, Сб, Мал — БО, ГЦ, ЗК, СЯ), бер’ю́нок (Лс2 — ПЦ),
бирвı́нок (Ощ — ГЦ), борвенок (Сл), варвiнок (Ан — СЛ), дзвiно́чки (Мс — СТ), зво́ники
(Мс — СТ), зельонка (Ан — ПС), моги́льник (Ан, Сб — СТ, ПД), моги́льниця (Рг1, Жл, Мн,
Шс2 — СТ), розмарı́нка (Мг — ЗК), ти́рлич (Сб — СТ), тро́йзiль (Жл).
Vincetoxicum N.M.Wolf — ла́стовень (Ру, Оп; Ук).
Vincetoxicum donetzicum Ostapko — ла́стовень доне́цький.
Vincetoxicum ﬂavum Ostapko — ла́стовень жо́втий.
Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. ﬁl. — ла́стовень бурува́тий.
Vincetoxicum hirundinaria Medicus — ла́стовень звича́йний (Мл, Сл), ла́стовень
лiка́рський (Ру, Оп); лупинiс звичайний (Вх1); бергамет (Ан — СТ), борияд (Ан — СЛ),
борода (Ос — СД), борода́ чо́ртова (Рг1, Пс, Мн2 — СД), борода́ч (Рг1, Пс, Шм2, Mj, Ум, Ян2,
Iв, Сл, Mk, Ос, См, Мс — СД, СТ, ПД, ПЛ), бородачник (Os — ПЗ), вiх (Ан — СТ), волики
степнi (Ан — СД), гав’яз (Ан — СТ), горлач (Ln — СТ), горлачник (Ан — ПС), дягиль (Ан
— ПС), змiї́ний ко́рiнь (Рг1, Пс, Жл, Mj, Ум, Ду, Iв), змiя́чий ко́рiнь (Iв), ласка (Ос — ВЛ),
ласкавець (Ос — ВЛ), ласковиця (Hl — БУ), ластовень (Ан, Ln, Шс2, Сл, Ос, Мс — СД, СТ,
ПД, СЛ), ла́сточник (Чн, Ln, Шс2, Мс — СТ, СЛ), ломи́лiс (Вх, Жл, Ум — ДС), ломи́нı́с (Вх,
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Жл, Ум, Iв, Mk — ДС), ломинус (Ан, Сл — СТ, ПЦ), ломонı́с (Iв), лупи́нı́с (Вх, Жл, Ум, Iв —
ДС), натягач (Го2 — СЛ), норичник (Ан — СТ), ра́нник (Рг1, Пс, Ум, Iв, Ос — СД), сiмена
котовi (Ан — СД), сторчик (Ан — СТ), струче́чник (Ан, Мс — СД, СТ), стручки́ (Ан, Ян2,
Iв, Сл — СД), стручна трава (Ан, Шс2 — СТ), стулиусся (Ан — СЛ), тяг-трава (Сл — СЛ),
холодок (Ан — СЛ), чорнушка (Ан — СЛ), шпора (Ос — ПД).

Vincetoxicum intermedium Taliev [≈Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. ﬁl.] — ла́стовень сере́днiй; ла́стовень промı́жний (Ру, Оп).
Vincetoxicum jailicola Juz. [=Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. jailicola (Juz.) Markgraf ] — ла́стовень яйли́нський (Ру).
Vincetoxicum juzepczukii (Pobed.) Privalova — ла́стовень Юзепчука́ (Оп).
Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) Barbarich [≈Vincetoxicum fuscatum
(Hornem.) Reichenb. ﬁl.] — ла́стовень приазо́вський; ла́стовень азо́вський (Ру,
Оп).
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Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbarich — ла́стовень росı́йський (Ру, Оп);
затягач (См — СЛ).
Vincetoxicum scandens Sommier & Levier — ла́стовень витки́й (Ру, Оп);
ла́стовень темночерво́ний (Мл, Сл); змiячий корiнь (Сл).
Vincetoxicum schmalhausenii (Kusn.) Markgraf — ла́стовень Шмальга́узена
(Ру, Оп).
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Vincetoxicum ucrainicum Ostapko — ла́стовень украї́нський.
Viola L. — фiя́лка (Вх2, Вх3, Сл; Чн, Жл, Iв — СЛ); фiа́лка (Ру, Оп).
Viola accrescens Klokov — фiя́лка розро́сла; фiалка зросла (Оп), фiа́лка розроста́юча (Ру).
Viola alba Besser — фiя́лка бı́ла; фiа́лка бı́ла (Ру, Оп).
Viola alba Besser subsp. alba — фiя́лка бı́ла типова.
Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jordan) Nyman — фiя́лка бı́ла темноли́ста.
Viola ambigua Waldst. & Kit. — фiя́лка двозна́чна; фiа́лка двозна́чна (Ру, Оп),
фiя́лка степова́ (Сл); пiдлiсок (Сл).
Viola arenaria DC. = Viola rupestris F.W.Schmidt.
Viola arvensis Murray — фiя́лка польова́ (Во); братки́ польовı́ (Сл), фiа́лка польова́
(Ру, Оп); братики польовi (Ос — ВЛ), бра́тiки (Сал — СД), братки (Ян2, Сл — СД),
золотушник (Ос — СЛ), iван-та-марiя (Сл), мачиха (Вх6), мачоха (Во), полуцвiт (Ос
— ВЛ), ранник (Ос — ВЛ).
Viola biﬂora L. — фiя́лка двоцвı́та; фiа́лка двоквiтко́ва (Ру, Оп), фiялка двуцвiта
(Вх1); гла́зки аню́ткинi польовi (Пч — ЗК), цапки́ (Пч — ЗК).
Viola canina L. — фiя́лка соба́ча (Сл; Ln — СТ); фiа́лка соба́ча (Ру, Оп), фiя́лка
песя́ча (Вх1, Вх6, Мл); братки́ (Ан, Ду, Iв — ПД), кулинки (Ан — ПЦ), москалики (Сл
— ПЦ), пiдлiсник (См — СД), подлiсок (Hl — БУ), прилiсок (Mk), ранник (См — ПС),
сокирки́ (Ан, Ду, Iв — ПД), фiялка (Рг, Пс), фiялка дурна (Mk — ПД).
Viola canina L. subsp. canina — фiя́лка соба́ча типо́ва.
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman — фiя́лка соба́ча гiрська́.
Viola collina Besser — фiя́лка па́горбова; фiа́лка па́горбкова (Ру, Оп).
Viola cretacea Klokov — фiя́лка крейдяна́; фiа́лка крейдяна́ (Ру, Оп).
Viola dacica Borbás — фiя́лка дакı́йська; фiалка дакiйська (Оп).
Viola declinata Waldst. & Kit. — фiя́лка вiдхи́лена; фiа́лка вiдхи́лена (Ру, Оп),
фiа́лка схiднокарпа́тська (Ру); дiду́ськи (Коб — ГЦ), топı́рчики (Шх — ГЦ).
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Viola elatior Fries — фiя́лка висо́ка (Мл, Сл); фiа́лка висо́ка (Ру, Оп).
Viola epipsila Ledeb. — фiя́лка рiзноли́ста; фiа́лка рiзноли́ста (Ру, Оп).
Viola hirta L. — фiя́лка шорстка́; фiа́лка шерша́ва (Ру, Оп), фiя́лка косма́та (Вх1,
Вх6, Мл), фiя́лка мохна́та (Сл); василе́чок (Ан, Iв), жирицвiт (Ос — СД), зозу́льки (Вл,
Ум, Ду, Iв, См — ПЦ), котик (Ан, Сл, См — СД, ПС, СЛ), мудики (Ос — СД), фiялка (Ср,
Ln, Шс, Ян4, Ос — СТ, ПД, СЛ), черевички (Ос — ПД), яйця котовi (Ан — СЛ).
Viola hybrida hort. = Viola × wittrockiana Gams.
Viola jagellonica Zapal. — фiя́лка яґелло́нська; фiа́лка ягело́нська (Ру, Оп).
Viola jooi Janka — фiя́лка Джо́я; фiа́лка Джо́я (Ру, Оп).
Viola jordanii Hanry — фiя́лка Жорда́на; фiа́лка Жорда́на (Ру, Оп).
Viola kitaibeliana Schultes — фiя́лка Кита́йбеля; фiалка Китайбелева (Оп), фiа́лка
Кита́йбеля (Ру).
Viola lavrenkoana Klokov — фiя́лка Лавре́нка; фiа́лка Лавре́нка (Ру, Оп).
Viola matutina Klokov [=Viola tricolor L. subsp. matutina (Klokov) Valentine]
— фiя́лка ранко́ва; фiа́лка ранко́ва (Ру, Оп).
Viola mirabilis L. — фiя́лка дивови́жна (Мл, Сл); фiалка дивна (Оп), фiа́лка
дивови́жна (Ру); бишишник (Ос — ВЛ), волосник (Ан — СД), живоко́стник (Нв, Жл,
Вх1 — ДС), зараза (Ос — ВЛ), калачики польовi лiсовi (Ос — ВЛ), капусник (Ан — ВЛ),
копитень (Ан — ВЛ), пı́длı́сок (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), пiдорiшник (Ан —
СЛ), пiдосинник (Ан — СЛ), сердечник (Ос — ВЛ), фiялка (Ос — СД, ПД), фiя́лка лiсова́
(Рг1, Ан, Пс, Ян2, Ду, Iв, Сл — СД), черевички зозулинi (Ос — СД).
Viola montana L. [=Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman] — фiя́лка
гiрська́; фiа́лка гiрська́ (Ру, Оп).
Viola nemausensis Jordan [≈Viola tricolor L.] — фiя́лка прованса́льська; фiа́лка
нı́мська (Ру, Оп).
Viola odorata L. — фiя́лка запашна́; фiа́лка запашна́ (Ру, Оп; Сл), фiя́лка благовонна
(Во), фiя́лка паху́ча (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл); а́рво(а)чки (Мг, Сб — ЗК), биши́шник (Ан, Iв
— СД), бра́тчики польовı́ (Гб2 — ГЦ), бурiне́ць (Гб2 — ГЦ), вı́ялка (Мг — ЗК), дзеркальце́
(Бк — БУ), ı́бола (Сб — ЗК), ı́бо(л)я (Мг — ЗК), копи́тцi кiнськı́ (Ан — СД), лю́бчики (Сб
— СД), мотилки́ (Мг — ЗК), парфу́нька (Гб2 — ГЦ), пахня́чка (Сб — ДС), пе́сики (Сб —
ЗК), пı́длı́сок (Рг1, Жл, Кр, Mj, Ум, Iв — СД), си́ротки (Мг — ЗК), слiпота́ ку́ряча (Рм —
ПЦ), смолка (Рг1), уразник чоловı́цький (Сб — ВЛ), фiа́лка (Мг — ГЦ, ЗК), фiя́вка (Ду),
фiя́лка (Мн, Mj, Гр, Ду, Сл, Mk, Ос, Рм, Гб, Мг, Коб — ЗАГ), фiя́лка души́ста (Рг1, Ln — СТ),
фiялка пахнюча (Hl — БУ), хвi(и)я́лка (Гр, Ду, Mk), цирковки́ (Мг — ЗК), череви́чки си́нi
(Сб — ПД), чорну́шечки голубı́ (Мг — ЗК).
Viola oreades Bieb. — фiя́лка кри́мська; фiа́лка кри́мська (Ру, Оп).
Viola palustris L. — фiя́лка боло́тяна (Вх1, Мл, Сл); фiа́лка боло́тна (Ру, Оп).
Viola persicifolia Schreber (Viola stagnina Kit.) — фiя́лка персиколи́ста, фiя́лка
моча́рна; фiа́лка ставкова́ (Ру, Оп).
Viola pontica W.Becker [≈Viola suavis Bieb.] — фiя́лка причорномо́рська;
фiа́лка понтı́йська (Ру, Оп).
Viola pumila Chaix — фiя́лка низька́; фiа́лка низька́ (Ру, Оп).
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau (Viola sylvestris Lam. pro parte) — фiя́лка
лiсова́ (Вх1, Мл, Сл); фiа́лка лiсова́ (Ру), фiалка Рейхенбаха (Оп); брато́к лiсови́й
(Рг1, Ан, Пс), золотушник (Ос — ВЛ), пiдлiска (Mk — ПД), пролiски боровi (Ан — ПС),
сердечник (Ос — ВЛ), черевички зозулинi (Сл, Ос — ВЛ).
Viola riviniana Reichenb. — фiя́лка Рiвı́на; фiалка Рiвiнiєва (Оп), фiа́лка Рiвı́нiя
(Ру).
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Viola rupestris F.W.Schmidt (Viola arenaria DC.) — фiя́лка каменелю́бна, фiя́лка
пiскова́ (Мл, Сл); фiалка гола (Оп), фiалка пiскова (Оп) фiа́лка пiща́на (Ру); драб (Рг1,
Пс, Жл, Ду, Он — БО), пiднiмок (Рг, Ан), про́лiски (Вл, Пс).
Viola saxatilis F.W.Schmidt [=Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin] —
фiя́лка ске́льна; фiалка скельна (Оп).
Viola scotophylla Jordan [=Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jordan) Nyman] — фiя́лка темноли́ста; фiалка темнолиста (Оп).
Viola sieheana W.Becker — фiя́лка Зи́га; фiа́лка Зı́га (Ру, Оп).
Viola stagnina Kit. = Viola persicifolia Schreber.
Viola suavis Bieb. — фiя́лка приє́мна; фiа́лка приє́мна (Ру, Оп); фiа́лка (Мс — СТ),
фiя́лка (Мс — СТ).
Viola sylvestris Lam. pro parte = Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau.
Viola tanaitica Grosset — фiя́лка донська́; фiа́лка донська́ (Ру, Оп).
Viola tricolor L. — фiя́лка трико́лiрна, бра́тки́ ди́кi; братки́ триба́рвi (Сл), фiа́лка
трико́лiрна (Ру, Оп), фiялка трибарвиста (Вх1), фiялка трибарвка (Вх2, Вх6), фiя́лка
триба́рвна (Мл); а́рво(а)чки (Мг — ЗК), арвачки бiлi (Км), берлади́нка (Вх7 — ГЦ),
брат-з-сестро́ю (Ан, Жл, Iв, Mk, См — СТ, ДС), бра́ти ди́кi (Сб — ПЗ), бра́ти(i)ки (Рг1, Пс,
Мн2, Rs, Сл, Mk, Ос, Рм, Мг, Сб — СД, ПД, ВЛ, ПЦ, ДС, ЗК), бра́тики польовı́ (Км, Сб — ВЛ),
братики-й-сестрички(а) (Сб — СД), бра́тики-та-сестри́чки (Сб — СД), братик-i-сестриця
(Сл — ПС), бра́ти(i)к-i-сестри́чка (Сб — СД, ПС), брат-i-сестра́ (Ум, Ук, Мг, Сб — СД, ЗК),
бра́тка (Гр — СД), бра́тки́ (Во, Hz, Рг1, Ср, Вл, Шк, Ln, Пс, Жл, Мн2, Mj, Ум, Ян4, Дб, Ду,
Iв, Сл, Mk, Ос, Ук, Он, Рм, Гб2, Мг, Сб, Коб, Сва — ЗАГ), братки городнi (Ан, Ос — СД, ПД),
братко́ (Гр), браток (Mj — ПД), бра́т-(та-)сестра́ (Ум, Iв, Сл, См), бра́тчики (Шк, Ум, Ос,
Бк, Гу, См, Гб, Сб, Коб — СТ, ПД, ВЛ, ПЗ, ДС, БУ), бра́тчики ди́кi (Сб — ДС), братчики
польовi (Км), бра́тчик-i-сестри́чка (Вх, Вх1 — ДС), василечки (Gs — ГЛ), васильок (Gs —
ГЦ), волосник (Ан — СЛ), вучканки́ жо́втi (Сб — ЗК), гла́зки аню́тинi (Ln, Сл, Лс2, Рм,
Мг, Сб — СД, СТ, ВЛ, ПЦ, ПС, СЛ), глистник (Ан — ПС), дзвiночки (Км), дзво́ники (Сб
— ПД), за́йчики (Гб2 — ГЦ), заморник (Км), зановать (Ан — ПД), зашорник (Ан — ПС),
зiновать (См — ПД), зiрочки (Ан, Кр, Сл — СД), зозу́льки (Вл, Ду, См, Мг — СД, ЗК), ı́боля
(Мг — ЗК), iван-да-марiя (Ln, Ос — СД, СТ, СЛ), iва́н-да-ма́р’я (Ав, Рг1, Ан, Пс, Кр, Шм,
Мг, Сб — СД, СЛ, ЗК), iван-(i-)марiя (Ян4, Ос — ПД, СТ), iван-i-мар’я (Ср, Рм, Сб — СТ, ПЦ,
ПЗ, ДС), iва́н-ма́р’я (Сб — ПД), iва́н-та(й)-марı́я (Мн, Iв, Сб, Коб — СД, ГЦ), iва́н-та-ма́р’я
(Ум, Ян2, Мг, Сб — СД, ВЛ, ЗК), каманиця триколiрна (Км), комани́ця (Нв, См — СД, ЛМ),
ма́ржєче зı́ллє (Вх7, Мг — ГЦ, ЗК), маржини (Вх7 — ГЦ), марiя (Ан), маслюк (Tl), ма́тима́чуха (Мг — ЗК), мать-i-ма́чуха (Мг — ЗК), ма́чу(о)ха (Мг, Сб — ПД, ЗК), метлячки
(Км), моти́лики (Гб2 — ГЦ), мотилки́ (Мг — ЗК), олекса-й-марiя (Км), олексiй-та-марiя
(Сл — СТ), олiя (Ан — ПД), о́чко (Мг — ГЦ), о́чко воло́ве (Мг — ГЦ), полуквiтки (Сл),
полу́цвı́т (Ав, Рг1, Ln, Пс, Жл, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk — СД, СТ, ПД), полу́цвiтки (Ан, Ду, Iв, Сл,
Ос — СД, ПД), пору́шка (Вх7 — ДС), пузирятник (Ан — ПС), самукишка (Км), середки́
(Коб — ГЦ), сестри́чки(а) (Вх, Мн, Вх3, Вх6, См, Мг — ПД, ВЛ, ЗК), сирı́тка (Он — БО),
си́рiтки́ (Вх7, Мг — ЗК), си́роти (Сб — БУ), слiпота́ ку́ряча (Рм — ПЦ), сльо́зки (Сб —
ПС), соба́чки (Сб — СЛ), сокирки́ (Ан, Сб — СТ, ПС), топiрцı́ (Сб — ДС), топı́рчики (Шх,
Гб2 — ГЦ), три брат(к)и́ (Мг, Сб — ЗК), тройцвı́т (См, Сб — СТ, ВЛ), фiа́лка (Мг, Сб — СД,
ГЦ, ЗК), фiа́лка багатоко́лiрна (Сб — СД), фiа́лка польова́ (Сб — ПД), фiа́лки трицвı́тнi
(Сб — СТ), фiя́лка (Ос, Мг, Сб — СД, ПД, ДС, ЗК), фiялка полева (Км), хвiа́лка (Сб —
СД), цапки́ (Сб — ЗК), череви́чки (Ос, Сб — СД, ПД), череви́чки зозу́л(ьч)инi (Ан, Iв, Сл,
Mk, Ос, Сб — СД, ВЛ, ПД, ПС, ЗК), чо́бiт удо́дiв (Рг1, Ум, Ду), чорнобри́вцi (Мг — ЗК),
чорну́шки (Мг — ЗК).
Viola tricolor L. subsp. matutina (Klokov) Valentine — фiя́лка трико́лiрна
ранко́ва.
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin — фiя́лка трико́лiрна ске́льна.
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Viola tricolor L. subsp. tricolor — фiя́лка трико́лiрна типо́ва.
Viola uliginosa Besser — фiя́лка багно́ва (Сл); фiалка багнова (Оп), фiя́лка млакова́
(Мл).
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Viola × wittrockiana Gams (Viola hybrida hort.) — бра́тки́ садо́вı́ (Ру); братки (Оп),
фiа́лка гiбри́дна (Ру, Оп).
Viola sp. — фiя́лок (Гв, Жл), хвiя́лка (Жл).
Violaceae — фiя́лковi; фiа́лковi (Ру, Оп), фiялкува́тi (Вх1, Вх3, Вх6, Сл).
Viscaria Bernh. [=Lychnis L. pro parte] — смоля́нка; вiска́рiя (Ру).
Viscaria vulgaris Bernh. [=Lychnis viscaria L.] — смоля́нка липка́; вiскарiя
звичайна (Оп), вiска́рiя клейка́ (Ру).
Viscum L. — омела́ (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Viscum abietis (Wiesb.) Fritsch = Viscum album L. subsp. abietis (Wiesb.)
Abromeit.
Viscum album L. — омела́ звича́йна (Сл, Ру); омела́ бı́ла (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл,
Ру, Оп; Hl — БУ); барвı́нок (Мг — ЗК), бервı́нок єлови́й (Вх7 — ДС), болячки́ (Мг — ЗК),
ве́ха́ (Лс2, Ар — ПЦ, ПЗ), ви́мела (Ан, См — ПД, ПС), вiха́ (Вх7 — ПЦ), воме(и)ла́ (Км,
Гб — ДС), вомена (Вх — ВЛ), восмiл (Вх — ДС), гамело́ (Вх7 — ВЛ), ге́мел(а) (Вх7 —
ВЛ), ги́ва зеле́на (Вх7 — ВЛ), гнiздо вихорове (Км), гомел (Км), гомела (Вх7, Сл, Ос —
СД, ПД, ВЛ), джумка (Вх7), емела (Ос — ЛМ), єлим (Нв, Вх — ВЛ, ГЦ), єлом (Вх — ВЛ),
ємела (Ан — СТ), замело́ (Вх7 — ДС), и́ви́(i)лга (Гр, Ду, Ум), iви́лга (Ав, Рг1, Пс, Жл, Дб,
Ду — СД), iмела́ (Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Ду, Сл, Ос — СД, СТ, ПЦ), комелга (Сл), корячни́к
(Мг — ЗК), ло́мело (Ду), мела́ (Гб2 — ГЦ), мi(е)тла́ (Вх7, Км — ДС), мiтла́ бу́кова (Мг —
ЗК), мiтла́ чо́ртова (Мг — ЗК), мульга (Км), намели́на (Вх, Жл, Вх1 — ДС), обмил (Км),
обми́ла (Шх, Ду — ГЦ), оме́ла́ (Гв, Чн, Вх, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Вх3, Rs, Шх, Mk, Ук, Гб,
Мг, Коб — ЗАГ), омела вербова (Ан), омел(ь)га (Км), о́мело́ (Вх7, Mk, Мг — ЗК), омелха
(Мн2), омiла (Рг1, Ан, Пс), помела (См — ВЛ), поме́ло́ (Вх5, Вх7, Mk, Мг — ПД, ЗК, ЛМ),
помело чортове (Вх7 — ЛМ), прокльон баб’ячий (Сл — СД), умела (Км), хмини́на (Мг —
ЗК), цiломудренник (Ан), чай яло́вий (Мг — ЗК), шульга́ (Рг1, Пс, Mj, Ум, Ду, Ук), ямела́
(Вх7 — ВЛ, ЛМ), ямели́на (Вх7, Ду, Сл — ЛМ), ямело (Км).
Viscum album L. subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit (Viscum abietis (Wiesb.)
Fritsch) — омела́ звича́йна яли́цева; оме́ла яли́цева (Ру, Оп).
Viscum album L. subsp. album — омела́ звича́йна типо́ва.
Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann (Viscum austriacum
Wiesb.) — омела́ звича́йна австрı́йська; омела́ австрı́йська (Ру, Оп).
Viscum austriacum Wiesb. = Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann.
Vitaceae — виногра́довi (Ру); виновцi (Вх3, Вх6), винограднi (Оп), виноградува́тi (Вх2,
Сл).

Vitex L. — авраа́мове де́рево; вı́текс (Ру, Оп); плетiнка (Соб).
Vitex agnus-castus L. — авраа́мове де́рево неви́нне; авраа́мове де́рево (Ру, Оп;
Кри — СТ), вı́текс свяще́нний (Ру, Оп); верба волоська (Ан), лозовик (Кри — СТ), посох
авраамiв (Кри — СТ).
Vitis L. — виногра́д (Вх2, Сл, Ру, Оп).
Vitis amurensis Rupr. — виногра́д аму́рський (Ру, Оп).
Vitis labrusca L. — виногра́д-iзабе́ла; виногра́д iзабе́лла (Ру, Оп); забе́ла (Мс — СТ),
iзабе́ла (Мс — СТ).
Vitis sylvestris C.C.Gmelin [=Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmelin)
Hegi] — виногра́д лiсови́й (Сл, Ру, Оп).
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Vitis vinifera L. — виногра́д спра́вжнiй (Сл, Оп); виногра́д (Вх3; Чн, Рг1, Ср, Ln,
Жл, Mj, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Iв, Гд, Mk, Ук, Мс, Гб — ЗАГ), виногра́д звича́йний (Вх1, Ру),
виноград iстий (Вх2, Вх6), виногра́д правди́вий (Мл); ви́нниця (Вх7 — ЗК), вино (Вх1, Дб,
Mk), виногра́дець (Он — БО), вiноград (Во), гро́зно (Гр), лоза́ (Мс — СТ), лоза́ ви́(ı́)нна
(Во, Вх7, Hl, Mk — БУ, ЗК), лоза виноградна (Шс, Сл — СТ), цицi-ка́при (Пс).
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmelin) Hegi — виногра́д спра́вжнiй
лiсови́й; виноград дикий (Рг1, Мн2 — СД).
Vitis vinifera L. subsp. vinifera — виногра́д спра́вжнiй садо́ви́й; виноград
садовий (Шм).
Сорти: капшу́н (Бк — БУ), ке́дрик (Бк — БУ), ко́ндир (Гб — СТ), куде́лька (Бк — БУ),
падипарма́к (Дз — ПД).
Vitis vulpina L. — виногра́д ли́сячий (Оп).
Vulpia C.C.Gmelin — лиси́чник; ву́льпiя (Ру, Оп).
Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray — лиси́чник стоколо́совий; вульпiя бромусовидна
(Оп).

(Ру, Оп).
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Vulpia ciliata Dumort. — лиси́чник вiйча́стий; ву́льпiя вiйча́ста (Ру, Оп).
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmelin — лиси́чник мишохво́стий; ву́льпiя мишохво́ста

au

th
or

's

co

Waldsteinia Willd. — гребı́нничок; вальдште́йнiя (Ру, Оп).
Waldsteinia
geoides
Willd. — гребı́нничок
лiсови́й; вальдште́йнiя
гравiлатоподı́бна (Ру, Оп).
Weigela Thunb. — вайґе́лiя; вейгела (Оп).
Weigela ﬂoribunda (Sieb. & Zucc.) C.A.Meyer — вайґе́лiя пишноцвı́та; вайґе́лiя
роже́ва (Мл), вейгела рясноцвiта (Оп), дiєрвı́ла квiту́ча (Ру); мiтлиця (Чух — СЛ).
Weigela praecox (Lemoine) L.H.Bailey — вайґе́лiя ра́ння; вейгела рання (Оп).
Wisteria Nutt. — ґлiци́нiя; вiста́рiя (Ру), вiстерiя (Оп).
Wisteria sinensis (Sims) Sweet (Glycine sinensis Sims) — ґлiци́нiя кита́йська;
вiста́рiя кита́йська (Ру), вiстерiя китайська (Оп); акацiя витка (Кри — СТ), бузок
плетучий (Кри — СТ).
Wolﬃa Horkel ex Schleiden — ря́сочка; во́льфiя (Ру, Оп).
Wolﬃa arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemna arrhiza L.) — ря́сочка безкорене́ва; во́льфiя безкорене́ва (Ру, Оп), ря́ска безкорı́нна (Мл, Сл); коравник (Hl —
БУ).

Woodsia R.Br. — ву́дсiя (Ру, Оп).
Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray — ву́дсiя альпı́йська (Ру, Оп).
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. — ву́дсiя бу́ра; ву́дсiя е́льбська (Ру).
Woodsiaceae — безщи́тниковi.
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Xanthium L. — нетре́ба (Ру, Оп); страхополох (Вх2, Вх3).
Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [≈Xanthium strumarium L.] — нетре́ба
е́льбська; нетреба ельбiнська (Оп).
Xanthium brasilicum Velloso [≈Xanthium strumarium L.] — нетре́ба
брази́льська; нетреба бразiльська (Оп).
Xanthium californicum E.L.Greene [≈Xanthium strumarium L. subsp. italicum
(Moretti) D.Löve] — нетре́ба калiфорнı́йська (Ру, Оп).
Xanthium italicum Moretti [=Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D.Löve] — нетре́ба iталı́йська (Оп).
Xanthium riparium Itz. & Hertsch = Xanthium rupicola J.Holub.
Xanthium rupicola J.Holub [≈Xanthium strumarium L.] (Xanthium riparium Itz.
& Hertsch) — нетре́ба прибере́жна; нетреба берегова (Оп).
Xanthium sibiricum Patrin ex Widder [≈Xanthium strumarium L.] — нетре́ба
сибı́рська (Оп).
Xanthium spinosum L. — нетре́ба колю́ча (Ру, Оп; Мг — ЗК); колючки́ (Сл; Ян1,
Ос, Мс — СД, СТ), страхополох колючка (Вх1, Вх2), страхополо́х коля́к (Мл); бариня
(Км), борода́вочник (Мс — СТ), будя́к (Ан, Шк, Пс, Ду, Сл, Mk, Мс, Яна — СТ, ПД, БУ),
будячки (Ан, Ос — ПД, ВЛ), виноград собачий (Ср, Ан, Ян4 — СТ), го́лочник (Мс — СТ),
дуркоман (Км), дурма́н (Лс2 — ПЦ), дурнишник (Км), жах (Tl, Ян1, Ос — СД, СТ, ПД),
каву́ни ди́кi (Мс — СТ), каприз (Го1 — СЛ), карлючки (Сл — СД), колюки (Сл — ПС),
колючиха (Ан), колю́чка (Нв, Рг1, Ан, Гр, Ян4 — СТ, ВЛ, ГЦ), колю́чка трiйча́та (Мс —
СТ), коля́к (Вх, Жл, Ду — ДС), кольки (Ос — СД), коприз (Сл — СЛ), коровки (Ос — ПД),
кура́й (Вл, Пс, Жл, Яна — СТ), липчиця (Сл, См — СД), любка (Ан — СТ), мотька (Го1 —
СЛ), неждан-трава (Го1 — СЛ), не-займай (Сл — ПС), нелюбка (Mk — ПД), непотребка
(Го2 — СЛ), нетре́ба (Чн, Ср, Ан, Го1, Шм, Шс2, Ян4, Сл, Mk, Мс — СД, СТ, ПД, СЛ), нетронь
(Го2 — СЛ), не-тронь-мене (Ос — СТ), нечiпай-зiллє (Го1 — СЛ), ребро чортове (Ан —
СТ), репей польовий (Км), репешка (Км), репешки (Ан, Tl — СТ), реп’як шубний (Ан
— СТ), реп’ях (Сл — СД), реп’яшки (Ос — ПД), реп’яшок (Сл — СД), реп’яшок овечий
(Км), розторопша (Го1 — СЛ), ростопша (См — СЛ), святе зiлля (Ср, Mj, Ян4 — СТ),
страхо́поло́х (Вх, Ан, Пс, Жл, Го1, Ду, Mk, Ос — ВЛ), тик-трава (Го2 — СЛ), торопки (Го1
— СЛ), три кольки (Ос — ПД), триго́льник (Ан, Жл, Го2 — СТ), трикутник-будяк (Сл —
СЛ), трино́жник (Ан, Жл, Го2 — СТ), трiйча́тка (Мс — СТ), туриця (См — ДС), холе́ра
(Hz, Рг1, Ср, Ан, Пс, Го2, Шм, Шс2, Ян4, Ду — СТ, ПД, СЛ, ГЛ), холе́(є́)рна трава́ (Рг1, Ан,
Ду, Сл, Км — ПД), чо(е)рто́поло́х (Рг1, Ан, Пс, Hl, Ду, Сл, Mk, Ос, См — ПД, ДС, БУ).
Xanthium strumarium L. — нетре́ба звича́йна (Ру, Оп); ове́чий реп’яшо́к (Сл; Ум,
Iв), страхополо́х звича́йний (Мл), страхополох туриця (Вх1); арепей (Км), безсмертки
лiловi (Ан), бодя́к (Мг — ЗК), будячки (Ос — СД, ВЛ), волошки (Ан — СТ), дзьоба́чка
(Мг — ЗК), драпа́ча (Мг — ЗК), дурнишник (Чн, Шм, Ос, См — СД, СТ, СЛ), залу́чник
(Рг1, Пс, Ум, Ду, Iв, Сл, Mk — ПД), зо́бник (Рг1, Ан, Пс, Iв), їжовник (Км), китка (Ан —
СЛ), коловатник (Ан — СЛ), колюка (Сл — ВЛ), колю́чка (Гт, Мг — ЗК), колячки́ (Гт,
Мг — ЗК), кольки (Ос — СД), коровки (Ос — СД), коров’як (Сл — СД), нечуйвı́тер (Мг
— ЗК), овинки́ (Мг — ЗК), орепей (Ан — СЛ), постильник (Го1 — СЛ), репiх (Сл — ПС),
реп’я́х (Ян1, Ян4, Сл, Mk, Ос, Мг — СТ, ПД, ПС, ЗК), реп’яшки (Рг1, Ан, Сл, Ос, См — ЗАГ),
реп’яшо́к (Рг1, Ан, Ду, Сл, См — СД, ВЛ), рипи́й (Мг — ЗК), рип’я́к (Мг — ЗК), рип’я́нка
(Мг — ЗК), рi(и)пля́к (Мг — ЗК), рiп’яшок овечий (Ср, Ан, Шс2, Ян4 — СТ), свинки́ (Вх,
Вх1, Ум, Ду — ВЛ), свинюхи (Ос — ПД), свинюшки (Сл — СЛ), скаженюха (Ан — СТ),
собачки (См — ПС), сухоцвiт (Ан), тури́ця (Нв, Ду — ГЦ), холе́ра (Мг — ЗК), чорто́поло́х
(См, Мг — ДС, ЗК).
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Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D.Löve — нетре́ба звича́йна
iталı́йська.
Xanthium strumarium L. subsp. strumarium — нетре́ба звича́йна типо́ва.
Xanthoceras Bunge — жовторı́г; ксанто́церас (Ру, Оп).
Xanthoceras sorbifolia Bunge — жовторı́г горобиноли́стий; ксанто́церас горобиноли́стий (Ру, Оп).
Xanthoxalis Small [=Oxalis L. pro parte] — жовтоквасени́ця; ксантоксалiс (Оп).
Xanthoxalis corniculata (L.) Small [=Oxalis corniculata L.] — жовтоквасени́ця
рiжкува́та; ксантоксалiс рогата (Оп).
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) J.Holub [=Oxalis stricta L.] — жовтоквасени́ця
пряма́; ксантоксалiс Дiллена (Оп).
Xanthoxalis fontana (Bunge) J.Holub [=Oxalis europaea Jordan] —
жовтоквасени́ця вели́ка; ксантоксалiс джерельна (Оп).
Xeranthemum L. — безсме́ртки (Сл, Ру, Оп).
Xeranthemum annuum L. — безсме́ртки однорı́чнi (Сл, Ру, Оп); безсме́ртник
рiчни́й (Мл), сухоцвiт лучистий (Вх6); безсме́ртки (Рг1, Пс, Жл, Мн, Шм2, Ум, Ян4,
Ду, Iв, Ук), безсме́ртник(и) (Ср, Ln, Шс2, Ос, Ук — СТ), безсмертник рожевий (Сл — СЛ),
воло́шки (Ум, Шс2, Iв — СТ), несмерте́льник (Mk, Гб — ДС), нечуйвı́тер (Лс2 — ПЦ),
полуцвı́тки (Чн, Жл — СЛ), сламенки (Гб — ЛМ), соло́мийник (Гб — ДС), сухı́ цвı́ти (Гб
— ДС), сухоцвı́т (Мл, Гб — ДС).
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm. — безсме́ртки цилiндри́чнi (Оп);
безсме́ртки (Ду).
Ximenesia Cav. = Verbesina L.
Ximenesia encelioides Cav. = Verbesina encelioides (Cav.) Bentham & Hooker ﬁl.
ex A.Gray.

Y

au

Yucca L. — ю́ка (Сл); юкка (Ру, Оп).
Yucca ﬁlamentosa L. — ю́ка волокни́ста; ю́кка нитча́ста (Ру); лилiя ниткова (См).
Yucca smalliana Fernald — ю́ка Смо́лла; юкка Смолла (Оп).

Z

Zacintha Miller [=Crepis L. pro parte] — скередни́ця; заци́нта (Ру, Оп).
Zacintha verrucosa Gaertner [=Crepis zacintha (L.) Babcock] — скередни́ця
борода́вча́ста; заци́нта борода́вчаста (Ру, Оп).
Zannichellia L. — шнуро́чник; занiке́лiя (Ру), цанiкелiя (Оп).
Zannichellia major (Hartman) Boenn. ex Reichenb. = Zannichellia palustris L. subsp.
polycarpa (Nolte) K.Richt.
Zannichellia palustris L. — шнуро́чник боло́тяний; занiке́лiя боло́тна (Ру),
цанiкелiя болотна (Оп).
Zannichellia palustris L. subsp. palustris — шнуро́чник боло́тяний типо́вий.
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Rosen & Wahlenb.) Hegi (Zannichellia pedunculata Reichenb.) — шнуро́чник боло́тяний довгонı́жковий; занiке́лiя
стебли́ста (Ру), цанiкелiя стеблиста (Оп).
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Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt (Zannichellia major
(Hartman) Boenn. ex Reichenb.) — шнуро́чник боло́тяний вели́кий; занiке́лiя
вели́ка (Ру), цанiкелiя велика (Оп).
Zannichellia pedunculata Reichenb. = Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata
(Rosen & Wahlenb.) Hegi.
Zannichelliaceae — шнуро́чниковi; цанiкелiєвi (Оп).
Zea L. — кукуру́дза (Вх2, Вх3, Сл, Ру, Оп; Mk — ПД, БУ).
Zea mays L. — кукуру́дза звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Ру, Оп); кукуру́за звича́йна (Мл);
ґенґери́ця (Mk, Он — БО), ґенґуру́дза (Он — БО), ґинґири́ця (Он — БО), ґиндери́ця (Он
— БО), ґiнґери́ця (Mk, Ат — БО), ґуґуру́дза (Он — БО), какуру́за (Мс — СТ), кала́чики
(Сл, Лс2 — ПС), качани́ (Rs, Пл, Мс — СД, СТ, ВЛ), кенґери́ця (Он — БО), ке(и)ндери́ця
(Гв, Вх6, Гр, Гд, Mk, Ук, Он, Ат, Мс, Сб — СТ, БО, ЗК), києхи́ (Лс2 — ПС), китка (Км), китяхи́
(Сб — ПЦ), кию́шки (Лс2 — ПЦ), кияхи́ (Лс2, Сб — ПЦ, ПС), кi(и)йки́ (Рг, Лч, Ан, Яв —
ПС), кi(и)ки́ (Лс2 — ПЦ, ПС), кiляхи́ (Лс2 — ПЦ), кiтяхи́ (Лс2 — ПЦ), кiюшки (Ан — СЛ),
кiяк (Пс), кiяки́ (Лч, Ан — ПС), кiяхи́ (Рг1, Лч, Ан, Iв, Лс2, Рм — ПЦ, ПС), кiяшки́ (Ум, Сл),
кiяшок (Пс), кокорудза (Вх5 — ЛМ), коку(о)ру́за (Гр, Сб — ПЗ, БУ), кукургуз (Сл — СЛ),
кукургу́за (Сб, Коб — СД, СЛ), кукуржiдза (Гб — ЛМ), кукуридза (Вх7 — ЛМ), кукури́ця
(Вх7, Сва — ЛМ), кукурiца (Км), кукуру́(д)з (Mk, Он, Гу — БУ, БО, ГЦ), кукуру́дза (Рг1,
Mj, Ум, Шх, Iв, Ук, Рм, Мс, Гб2 — ЗАГ), кукуру́(д)зя (Mk, Мс, Сб — СТ, ПЗ), кукуру́за (Гв,
Во, Ср, Лч, Ln, Ум, Rs, Ян4, Мл, Iв, Сл, Mk, Ос, Рм, Мс — ЗАГ), кукуру́ц (Он — БО), куру́дза
(Гб2 — ГЦ), куру́(д)зи (Бк — БУ), маї́с (Ук), мела́й (Вх6, Гр, Mk, Он, Ат, Кар, Мал — БО, ГЦ,
ЗК), памавки (Го1 — СЛ), папуша (Ан), пап(у)шо́й (Мс — СТ), папушо́я (Рг1, Ср, Пс, Ян4,
Сл, Мч, Дз, Мс, Гб — СТ, ПД), папшо́ї (Сб — ПД), початки́ (Лч — СД, ПС), при́мочки (Мс —
СТ), пшани́чка (Лс2 — ПЦ), пшени́ця (Лс2 — ПЦ), пшени́чка (Чн, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Жл,
Вх6, Вх7, Ян4, Дб, Ду, Iв, Сл, Mk, Лс2, Ос — СД, СТ, ПС, СЛ), пшенка (Км), пшiни́(о́)йка (Он
— БО), пшı́нка (Лч, Ан, Вх6, Вх7, Гр, Ду, Iв, Сл, Лс1, Ос, Ук, Мс — СД, СТ, ПС, СЛ), пшо́нка
(Ан, Мс — СТ), темдериця (Км — ЗК), тенґери́ця (Жл, Гр, Mk, Ат — ЗК, ЛМ), тендери́ця
(Вх, Жл, Вх1, Вх6, Вх7, Ат, Гб, Сва — ЛМ), тетериця (Км), тiнґери́ця (Сб — ЗК).
Сорти: анґа́л(и)ки (Бк — БУ), анґе́лки (Бк — БУ), анґе́льцi (Бк — БУ), винґе́лики (Бк
— БУ), ґолдани́ (Бк — БУ), кукуру́дза волоська (Mj — ПД), маґе́ри (Бк — БУ), олґа́н (Бк
— БУ).
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Zingeria P.Smirnov — мiтли́чка; цингерiя (Оп).
Zingeria biebersteiniana (Claus) P.Smirnov (Agrostis biebersteiniana Claus) —
мiтли́чка Бiбершта́йна; мiтли́ця Бiберште́йна (Ру), цингерiя Бiберштейна (Оп).
Zinnia L. — майо́рцi (Ру, Оп).
Zinnia elegans Jacq. — майо́рцi чепурнı́; майо́рцi (Сл; Рг1, Ан, Пс, Ян4, Ду, Ук — ЗАГ),
майо́рцi стрункı́ (Ру, Оп), соб(и)ря́нка хоро́ша (Вх3, Вх6, Мл); вуздик панський (Сл —
СД), гвоздики краснi (Рг1), жар-зiллє (Ср, Ан, Ян4 — СТ), клад (Пс), майор (Сл — СД,
СТ), майо́ри (Ан, Ук, Мс, Дми, Коб, Опа — СТ, ДС), майо́рики (Мс — СТ), майо́рчики (Ан,
Шм, Шс, Мс — СТ), паничi (Сл — СТ), собря́нка (Вх7 — ЗК), со́яшнички (Мс — СТ), ци́нiя
(Ук), цiнiя (Сл — СД), черкасики (Ан — ПС), чорнобривцi краснi (Пс).
Zizania L. — водяни́й рис; цица́нiя (Ру, Оп).
Zizania aquatica L. — водяни́й рис кана́дський, тускаро́ра (Ру); кана́дський рис
(Ру), цица́нiя водяна́ (Ру, Оп).
Zizania latifolia (Griseb.) Stapf — водяни́й рис азı́йський; цицанiя широколиста
(Оп).

Ziziphora
Ziziphora
Ziziphora
Ziziphora

L. — духмя́нка; зизи́фора (Ру, Оп).
capitata L. — духмя́нка голı́вча́ста; зизи́фора головча́ста (Ру, Оп).
persica Bunge — духмя́нка пе́рська; зизи́фора пе́рська (Ру, Оп).
serpyllacea Bieb. — духмя́нка чебреце́ва; зизифора чебрецева (Оп).
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Ziziphora taurica Bieb. — духмя́нка кри́мська; зизи́фора кри́мська (Ру, Оп).
Ziziphora tenuior L. — духмя́нка тонка́; зизи́фора тонка́ (Ру, Оп).
Zostera L. — ка́мка (Оп); морська́ трава́ (Сл, Ру).
Zostera marina L. — ка́мка морська́ (Ру, Оп); морська́ трава́ звича́йна (Мл, Сл, Ру);
ка́мка (Го2, Гр, Ян4, Ду, Ук — СТ, СЛ), кашка (Ср, Ln — СТ), морська́ трава́ (Ан, Ду, Iв, Сл
— СТ).

Zostera minor Nolte ex Reichenb. = Zostera noltii Hornem.
Zostera noltii Hornem. (Zostera minor Nolte ex Reichenb. — ка́мка мала́ (Ру, Оп);
морська́ трава́ мале́нька (Мл).

ht

Zosteraceae — ка́мковi (Ру, Оп).
Zygophyllaceae — пароли́стовi (Ру, Оп); паролистува́тi (Сл).
Zygophyllum L. — пароли́ст (Ру, Оп).
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Zygophyllum fabago L. — пароли́ст звича́йний (Ру, Оп); пароли́ст (Сл;
пароли́стник бобова́тий (Мл); вонючка (Шс — СТ), двулистник (Шс —
парнолистник (Шс — СТ).

Ук),
СТ),
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castus.

авраамове дерево невинне — Vitex agnus-

ht

аґрусовi — Grossulariaceae.
аґруст — Ribes uva-crispa.
аґут — Morus nigra.
адамаски — Prunus domestica.
адамiв корiнь — Polygonatum multiﬂorum,
Solanum dulcamara.

адамов корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
адамова голова — Nicandra.
адамова голова садова — Nicandra physa-
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castus.

crispa.

rig

Persica vulgaris.

абрикоса звичайна — Armeniaca vulgaris.
абрикоси — Armeniaca vulgaris.
аброзiя — Ambrosia artemisiifolia.
абутилон — Abutilon.
абутилон Теофраста — Abutilon theophrasti.
авдотки — Trollius europaeus.
авдотник — Geranium palustre.
авер’ян — Valeriana oﬃcinalis.
авраамове дерево — Vitex, Vitex agnus-

аґац(iя) — Robinia pseudoacacia.
аґресанка — Solanum tuberosum.
аґрес(т) — Ribes uva-crispa.
аґрис — Ribes uva-crispa.
аґрист — Ribes uva-crispa.
аґриш — Ribes uva-crispa.
аґрiзонка — Solanum tuberosum.
аґрос(т) — Ribes uva-crispa.
аґрус — Ribes uva-crispa, Grossularia.
аґрус звичайний — Grossularia uva-

py

аберкос — Armeniaca vulgaris.
абрикоз(а) — Armeniaca vulgaris.
абрикос — Armeniaca, Armeniaca vulgaris.
абрикос звичайний — Armeniaca vulgaris.
абрикос срiбний — Ginkgo biloba.
абрикоса — Armeniaca, Armeniaca vulgaris,
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авран — Gratiola, Gratiola oﬃcinalis.
авран дикий — Gratiola oﬃcinalis.
авран лiкарський — Gratiola officinalis.
авринiя — Aurinia.
авринiя скельна — Aurinia saxatilis.
австрейки — Leucanthemum vulgare.
австрiйци — Callistephus chinensis.
ав’язь — Symphytum oﬃcinale.
агавовi — Agavaceae.
агалик-трава — Jasione, Jasione montana.
агалик-трава гiрська — Jasione montana.
агалик-трава пiскова — Jasione montana.
агератум — Ageratum.
агератум Гаустона — Ageratum houstonianum.

агератум мексiканський — Ageratum houstonianum.

агир — Acorus calamus.
агiр — Acorus calamus.
агрес(т) — Ribes uva-crispa.
агруз — Ribes uva-crispa.
агрус — Ribes uva-crispa, Grossularia.
агрус вiдхилений — Grossularia uva-crispa.
агрус звичайний — Grossularia uvacrispa.

агрусовi — Grossulariaceae.
агруст — Ribes uva-crispa.
агудка — Fragaria vesca.
аґавовi — Agavaceae.

lodes.

адамове дерево — Paulownia, Paulownia tomentosa.

адамове дерево пухнасте — Paulownia tomentosa.

адамове яблуко — Maclura pomifera.
адельон — Astrantia major.
аденостилес — Adenostyles.
аденостилес сiролистий — Adenostyles alliariae.

аденофора — Adenophora.
аденофора кримська — Adenophora taurica.
аденофора лiлiєлиста — Adenophora lilifolia.
адiантовi — Adiantaceae.
адiант(ум) — Adiantum.
адiант(ум) венерин волос — Adiantum
capillus-veneris.

адiянтовi — Adiantaceae.
адодiй — Centaurea jacea.
адокса — Adoxa.
адокса мускусна — Adoxa moschatellina.
адоксовi — Adoxaceae.
адонiс — Adonis, Adonis vernalis.
адрисонка — Solanum tuberosum.
аєр — Acorus calamus.
ажина — Rubus caesius.
азалiя — Rhododendron luteum.
азалiя понтiйська — Rhododendron luteum.
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ides.

азоловi — Azollaceae.
аїр — Acorus, Acorus calamus.
аїра — Aira.
аїра витончена — Aira elegans.
аїра гвоздична — Aira caryophyllea.
аїрний корiнь — Acorus calamus.
аїрник панонський — Juncellus pannonicus.
аїрчик паннонський — Juncellus pannonicus.
аїстник — Erodium cicutarium.
айва — Cydonia, Cydonia oblonga.
айва довгаста — Cydonia oblonga.
айва звичайна — Cydonia oblonga.
айва японська — див. японська айва, Chaenomeles japonica.

co

айлант — Ailanthus, Ailanthus altissima.
айлант височенний — Ailanthus altissima.
айлант найвищий — Ailanthus altissima.
айлантовi — Simaroubaceae.
айстра — Aster.
айстра альпiйська — Aster alpinus.
айстра американська — Aster novae-

glabra, Robinia pseudoacacia.
амурська — Maackia amurensis.
бiла — див. бiла акацiя.
витка — Wisteria sinensis.
вовча — Gleditsia triacanthos.
глядюча — Gleditsia triacanthos.
жидiвська — Cercis siliquastrum.
жовта — див. жовта акацiя, Gleditsia triacanthos.
акацiя жовта сибiрська — Caragana arborescens.
акацiя загранична — Galega oﬃcinalis, Gleditsia triacanthos.
акацiя колохата — Gleditsia triacanthos.
акацiя колюча — Gleditsia triacanthos,
Robinia pseudoacacia.
акацiя рожева — Robinia hispida.
акацiя розова — Colutea arborescens.
акацiя сибiрська — Caragana arborescens.
акацiя фальшива — Robinia, Robinia pseudoacacia.
акацiя шовкова — Albizia julibrissin.
акацник — Datura stramonium.
аконiт — Aconitum.
аконiт Бессера — Aconitum besseranum.
аконiт буковинський — Aconitum bucovinense.
аконiт волотистий — Aconitum paniculatum.
аконiт Госта — Aconitum hosteanum.
аконiт Дегена — Aconitum degenii.
аконiт дiбровний — Aconitum nemorosum.
аконiт Жакена — Aconitum jacquinii.
аконiт зубчастотичинковий — Aconitum
odontandrum.
аконiт кущистий — Aconitum eulophum.
аконiт маленький — Aconitum nanum.
аконiт мiцний — Aconitum ﬁrmum.
аконiт молдавський — Aconitum moldavicum.
аконiт несправжньопротиотруйний — Aconitum pseudanthora.
аконiт протиотруйний — Aconitum anthora.
аконiт Роговича — Aconitum rogoviczii.
аконiт румунський — Aconitum romanicum.
аконiт строкатий — Aconitum variegatum.
аконiт стрункий — Aconitum gracile.
аконiт Хоста — Aconitum hosteanum.
аконiт шерстистовустний — Aconitum lasiostomum.
акруг — Ribes uva-crispa.
аксамент — Aquilegia vulgaris, Chelidonium
majus.

акацiя
акацiя
акацiя
акацiя
акацiя
акацiя
акацiя

ht

азинеума — Asyneuma.
азинеума сiрувата — Asyneuma canescens.
азола — Azolla.
азола каролiнська — Azolla caroliniana.
азола мексиканська — Azolla mexicana.
азола папоротевидна — Azolla ﬁliculoides.
азола папоротеподiбна — Azolla filiculo-

айстровi — Asteraceae, Compositae.
акатник — Maackia, Maackia amurensis.
акатник амурський — Maackia amurensis.
акацва — Robinia pseudoacacia.
акацiя — Caragana arborescens, Glycyrrhiza

rig

rella.

py

азароля — Crataegus monogyna subsp. aza-

's

angliae.

айстра бессарабська — Aster bessarabicus.

au
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айстра верболиста — Aster × salignus.
айстра вiргiнська — Aster novi-belgii.
айстра вiрґiнська — Aster novi-belgii.
айстра волове око — Aster amellus.
айстра волохата — Aster oleifolius.
айстра-грудниця — Aster oleifolius.
айстра замiщуюча — Aster bessarabicus.
айстра золотиста — Aster linosyris.
айстра китайська — Callistephus chinensis.
айстра садова — див. садова айстра.
айстра солонцева — див. солонцева
айстра, Aster tripolium.
айстра солонцева паннонська — Aster
tripolium subsp. pannonicus.

айстра солончакова — див. солончакова
айстра.
айстра степова — Aster sedifolius, Aster
amellus.

айстра степова естрагонова — Aster sedifolius subsp. dracunculoides.

айстра степова типова — Aster sedifolius
subsp. dracunculoides.

айстри — Callistephus chinensis.
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dambar styraciflua.

амбровець американський — Liquidambar
styraciﬂua.

амброзiя — Ambrosia, Ambrosia artemisiifolia, Datura stramonium.

амброзiя безкрила — Ambrosia aptera.
амброзiя голоколоса — Ambrosia psilostachya.

амброзiя полинолиста — Ambrosia artemisiifolia.

амброзiя тридiльна — Ambrosia trifida.
амброзiя трироздiльна — Ambrosia triﬁda.
амбросiя — Ambrosia artemisiifolia.
американець — Galinsoga parviﬂora.
американка — Solanum tuberosum.
американський бур’ян — Galinsoga parviﬂora.

америцька квiтка — Primula veris.
аморфа — Amorpha.
аморфа кущова — Amorpha fruticosa.
анакамптис — Anacamptis.
анацикл — Anacyclus.
анацикл булавовидний — Anacyclus clava-

au
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hastifolia.
алева — Cydonia oblonga.
алича — Prunus cerasifera, Prunus divaricata.
алкана — Alkanna.
алкана красильна — Alkanna tinctoria.
аломатник — Fumaria oﬃcinalis.
аломий — Citrus limon.
алтарник — Tanacetum vulgare.
алтей — Althaea oﬃcinalis.
алтейна трава — Althaea oﬃcinalis.
алтейний корiнь — Lavatera thuringiaca.
алтея — Althaea, Althaea oﬃcinalis.
алтея вiрменська — Althaea armeniaca.
алтея жорстковолосиста — Althaea hirsuta.
алтея коноплевидна — Althaea cannabina.
алтея лiкарська — Althaea oﬃcinalis.
алтея нарбонська — Althaea narbonensis.
алтея шорстка — Althaea hirsuta.
алунi — Corylus avellana.
алуча — Prunus cerasifera.
аляляс — Syringa vulgaris.
аляндра — Nerium oleander.
аляр — Acorus calamus.
альбiцiя — Albizia.
альбiцiя iранська — Albizia julibrissin.
альбiцiя ленкоранська — Albizia julibrissin.
альва — Cydonia oblonga.
альдрованда — Aldrovanda, Aldrovanda
vesiculosa.
альдрованда пухирчаста — Aldrovanda
vesiculosa.
альдровандiя мiхурчаста — Aldrovanda
vesiculosa.
алькана — Alkanna.
алькана фарбувальна — Alkanna tinctoria.
алькiмрис — Phytolacca americana.
альпейська фiялка — Cyclamen purpurascens.
альтей — Althaea oﬃcinalis.

lata.

амарилiсовi — Amaryllidaceae.
амбрелки — Leucojum vernum.
амброве дерево — Liquidambar.
амброве дерево американське — Liqui-

ht

mikta.

акулинка — Verbascum thapsus.
акулинник — Verbascum nigrum.
акулька — Scutellaria altissima, Scutellaria

аманiя — Ammannia.
аманiя кiльчаста — Ammannia verticil-

rig

аксамес — Lysimachia vulgaris, Sium sisarum.
аксамет — Chelidonium majus.
аксамiтка — Tagetes erecta.
актея — Actaea.
актея колосиста — Actaea spicata.
актинiдiєвi — Actinidiaceae.
актинiдiя — Actinidia.
актинiдiя гостра — Actinidia arguta.
актинiдiя гостролиста — Actinidia arguta.
актинiдiя коломiкта — Actinidia colomikta.
актинiдiя маньчжурська — Actinidia colo-

py
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анацикл лiкарський — Anacyclus oﬃcinarum.

анашпет — Prunus domestica.
ангелик — Angelica archangelica.
ангелiка — Angelica archangelica, Angelica
sylvestris.

ангельське зiллє — Arnica montana.
англiйський райграс — Lolium perenne.
ангрус — Ribes uva-crispa.
анґалики — Zea mays.
анґелки — Zea mays.
анґельцi — Zea mays.
анґрес — Ribes uva-crispa.
анґрiш — Ribes uva-crispa.
анґрус — Ribes uva-crispa.
андики — Tagetes erecta.
андотки — Trollius europaeus.
андрахна — Andrachne.
андрахна телефiєвидна — Andrachne telephioides.

андрес — Ribes uva-crispa.
андрiєва трава — Veronica spicata.
андрiєць — Consolida ajacis.
андромеда — Andromeda, Andromeda polifolia.
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андромеда багатолиста — Andromeda polifolia.

андромеда ряснолиста — Andromeda polifolia.

анемона — Anemone, Anemone nemorosa,
Pulsatilla patens.

анемона гайова — Anemone nemorosa.
анемона дiбровна — Anemone nemorosa.
анемона жовтецева — Anemone ranunculoides.

анемона лiсова — Anemone sylvestris.
анемона нарцизоцвiта — Anemone narcissifolia, Anemone narcissiﬂora.

анемона нарцизувата — Anemone narcissi-
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арапка — Malus domestica.
арахiс — Arachis, Arachis hypogaea.
арахiс пiдземний — Arachis hypogaea.
арашняк — Corylus avellana.
арбуз — Citrullus lanatus, Cucurbita maxima,
Cucurbita pepo.

арбуз простий — Cucurbita pepo.
арвачка — Ranunculus ﬁcaria.
арвачки бiлi — Viola tricolor.
арвочки — Viola odorata, Viola tricolor.
аргиролобiй — Argyrolobium.
аргиролобiй Бiберштейна — Argyrolobium
biebersteinii.

аргиролобiй чашковий — Argyrolobium bie-

ﬂora.

аргiрантемум — Argyranthemum.
аргiрантемум кущовий — Argyranthemum

dra.

анiзанта мадрiдська — Anisantha madritensis.
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анiзанта неплiдна — Anisantha sterilis.
анiзанта покрiвельна — Anisantha tectorum.
анiс — Pimpinella anisum.
анiс звичайний — Pimpinella anisum.
анiш — Pimpinella anisum.
анограма — Anogramma.
анограма тонколиста — Anogramma lepto-

frutescens.

аргонiя — Dahlia pinnata.
аргузiя — Argusia.
аргузiя сибiрська — Argusia sibirica.
аргус — Ribes uva-crispa.
арґiван — Syringa vulgaris.
арґiна — Dahlia pinnata.
арґiнiя — Dahlia pinnata.
арґонiя — Dahlia pinnata.
аремонiя — Aremonia.
аремонiя париловидна — Aremonia agrimo-

rig

анемона розлога — Anemone laxa.
аниж — Pimpinella anisum.
аниж простий — Pimpinella anisum.
анис — Pimpinella anisum.
аниш — Pimpinella anisum.
анiзанта — Anisantha.
анiзанта двотичинкова — Anisantha dian-

bersteinii.

py

анемона нарцисоцвiта — Anemone narcissi-

ht

folia.

phylla.
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антипка — Cerasus mahaleb.
антипко — Cerasus mahaleb.
антиринум — Antirrhinum.
антiпка — Cerasus mahaleb.
антонiвка — Malus domestica.
апельсин — Citrus sinensis.
апельсин дикий — Maclura pomifera.
апельсин трилистий — див. трилистий
апельсин.
апетитниця — Aethusa cynapium.
апис — Galium verum.
апозерис — Aposeris.
апозерис смердючий — Aposeris foetida.
апорт — Malus domestica.
априкоз(а) — Armeniaca vulgaris.
априкос — Armeniaca vulgaris.
арабiдопсис — Arabidopsis.
арабiдопсис отруйний — Arabidopsis toxophylla.

арабiдопсис Таля — Arabidopsis thaliana.
аракан — Lilium martagon.
аралiєвi — Araliaceae.

nioides.

арепей — Xanthium strumarium.
аржанець — Agropyron cristatum, Alopecurus
geniculatus, Phleum pratense.

арiстолохiєцвiтi — Aristolochiaceae.
аркiш — Triticum spelta.
арлiк — Arnica montana.
армерiя — Armeria.
армерiя видовжена — Armeria maritima subsp. elongata.

армерiя покутська — Armeria pocutica.
армiтка — Arnica montana.
арнаут(к)а — Triticum durum.
арнек — Arnica montana.
арник — Acorus calamus, Arnica montana,
Hieracium pilosella.

арника — Arnica montana.
арнiвка — Triticum durum.
арнiк — Arnica montana, Hieracium aurantiacum, Inula britannica.

арнiка — Arnica, Arnica montana, Inula britannica.

арнiка гiрська — Arnica montana.
арнiтка — Arnica montana.
арнозерис — Arnoseris.
арнозерис дрiбний — Arnoseris minima.
ародник — Descurainia sophia.
ароїднi — Araceae.
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ароматник — Valeriana oﬃcinalis.
арон — Arum maculatum.
арсеник — Lycium barbarum.
артичовка — Cynara scolymus.
артиш — Juniperus sabina.
артишок — Cynara, Cynara scolymus, Geum

астрагал безстрiлковий — Astragalus exsca-

артишок городнiй — Cynara scolymus.
артишок посiвний — Cynara scolymus.
артiшок — Cynara scolymus.
арум — Arum, Arum maculatum.
арум Бессера — Arum besseranum.
арум бiлокрилий — Arum albispathum.
арум видовжений — Arum elongatum.
арум плямистий — Arum maculatum.
арум схiдний — Arum orientale.
арцеутобiй — Arceuthobium.
арцеутобiй ялiвцевий — Arceuthobium oxy-

астрагал блiдий — Astragalus pallescens.
астрагал борозенчастий — Astragalus sulca-

аспленiй волосовидний — Asplenium trichomanes.
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аспленiй Гейфлера — Asplenium × heuﬂeri.
аспленiй зелений — Asplenium viride.
аспленiй клинолистий — Asplenium cuneifolium.

аспленiй муровий — Asplenium ruta-muraria.
аспленiй пiвнiчний — Asplenium septentrionale.

аспленiй чорний — Asplenium adiantum-

nigrum.
астер — Callistephus chinensis.
астер зимовий — Dendranthema indicum.
астеролiнум — Asterolinon.
астеролiнум зiрчастий — Asterolinon linumstellatum.
астильба — Astilbe.
астильба Давида — Astilbe davidii.
астра — Aster amellus, Aster sp., Callistephus
chinensis.
астра садова — Callistephus chinensis.
астра свята — Callistephus chinensis.
астрагал — Astragalus, Astragalus dasyanthus.
астрагал австрiйський — Astragalus austriacus.
астрагал безстеблий — Astragalus exscapus.

au

tus.

астрагал борознистий — Astragalus sulcatus.

астрагал волохатоцвiтий — Astragalus
dasyanthus.

астрагал гачконосний — Astragalus hamo-

ht

sus.

астрагал гачкуватий — Astragalus hamosus.

астрагал Геннiнга — Astragalus henningii.
астрагал Геннiнґа — Astragalus henningii.
астрагал горохуватий — Astragalus cicer.
астрагал гостроплодий — Astragalus oxyglottis.

астрагал данський — Astragalus danicus.
астрагал датський — Astragalus danicus.
астрагал днiпровський — Astragalus borysthenicus.

астрагал довголистий — Astragalus doli-

co

lanceolatum.

tus.

rig

cedri.

арциз(ки) — Narcissus poeticus.
арцiз — Narcissus poeticus.
аршинник — Cucubalus baccifer.
асвiрк — Picea abies.
аснок — Asparagus oﬃcinalis.
аспарагус — Asparagus oﬃcinalis.
аспленiєвi — Aspleniaceae.
аспленiй — Asplenium.
аспленiй Бiлло — Asplenium obovatum subsp.

caulis.

астрагал бiлуватий — Astragalus albidus.
астрагал бiлястий — Astragalus dealba-

py

urbanum.

pus.

астрагал бiлостеблий — Astragalus albi-

chophyllus.

астрагал еспарцетний — Astragalus onobrychis.

астрагал зверхуволосистий — Astragalus
suprapilosus.

астрагал зiгнутий — Astragalus reduncus.
астрагал каменеломний — Astragalus
rupifragus.

астрагал козлятниковидний — Astragalus
galegiformis.

астрагал козлятникоподiбний — Astragalus galegiformis.

астрагал колючковий — Astragalus arnacantha.

астрагал колючкуватий — Astragalus arnacantha.

астрагал короткорогий — Astragalus brachyceras.

астрагал Країни — Astragalus krajinae.
астрагал Крайни — Astragalus krajinae.
астрагал крайнський — Astragalus krajinae.
астрагал крейдолюбний — Astragalus cretophilus.

астрагал кримський — Astragalus tauricus.

астрагал
астрагал
астрагал
астрагал
астрагал

кущуватий — Astragalus cornutus.
лозник — Astragalus varius.
лозяний — Astragalus varius.
лучний — Astragalus galegiformis.
мiнливий — Astragalus varius.
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астрагал мiхурцевий — Astragalus utriger.

астрагал мiхурчастий — Astragalus physodes.
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астрагал тонколистий — Astragalus tenuifolius.

астрагал тонкосмугастий — Astragalus
striatellus.

астрагал монпелiйський — Astragalus mon-

астрагал український — Astragalus ucra-

астрагал мохнатоцвiтий — Astragalus dasy-

астрагал французький — Astragalus mon-

астрагал несправжньосизий — Astragalus
pseudoglaucus.

астрагал хлопунець — Astragalus cicer.
астрагал шерстистоквiтковий — Astragalus

sanus.

астрагал шерсткий — Astragalus asper.
астрагал шиловидний — Astragalus subuli-

anthus.

астрагал нутовий — Astragalus cicer.
астрагал одеський — Astragalus odesастрагал Ольги — Astragalus olgianus.
астрагал Ольжин — Astragalus olgianus.
астрагал пiвденний — Astragalus australis.

астрагал пiвденний Країни — Astragalus
australis subsp. krajinae.

inicus.

spessulanus.
dasyanthus.

formis.

астрагал шилуватий — Astragalus subuliformis.

астрагал шорсткий — Astragalus asper.
астрагал щетинистий — Astragalus setosu-

ht

spessulanus.

lus.

астрагал щетинястий — Astragalus seto-

астрагал пiсковий — Astragalus arenarius.
астрагал пiщаний — Astragalus arenarius.
астрагал подiбний — Astragalus similis.
астрагал понтичний — Astragalus ponticus.
астрагал понтiйський — Astragalus ponticus.
астрагал причорноморський — Astragalus

астрагал яйцеплодий — Astragalus testi-

ponticus.

carius, Astragalus utriger.

астрагал пухнастоквiтковий — Astragalus
pubiﬂorus.

астрагал пухнастоцвiтий — Astragalus

's

pubiflorus.

th
or

астрагал рiвчастий — Astragalus sulcatus.
астрагал рiжкастий — Astragalus corniculatus.

астрагал рiжковий — Astragalus corniculatus.

астрагал рiжкуватий — Astragalus corniculatus.

астрагал рогоплодий — Astragalus cornutus.

culatus.

астраґон — Artemisia dracunculus.
астракiта — Callistephus chinensis.
астранцiя — Astrantia.
астранцiя велика — Astrantia major.
астратiк — Callistephus chinensis.
астраханка — Malus domestica.
астри — Dendranthema indicum.
астри польовi — Scabiosa ochroleuca.
астродаукус — Astrodaucus.
астродаукус прибережний — Astrodaucus

co

астрагал пухирчастий — Astragalus vesi-

sulus.

py

hypanicus.

rig

астрагал пiвденнобузький — Astragalus

au

астрагал рожевий — Astragalus austriacus.
астрагал сарептський — Astragalus sareptanus.

астрагал сизий — Astragalus glaucus.
астрагал синайський — Astragalus sinaicus.

астрагал сiнайський — Astragalus sinaicus.
астрагал скручений — Astragalus contortuplicatus.

астрагал смугастий — Astragalus striatellus.
астрагал солодколистий — Astragalus gly-

littoralis.

астродаукус схiдний — Astrodaucus orientalis.

асфоделiна — Asphodeline.
асфоделiна жовта — Asphodeline lutea.
асфоделiна кримська — Asphodeline taurica.
атрагена — Atragene.
атрагена альпiйська — Atragene alpina.
атропа — Atropa bella-donna.
афаїн — Aristolochia clematitis.
афина — Vaccinium myrtillus.
афени — Vaccinium myrtillus.
афини iвановi — Vaccinium myrtillus.
афинник — Vaccinium myrtillus.
афиня — Vaccinium myrtillus.
афiни — Vaccinium myrtillus.
афiон — Glycyrrhiza sp.
африканське просо — Pennisetum americanum.

cyphyllos.

ахiрофорус одноквiтковий — Hypochoeris

glycyphylloides.

ахiрофорус плямистий — Hypochoeris ma-

galus glycyphylloides.

ацар(н) — Acer platanoides.
ацетове дерево — Rhus typhina.
ачеред — Phragmites australis.

астрагал солодколистовидний — Astragalus
астрагал солодколистоподiбний — Astraастрагал тарханкутський — Astragalus
tarchankuticus.

uniﬂora.
culata.

© Юрій Кобів

450

Б

foliata.

co

бабiй — Berteroa incana.
бабiчник — Menyanthes trifoliata.
бабйовиня — Clematis vitalba.
бабка — Betonica oﬃcinalis, Centaurea mol-

ht

ritima.

бабиця польова — Alyssum minus.
бабиць — Berteroa incana.
бабичник — Menyanthes trifoliata.
бабишник — Berteroa incana, Inula britannica.
бабишник водяний — Oenanthe aquatica.
бабишник плавневий — Verbena oﬃcinalis.
бабiвник — Berteroa incana, Menyanthes tri-

tinctoria, Echium russicum, Menyanthes trifoliata, Nuphar lutea, Plantago major, Primula
veris, Prunus domestica subsp. insititia, Pyrus
communis, Salvia aethiopis, Salvia dumetorum, Salvia nemorosa, Salvia nutans, Salvia
pratensis, Taraxacum serotinum, Verbascum
lychnitis, Verbascum phoeniceum.
бабки болотнi — Clinopodium vulgare.
бабки вовчi — Sparganium erectum.
бабки волоськi — Salvia austriaca.
бабки кiнськi — Phlomis tuberosa.
баблявиня — Clematis vitalba.
баблядь — Clematis vitalba.
бабльовиня — Clematis vitalba.
бабник — Berteroa incana, Menyanthes trifoliata, Pulicaria vulgaris, Pulmonaria oﬃcinalis,
Senecio vulgaris.
бабновиня — Clematis vitalba.
бабовиця — Pyrus communis.
бабоха — Phaseolus vulgaris.
бабочки — Agropyron cristatum, Salvia pratensis.
бабочник — Berteroa incana, Geum rivale, Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper.
бабоштан — Physalis alkekengi.
бабряк — Nymphaea alba.
бабське зiллє — Capsella bursa-pastoris.
бабульки — Solanum nigrum.
бабче листя — Plantago major.
бабчук — Amygdalus nana.
бавел(ь)на — Gossypium hirsutum.
бавна — Gossypium hirsutum.
бавник — Gossypium hirsutum.
бавовна — Gossypium hirsutum.
бавовна дика — Asclepias syriaca.
бавовник — Gossypium, Gossypium hirsutum.
бавовник звичайний — Gossypium hirsutum.
бавовник iндiйський — Gossypium herbaceum.
бавовник травистий — Gossypium herbaceum.
бавовник шорсткий — Gossypium hirsutum.
бавов’яник — Gossypium hirsutum.
баволь(на) — Gossypium hirsutum.
бавон(ь) — Gossypium hirsutum.
бавуна — Gossypium hirsutum.

rig

Phaseolus vulgaris.

бабивиня — Clematis vitalba.
бабиль — Clematis vitalba.
бабин — Berteroa incana.
бабиневиня — Clematis vitalba.
бабиця — Alyssum desertorum, Lobularia ma-

бабка солончакова — Plantago cornuti.
бабка тонкоколоса — Plantago arenaria.
бабка-трава — Plantago arenaria.
бабка чорна — Scrophularia nodosa.
бабки — Alisma plantago-aquatica, Anthemis

py

бабаки — Taraxacum oﬃcinale.
баба-куля — Taraxacum oﬃcinale.
бабакуль — Taraxacum oﬃcinale.
баба-тай-дiдо — Pulmonaria oﬃcinalis.
бабенник — Menyanthes trifoliata.
бабешник — Berteroa incana.
баби — Fragaria viridis, Hypochoeris uniﬂora,

au
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lis, Heliopsis helianthoides, Nuphar lutea,
Phlomis tuberosa, Plantago, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago media, Salvia
nutans, Salvia pratensis, Salvia verticillata, Scutellaria galericulata, Stachys sylvatica,
Taraxacum oﬃcinale.
бабка бiльша — Plantago major.
бабка висока — Plantago maxima.
бабка водна — Alisma plantago-aquatica.
бабка водяна — Alisma plantago-aquatica.
бабка вузька — Plantago lanceolata.
бабка довга — Plantago lanceolata.
бабка домашня — Plantago major.
бабка космата — Plantago media.
бабка ланцетовата — Plantago lanceolata.
бабка лiсова — Stachys sylvatica.
бабка лiченувата — Plantago lanceolata.
бабка мала — Plantago lanceolata.
бабка пiскова — Plantago arenaria.
бабка польова — Plantago lanceolata, Salvia
verticillata.
бабка приморська — Plantago maritima.
бабка свиняча — Salvia verticillata.
бабка середна — Plantago media.
бабка серока — Plantago major.
бабка синяча — Phlomis tuberosa.
бабка смердяча — Scrophularia nodosa.
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procumbens.

багатонiжка — Polypodium.
багатонiжка звичайна — Polypodium vulgare.

багатонiжка промiжна — Polypodium interjectum.

багатонiжковi — Polypodiaceae.
багаторядник — Polystichum.
багаторядник Брауна — Polystichum
braunii.

багаторядник списовидний — Polystichum
lonchitis.

багаторядник списоподiбний — Polystichum

cana.

багриновi — Phytolaccaceae.
багрiвки — Cerasus avium, Prunus domestica.
багровi ягоди — Cerasus avium.
багрохи — Prunus domestica subsp. insititia.
багруля — Prunus domestica.
багрянка — Sanguisorba oﬃcinalis.
багрянки — Prunus domestica.
багульник — Ledum palustre.
багульник многолистий — Andromeda polifolia.

багун — Ledum palustre, Nicotiana rustica,

ht

pogon viridis.

багатонасiнник — Hymenolobus.
багатонасiнник лежачий — Hymenolobus

cana.

багрина звичайна — Phytolacca ameri-

Rhododendron luteum.

багун душистий — Daphne cneorum, Ledum
palustre.

багун турецький — Rhododendron luteum.
баґаляс — Solanum tuberosum.
бадагуз — Sinapis arvensis.
бадан — Bergenia, Bergenia crassifolia.
бадан товстолистий — Bergenia crassi-

rig

gon viridis.

багатобородник — Polypogon.
багатобородник напiвкiльчастий — Poly-

багрина — Phytolacca, Phytolacca ameri-

py

багавник — Orobanche sp.
багайник — Lotus corniculatus.
багарник — Sanguisorba oﬃcinalis.
багатоборiдник — Polypogon.
багатоборiдник прибережний — Polypo-
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folia.

багенник — Ledum palustre.
багнєнка — Caltha palustris, Ledum palustre,

бадиджан — Solanum melongena.
бадилиння — Galeopsis sp.
бадило — Galeopsis sp.
бадиль — Galeopsis sp.
бадражан — Solanum melongena.
бадюзька — Malus domestica.
бадьян — Dictamnus albus.
бажанна трава — Mercurialis perennis.
бажанна трава довгорiчна — Mercurialis

багнина — Eriophorum angustifolium, Ledum

бажанна трава круглолиста — Mercurialis

багниця — Andromeda polifolia, Rhododen-

бажанна трава однорiчна — Mercurialis an-

багнiца — Rhododendron luteum.
багно — Ledum, Galium verum, Ledum palus-

бажник — Sambucus ebulus.
баз — Sambucus nigra, Syringa vulgaris.
баз собачий — Sambucus nigra.
базандир — Aster amellus.
баз-дерево — Sambucus nigra.
базелiєвi — Basellaceae.
базилик — Clinopodium vulgare, Ocimum

lonchitis.
aculeatum.

co

багаторядник шипуватий — Polystichum
багаторядник щетинконосний — Polystichum setiferum.
setiferum.

palustre.

th
or

Scirpus sylvaticus.

's

багаторядник щетинястий — Polystichum

dron luteum, Salix caprea.

tre, Rhododendron luteum.

au

багно бiле — Ledum palustre.
багно вовче — Rhododendron luteum.
багно жовте — Rhododendron luteum.
багно звичайне — Ledum palustre.
багно свиняче — Ledum palustre.
багновик — Ledum palustre.
багновицi — Oxycoccus palustris.
багновиця — Ledum palustre.
багнюк — Ledum palustre.
багнянка — Empetrum nigrum.
багольник — Ledum palustre.
багон (бiлий) — Ledum palustre.
багоник — Daphne cneorum.
багонник — Ledum palustre.
багонь — Ledum palustre.

perennis.
ovata.
nua.

basilicum, Perilla.

базилiк — Ocimum basilicum.
базiнка — Fragaria vesca.
базник — Sambucus ebulus, Sambucus nigra,
Sambucus racemosa, Syringa vulgaris.

базник дикий — Sambucus nigra.
базник турецький — Syringa vulgaris.
базник ярий — Syringa vulgaris.
базовик — Sambucus nigra.
базюмка — Fragaria vesca.
базюнки — Fragaria vesca.
базьки — Plantago major, Salix sp.
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dum acanthium.

байдрак чортополох — Onopordum acanthium.

байдрачка — Knautia.
байдрачка польова — Knautia arvensis.
байсамiна — Impatiens balsamina.
баклажан — Lycopersicon esculentum, Solanum melongena.

баклажан красний — Lycopersicon esculentum.

баклажан синiй — Solanum melongena.
баклажан червоний — Lycopersicon esculentum.

баклахани — Lycopersicon esculentum.
баклашки — Centaurea mollis, Centaurea
phrygia.

бакун(ь) — Nicotiana rustica.
балабан — Filipendula vulgaris, Geum rivale,

losa.

бамiя — Abelmoschus, Abelmoschus esculentus.

бамiя їстiвна — Abelmoschus esculentus.
банатка — Triticum aestivum.
бандак — Inula helenium.
бандз — Solanum tuberosum.
бандолi — Phaseolus vulgaris.
бандур(к)а — Solanum tuberosum.
бандурята — Solanum tuberosum.
банички — Nuphar lutea.
банкрот — Pyrus communis.
баня — Abelmoschus esculentus, Cucurbita
maxima, Cucurbita pepo.

банька — Nymphaea alba, Prunus domestica.
баньки бiлi — Nymphaea alba.
баньки жовтi — Nuphar lutea.
баньчата — Campanula glomerata.
барабiй — Solanum tuberosum.
барабiль — Solanum tuberosum.
барабiн — Solanum tuberosum.
бараболя — Solanum tuberosum.
бараболя дика — Scopolia carniolica.
бараболя звичайна — Solanum tuberosum.
барабольки — Coronilla varia.
барабольчак — Ranunculus ﬁcaria.
барабольчак козельцеватий — Ficaria verna.
барабольчак козельчастий — Ficaria verna.
барабоня — Solanum tuberosum.
барабуля — Solanum tuberosum.
барабуля турецька — Helianthus tuberosus.
барабулянка — Allium cepa.
барабульки — Trollius europaeus.
баравiнок — Vinca minor.
барандушi — Colchicum autumnale.
баранець — Huperzia, Arnica montana,

au

th
or

's

co

Potentilla erecta.
балабанка — Phaseolus vulgaris, Solanum
tuberosum.
балабанчик — Nuphar lutea.
балабас — Prunus domestica subsp. insititia.
балабон — Filipendula vulgaris.
балабонка — Clematis integrifolia.
балабурка — Solanum tuberosum.
балазала — Phaseolus vulgaris.
балалаєчки — Capsella bursa-pastoris.
балбатка кiнська — Nuphar lutea.
балбатки свiйськi — Nymphaea alba.
балдрiян — Valeriana oﬃcinalis.
балiчичник — Potentilla erecta.
балясник — Aconitum lycoctonum.
бальзам повiтряний — Anemone ranunculoides.
бальзамин — Impatiens balsamina.
бальзамина — Impatiens balsamina.
бальзамина садова — Impatiens balsamina.
бальзаминовi — Balsaminaceae.
бальзамiн (садовий) — Impatiens balsamina.
бальзамiновi — Balsaminaceae.
бальзамочка — Smyrnium.
бальзан — Angelica archangelica, Angelica
palustris, Angelica sylvestris.
бальзан лiсовий — Angelica sylvestris.
бальзан майський — Filipendula vulgaris.
бальзан сивий — Peucedanum cervaria.
бальончик — Trollius europaeus.
бальсамина городня — Impatiens balsamina.

nassa.

бамберки — Staphylea pinnata.
бамбульки — Nuphar lutea.
бамбульочник — Nymphaea alba.
бамбульочник водяний — Aldrovanda vesicu-

ht

barum.

байдагуз — Rumex acetosa.
байдрак — Carduus sp., Cirsium sp., Onopor-

бальсамiн(а) — Impatiens balsamina.
бамбалiв — Juglans regia.
бамбалова — Phaseolus vulgaris.
бамбара — Clematis alpina, Fragaria vesca.
бамбера — Fragaria vesca, Fragaria × ana-

rig

базьочки — Plantago major.
байбак польовий — Agrimonia eupatoria.
байбара — Fragaria vesca.
байбарис — Berberis vulgaris, Lycium bar-

py
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Arnoseris, Diphasiastrum complanatum, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Tribulus terrestris, Trifolium alpestre.
баранець звичайний — Huperzia selago.
баранє зiлля — Arnica montana.
барани — Pyrus communis, Rubus nessensis.
баранка — Arnica montana.
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Ruta graveolens, Thalictrum minus, Trifolium
repens, Vinca minor.
барвiнок хрещений — Vinca minor.
барвьонок — Vinca minor.
барговець — Sanguisorba oﬃcinalis.
бариня — Crataegus monogyna, Xanthium
spinosum.
бариня кучерява — Cosmos bipinnatus.
бариня нечесана — Cosmos bipinnatus.
бариня рострiпана — Cosmos bipinnatus.
баришня висока — Cosmos bipinnatus.
барiшнi рострiпанi — Nigella damascena.
баркгаузiя маколиста — Crepis rhoeadifolia.
баркгаузiя несправжньоальпiйська —
Crepis alpina.
баркгаузiя смердюча — Crepis foetida.
баркгаузiя щетиниста — Crepis setosa.
барко — Melilotus oﬃcinalis.
барлiй — Artemisia campestris.
барлян — Artemisia campestris.
бартсiя — Bartsia.
бартсiя альпейська — Bartsia alpina.
бартсiя альпiйська — Bartsia alpina.
бархат — Phellodendron.
бархат амурський — Phellodendron amurense.
бархатець — Tagetes patula.
бархатна травка — Logﬁa arvensis.
бархатнi квiтки — Primula veris.
бархотцi — Tagetes erecta, Tagetes patula.
барчiя — Bartsia.
барчiя альпiйська — Bartsia alpina.
баршавик — Cucurbita pepo.
баршуновi квiтки — Primula veris.
баршуночки — Primula veris.
басантир — Aster amellus.
басарабець — Scabiosa argentea.
басаран — Aster amellus.
басiя — Bassia.
басiя гiсополиста — Bassia hyssopifolia.
басiя очитковидна — Bassia sedoides.
басiя очиткувата — Bassia sedoides.
басiя солонцевата — Bassia hirsuta.
басiя шорстка — Bassia hirsuta.
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dalis solida, Linaria vulgaris, Primula veris,
Senecio vulgaris, Taraxacum oﬃcinale, Tragopogon pratensis, Trifolium pratense, Trifolium
repens.
бараня(ча) трава — Arnica montana.
барацки — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
барашки — Sedum acre, Tribulus terrestris.
баращен — Hedera helix.
барбадинки — Primula veris.
барбарис — Berberis, Berberis vulgaris,
Ribes aureum.
барбарис звичайний — Berberis vulgaris.
барбарис схiдний — Berberis orientalis.
барбариск — Berberis vulgaris.
барбарисник — Berberis vulgaris.
барбарисовi — Berberidaceae.
барбарись — Berberis vulgaris.
барбас — Rumex acetosa.
барбаш — Typha angustifolia.
барболя — Solanum tuberosum.
барбольки — Ranunculus ﬁcaria, Scrophularia
nodosa.
барвенок — Vinca minor.
барвиця — Asperula tinctoria.
барвiнек — Vinca minor.
барвiн(ець) — Vinca minor.
барвiн-зiллє — Vinca minor.
барвiнина — Vinca minor.
барвiнки — Vinca minor.
барвiнковi — Apocynaceae.
барвiнок — Vinca, Ajuga genevensis, Chimaphila umbellata, Consolida regalis, Vinca herbacea, Vinca minor, Viscum album.
барвiнок бiльший — Vinca major.
барвiнок великий — Vinca major.
барвiнок вiльчастий лiсовий — Chimaphila
umbellata.
барвiнок дикий — Lysimachia nummularia,
Vaccinium vitis-idaea, Vinca herbacea, Vinca
minor.
барвiнок звичайний — Vinca minor.
барвiнок зелений — Vinca minor.
барвiнок лiсовий — Chimaphila umbellata,
Vinca herbacea, Vinca minor.

rig

Tribulus terrestris.

баранчик польовий — Glechoma hederacea.
баранчик синiй — Echinops sphaerocephalus.
баранчики — Astragalus glycyphyllos, Cory-

барвiнок малий — Vinca minor.
барвiнок менший — Vinca minor.
барвiнок польовий — Vinca herbacea.
барвiнок степовий — Vinca herbacea.
барвiнок трав’яний — Vinca herbacea.
барвiнок трав’янистий — Vinca herbacea.
барвiнок трийчатий — Vinca minor.
барвiнок хрещастий — Vinca minor.
барвiнок хрещатий — Chimaphila umbellata,

py

баранки — Taraxacum oﬃcinale.
баранник — Arnoseris.
баранник дрiбний — Arnoseris minima.
баранцевi — Huperziaceae.
баранцi — Potentilla anserina, Primula veris,
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zia ciliata, Melissa oﬃcinalis.

бджолиця — Urtica dioica.
бджоляна трава — Elsholtzia, Elsholtzia ciliata.

бджоляна трава вiйчаста — Elsholtzia cili-
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ata.

бебешник — Pulicaria vulgaris.
бевз — Syringa vulgaris.
бедз — Syringa vulgaris.
бедран — Peucedanum cervaria.
бедранич — Sanguisorba oﬃcinalis.
бедрене зiлля — Pimpinella saxifraga.
бедренець — Peucedanum cervaria, Pimpinel-

la saxifraga, Potentilla anserina, Potentilla argentea, Sanguisorba oﬃcinalis, Torilis japonica, Valeriana oﬃcinalis.
бедренець жiночий — Sanguisorba oﬃcinalis.
бедренець каменистий — Pimpinella saxifraga.
бедрець — Cicuta virosa, Pimpinella saxifraga.
бедрина — Pimpinella saxifraga.
бедринець — Pimpinella, Agrimonia eupatoria, Cicuta virosa, Falcaria vulgaris,
Peucedanum cervaria, Pimpinella major,
Pimpinella saxifraga, Sanguisorba oﬃcinalis.
бедринець вапнолюбний — Pimpinella
titanophila.
бедринець великий — Pimpinella major.
бедринець звичайний — Pimpinella saxifraga.
бедринець iноземний — Pimpinella peregrina.
бедринець каменелюбний — Pimpinella
lithophila.
бедринець каменистий — Pimpinella tragium.
бедринець козячий — Pimpinella tragium.
бедринець козячий вапнолюбний —
Pimpinella tragium subsp. titanophila.
бедринець козячий каменелюбний —
Pimpinella tragium subsp. lithophila.
бедринець ломикаменевий — Pimpinella
saxifraga.
бедринець чоловiчий — Filipendula ulmaria.
бедринець чужоземний — Pimpinella peregrina.
бедринич — Agrimonia eupatoria.
бедрич (простий) — Pimpinella saxifraga.

co

Hyoscyamus niger, Scorzonera purpurea subsp. rosea, Verbascum sp.
батiг довгий — Cichorium intybus.
батiг iванiв — Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus.
батiг петрiв — див. петрiв батiг, Centaurea
cyanus, Papaver rhoeas.
батiг петровий — Cichorium intybus.
батiг рожевий — Scorzonera purpurea subsp.
rosea.
батiжки — Cichorium intybus, Galium verum.
батiжки петриковi — Cichorium intybus.
батiжки петровi — Campanula rapunculoides,
Cichorium intybus.
батiжки петрусевi — Cichorium intybus.
батiжки св. Iвана — Cichorium intybus.
батiжник (голубий) — Cichorium intybus.
батiжник каспiйський — Ferula caspica.
батiжник лiсовий — Ferulago sylvatica.
батiжник степовий — Ferulago campestris.
батiжник схiдний — Ferula orientalis.
батiжок голубий — Cichorium intybus.
батiжок петрiв — Campanula cervicaria, Cichorium intybus, Ranunculus polyanthemos.
батлажани — Lycopersicon esculentum.
батлан — Sagittaria sagittifolia.
батланчик — Alopecurus, Alopecurus pratensis.
батлаук — Phalaris arundinacea.
батлач(н)ик — Alopecurus pratensis.
батлачок — Alopecurus arundinaceus, Alopecurus pratensis.
батоги — Chondrilla, Chondrilla juncea,
Cichorium intybus.
батоги адамовi — Cichorium intybus.
батоги звичайнi — Chondrilla juncea.
батоги злаколистi — Chondrilla graminea.
батоги iвановi — Cichorium intybus.
батоги колючолусковi — Chondrilla acantholepis.
батоги петровi — див. петровi батоги, Centaurea cyanus, Ononis arvensis, Plantago media, Rorippa sylvestris, Veronica oﬃcinalis.
батоги романовi — Medicago sativa.
батоги тимофiєвi — Cichorium intybus.
батоги широколистi — Chondrilla latifolia.
батожки — Knautia arvensis, Veronica spicata.
батожки водянi — Butomus umbellatus.
батожки синi — Veronica spicata.
батожник — Cichorium intybus.
батужник — Sonchus asper, Taraxacum oﬃcinale.
батюн — Nicotiana rustica.

бауманка — Solanum tuberosum.
бахкавки — Colutea arborescens.
бахканець — Cicer arietinum.
бацан — Phaseolus vulgaris.
башмачки зузулинi — Cypripedium calceolus.
башта — Abies alba, Picea abies.
баштан — Cucurbita pepo.
баштанцi — Tribulus terrestris.
баюрниця звичайна — Limosella aquatica.
бджолина трава — Echium russicum, Elsholt-

rig

баська — Salix purpurea.
батiвка — Empetrum nigrum.
батiг — Chondrilla juncea, Cichorium intybus,

py
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бедрiнець — Pimpinella saxifraga.
бедрiнець бедрич — Pimpinella saxifraga.
бедрiнець великий — Pimpinella major.
бедрiнець ганиж — Pimpinella anisum.
бедрянець — Valeriana oﬃcinalis.
бедрянка цареградська — Cydonia oblonga.
без — Sambucus nigra, Sambucus racemosa,

безчесне дерево — Populus alba, Populus

без собачий — Sambucus nigra.
безверха — Veronica austriaca.
безвершки — Clinopodium vulgare, Stel-

безщитниковi — Woodsiaceae, Athyri-

femina.

безщитник розставленолистий — Athyrium
distentifolium.
aceae.

ht

безя — Sambucus nigra, Syringa vulgaris.
без’язичник — Ophioglossum vulgatum.
бекiнь — Vicia sepium.
беклажєря — Lycopersicon esculentum.
бекманiя — Beckmannia.
бекманiя звичайна — Beckmannia eruciformis.

rig

бекманiя лукова — Beckmannia eruciformis.
бекманiя лучна — Beckmannia eruciformis.
беладона — Atropa.
беладона звичайна — Atropa bella-donna.
беладонна — Atropa, Atropa bella-donna.
беладонна лiкарська — Atropa bella-donna.
белардiохлоа — Bellardiochloa.
белардiохлоа фiолетова — Bellardiochloa
violacea.

белевалiя — Bellevalia.
белевалiя Липського — Bellevalia lipskyi.
белевалiя сарматська — Bellevalia sarma-
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laria media, Veronica austriaca, Veronica
chamaedrys.
безвершник — Thlaspi arvense.
безвидка — Amorpha fruticosa.
безвременник — Colchicum autumnale.
безд — Sambucus nigra.
бездрев — Artemisia abrotanum.
беззуб — Lycopus europaeus.
безколiнець — Molinia, Molinia caerulea.
безколiнець блакитний — Molinia caerulea.
безколiнець причорноморський — Molinia
euxina.
безколiнник — Molinia caerulea.
безкорiнка — Salvinia.
безкорiнка поплавка — Salvinia natans.
безлист накорiнний — Monotropa hypopitys.
безлистник — Jasione montana.
безплодна трава — Cerastium fontanum.
безсiм’янка — Pyrus communis.
безслинник — Solanum nigrum.
безсмерт — Helichrysum arenarium.
безсмертка — Antennaria dioica.
безсмертки — Xeranthemum, Xeranthemum annuum, Xeranthemum cylindraceum.
безсмертки лiловi — Xanthium strumarium.
безсмертки однорiчнi — Xeranthemum
annuum.
безсмертки цилiндричнi — Xeranthemum
cylindraceum.
безсмертник — Antennaria dioica, Centaurea
trinervia, Helichrysum arenarium, Helichrysum bracteatum, Levisticum oﬃcinale, Xeranthemum annuum.
безсмертник жовтий — Helichrysum arenarium.
безсмертник рiчний — Xeranthemum annuum.
безсмертник рожевий — Xeranthemum annuum.
безсмертнi цвiтки — Helichrysum arenarium.
безсмертнiй цвiт — Helichrysum sp.
безстидниця — Arbutus unedo.
безу — Sambucus nigra.

tentifolium.

безщитник жiночий — Athyrium filix-

py

Sorbus aucuparia, Syringa vulgaris.

tremula.

безщитник — Athyrium.
безщитник альпiйський — Athyrium dis-

tica.

белена

— Hyoscyamus niger, Solanum,
Solanum dulcamara, Solanum nigrum.
белена бараболя — Solanum tuberosum.
белена глистник — Solanum dulcamara.
белена низька — Solanum humile.
белена паслiн — Solanum nigrum.
белена солодкогiрка — Solanum dulcamara.
беленоватi — Solanaceae.
белiна — Hyoscyamus niger.
белкота — Cicuta virosa.
белкотиця — Hyoscyamus niger.
белладонна — Atropa, Atropa bella-donna.
белладонна звичайна — Atropa bella-donna.
белмет — Odontites lutea, Odontites verna.
белмець — Galium humifusum, Lepidium latifolium.
белозор — Parnassia palustris.
белядона — Atropa bella-donna.
бельник — Artemisia vulgaris.
бельняк — Artemisia vulgaris.
бельфлер жовтий — Malus domestica.
бемишник — Althaea oﬃcinalis.
бенда — Carex acuta.
бендаси — Iris germanica.
бендєковий цвiт — Prunella vulgaris.
бендюги — Iris germanica, Prunus domestica.
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folium.

бережина — Catabrosa aquatica, Glyceria ﬂuitans.

береза — Betula, Betula pendula, Betula
pubescens.

nica.

бiла — Betula pubescens.
болотна — Betula pubescens.
бородавчаста — Betula pendula.
днiпровська — Betula borysthe-

nia.

au
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береза дрiбнолускова — Betula microlepis.
береза Клокова — Betula klokovii.
береза Котулi — Betula kotulae.
береза кучерява — Betula pubescens.
береза Литвинова — Betula litvinowii.
береза мала — Betula pubescens.
береза мохната — Betula pubescens.
береза низька — Betula humilis.
береза омшена — Betula pubescens.
береза плакуча — Betula pendula.
береза повисла — Betula pendula.
береза пухнаста — Betula pubescens.
береза пушиста — Betula pubescens.
береза темна — Betula obscura.
березина — Betula pendula, Betula pubescens.
березка — Betula humilis, Calystegia sepium, Convolvulus, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Fallopia
dumetorum, Lathyrus tuberosus, Polygonum
hydropiper.
березка болотяна — Betula humilis.
березка велика — Calystegia sepium.
березка дика — Fallopia dumetorum.
березка кантабрiйська — Convolvulus cantabrica.
березка кримська — Convolvulus tauricus.

мала — Betula humilis.
плавньова — Calystegia sepium.
польова — Convolvulus arvensis.
смолоносна — Convolvulus scammo-

березка шовковиста — Convolvulus holosericeus.

березка шовковистоголова — Convolvulus
seriocephalus.

березка шорстка — Convolvulus betonicifolius.

березковi — Convolvulaceae.
березовi — Betulaceae.
берек — Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis.
берека — Sorbus torminalis, Acer tataricum.
береклет — Euonymus europaeus.
бересквиця — Lapsana.
бересквиця звичайна — Lapsana communis.
бересклед — Euonymus europaeus.
бересклен — Euonymus verrucosus.
бересклеп — Euonymus verrucosus.
бересклет — Euonymus europaeus, Euonymus
verrucosus.

берест — Ulmus minor, Calluna vulgaris,

Euonymus verrucosus, Ulmus glabra, Ulmus
laevis.
берест бiлий — Betula pubescens.
берестень — Convolvulus arvensis.
берестина — Ulmus minor.
бересток — Populus tremula, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor, Ulmus sp.
берестюк — Ulmus minor.
беречан — Hedera helix.
берещаник — Hedera helix.
берещаниця — Hedera helix.
берещiвник — Hedera helix.
бериволока — Peucedanum sp.
беридеревець — Pimpinella saxifraga.
берирiпа — Brassica napus subsp. rapifera.
берист — Ulmus minor.
берiзка — Convolvulus, Caragana frutex,
Convolvulus arvensis, Cuscuta approximata,
Cuscuta epilinum, Cuscuta europaea, Cuscuta lupuliformis, Cuscuta sp., Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Fallopia dumetorum, Sagittaria sagittifolia.
берiзка буквицелиста — Convolvulus betonicifolius.
берiзка городня — Convolvulus arvensis.
берiзка Кальвера — Convolvulus calvertii.
берiзка кантабрiйська — Convolvulus cantabrica.
берiзка кримська — Convolvulus tauricus.
берiзка лiнiйнолиста — Convolvulus lineatus.

co

береза
береза
береза
береза

tus.

березка
березка
березка
березка

ht

myrtifolium.

бердулян — Rhododendron.
бердулян жовтий — Rhododendron luteum.
бердулян кохитник — Rhododendron myrti-

березка лiнiйнолиста — Convolvulus linea-

rig

бера — Pyrus communis.
бераболя — Solanum tuberosum.
берберис — Berberis vulgaris.
берберус — Berberis vulgaris.
бербиця колюща — Lycium barbarum.
берве(и)нок — Vinca minor.
бервiнець — Vinca minor.
бервiнок — Vinca minor.
бервiнок єловий — Viscum album.
бергамет — Vincetoxicum hirundinaria.
бергамота — Pyrus communis.
бердулець — Ledum palustre, Rhododendron

py
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берiзка шовковистоголова — Convolvulus
seriocephalus.

perennis subsp. perennis.

бешишниця крапчаста — Swertia punctata.

бєлокопитник — Asarum europaeum.
бжеза — Betula pubescens.
бжур — Sambucus ebulus.
бздина — Sambucus nigra.
бздинка — Solanum nigrum.
бзднюка — Solanum nigrum.
бздо — Sambucus nigra.
бздюнка вороняча — Solanum nigrum.
бзик — Sambucus nigra.
бзина — Sambucus ebulus, Sambucus nigra,

Sambucus racemosa, Solanum nigrum, Sorbus
aucuparia, Syringa vulgaris.
бзина червона — Sambucus racemosa.
бзина чорна — Sambucus nigra.
бзина чорнильна — Solanum nigrum.
бзиско — Sambucus nigra.
бзiк — Sambucus nigra.
бзна — Sambucus nigra.
бзо — Sambucus nigra.
бзюк — Sambucus ebulus.
бзьохи — Calendula oﬃcinalis.
биб — Phaseolus vulgaris, Vicia faba.
бибкове листє — Nymphaea alba.
библик — Lythrum portula.
бибнєк — Euphorbia sp.
бидляк — Arctium lappa, Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Datura stramonium,
Serratula tinctoria.
бидрець — Valeriana oﬃcinalis.
биз — Syringa vulgaris.
биз дикий — Sambucus nigra.
бизє — Syringa vulgaris.
бикинь — Coronilla varia, Lathyrus vernus, Vicia cracca.
бикинь дикий — Lathyrus pratensis, Lathyrus
vernus.
бикiй — Vicia cracca.
биковець — Dactylorhiza maculata.
билина — Artemisia vulgaris, Heracleum
sphondylium subsp. sibiricum, Hyoscyamus
niger, Solanum dulcamara.
билинець — Gymnadenia.
билинець бiлявий — Pseudorchis albida.
билинець довгорогий — Gymnadenia conopsea.
билинець запашний — Gymnadenia odoratissima.
билинець звичайний — Gymnadenia conopsea.
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берiзковi — Convolvulaceae.
берiштан — Hedera helix.
берiщан — Hedera helix.
берладинка — Viola tricolor.
берло — Pedicularis sp.
бернищан — Hedera helix.
бероска — Convolvulus arvensis.
бертвiнок — Trollius europaeus.
берула — Berula.
берула пряма — Berula erecta.
берулянка — Arnoseris.
берулянка пiдничка — Arnoseris minima.
беруня — Malus sylvestris.
берюзка — Convolvulus arvensis.
бер’юнок — Vinca minor.
берьозка — Convolvulus arvensis.
бес-дерево — Filipendula vulgaris.
бесєкур — Solidago virgaurea.
бесиво — Hyoscyamus niger.
бесiжник — Paris quadrifolia.
бесiжник огородний — Alcea rosea.
бесiкiр — Polygonatum multiﬂorum.
бесiт — Epilobium angustifolium.
беслинець — Solanum nigrum.
бетарня — Pyrus communis.
бетоникель — Betonica oﬃcinalis.
бетонiка — Betonica oﬃcinalis.
бетонiя — Betonica oﬃcinalis.
бетонька — Betonica oﬃcinalis.
бех — Cicuta virosa.
бецай — Phaseolus vulgaris.
бечка — Salix alba.
беш — Syringa vulgaris.
бешиво — Hyoscyamus niger.
бешига — Swertia alpestris.
бешиґа — Paris quadrifolia.
бешижник — Solanum nigrum.
бешизник — Paris quadrifolia.
бешиха — Chenopodium urbicum, Cicuta vi-

tia perennis subsp. alpestris.

бешишниця звичайна типова — Swertia

ht

sericeus.

tris.

бешишниця звичайна — Swertia perennis.
бешишниця звичайна альпiйська — Swer-

rig

monia.

берiзка трибарва — Ipomoea tricolor.
берiзка шовковиста — Convolvulus holo-

бешишниця альпiйська — Swertia alpes-

py

берiзка лiсова — Calystegia sepium.
берiзка мала — Betula pubescens.
берiзка-повiйка — Convolvulus arvensis.
берiзка польова — Convolvulus arvensis.
берiзка смолоносна — Convolvulus scam-

rosa.

бешишник — Chenopodium hybridum.
бешишниця — Swertia, Swertia punctata.
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билинець каптуруватий — Neottianthe cu-

бiб дрiбний — Vicia faba subsp. faba var. mi-

билинець комариний — Gymnadenia conop-

бiб
бiб
бiб
бiб

conopsea.

билинець найзапашнiший — Gymnadenia
odoratissima.

билинець острогастий — Gymnadenia conopsea.

билинець пахучий — Gymnadenia odoratissima.

билиця — Artemisia campestris, Artemisia vulgaris.

биль чорна — Artemisia campestris, Artemisia
vulgaris.

бильник — Artemisia vulgaris.
биль-трава — Inula helenium.
биндаси — Iris pseudacorus.
бирвiнок — Vinca minor.
биркоси — Armeniaca vulgaris.
бирюгон — Salicornia prostrata.
бирюзки — Convolvulus arvensis.
бирючина — Ligustrum, Euonymus verruco-

minuta.

бiб струковий — Vicia faba.
бiб турецький — Phaseolus vulgaris.
бiбiвник — Menyanthes trifoliata.
бiбки — Laurus nobilis.
бiбник — Menyanthes trifoliata, Pulmonaria
oﬃcinalis.

бiбник трилистник — Menyanthes trifoliata.
бiбок — Laurus nobilis.
бiвпушок — Tussilago farfara.
бiгавник — Orobanche sp.
бiгалник — Agrimonia eupatoria.
бiганка — Briza media.
бiгнонiєвi — Bignoniaceae.
бiгун — Linaria dulcis, Linaria vulgaris, Linum
usitatissimum.

бiгун бiлий — Silene vulgaris.
бiдник — Cynoglossum oﬃcinale.
бiж — Syringa vulgaris.
бiжалма — Cydonia oblonga.
бiждерев — Myricaria, Artemisia campestris.
бiждерев великоприквiтковий — Myri-
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sus, Ligustrum vulgare.
бирючина блискуча — Ligustrum lucidum.
бирючина звичайна — Ligustrum vulgare.
бирючина проста — Ligustrum vulgare.
бирючi ягоди — Cucubalus baccifer.
бирючка звичайна — Ligustrum vulgare.
бистрицi — Prunus domestica.
бистричка — Bellis perennis.
битки — Plantago media.
бичача трава — Ononis arvensis, Ononis
spinosa.
бичованець — Hordeum distichon.
бичок — Tragopogon pratensis.
бишак — Ranunculus sceleratus.
бишига — Paris quadrifolia.
бишиджник — Paris quadrifolia.
бишишник — Glechoma hederacea, Leucanthemum vulgare, Malva pusilla, Paris quadrifolia, Petasites spurius, Sagittaria sagittifolia,
Scrophularia nodosa, Senecio jacobaea, Viola
mirabilis, Viola odorata.
бишiвник — Chenopodium hybridum.
бишiжник — Paris quadrifolia.
бишник — Alisma, Alisma plantago-aquatica.
бишник звичайний — Alisma plantagoaquatica.
бiб — Vicia faba, Menyanthes trifoliata,
Solanum tuberosum.
бiб вовчий — Lupinus micranthus, Sparganium
erectum.
бiб дрисливий — Ricinus communis.

minuta.

бiб польовий — Vicia faba subsp. faba var.

ht

билинець комарниковий — Gymnadenia

звичайний — Vicia faba.
землений — Solanum tuberosum.
земльовий — Solanum tuberosum.
кiнський — Vicia faba subsp. faba var.

rig

sea.

nuta.

py

cullata.

caria bracteata.

бiждерев зарiнковий — Myricaria germanica.
бiждерев лускатий — Myricaria squamosa.

бiждерев прибережний — Myricaria germanica.

бiждерев прибережний великоприквiтковий
— Myricaria germanica var. bracteosa.

бiждеревник — Artemisia abrotanum.
бiждерево — Artemisia abrotanum, Artemisia

campestris, Datura stramonium, Gratiola ofﬁcinalis.
бiждеревочок — Artemisia abrotanum.
бiждеревчина — Myricaria germanica.
бiждерко — Ailanthus altissima.
бiждерник — Myricaria germanica.
бiждерник звичайний — Myricaria germanica.
бiждерник нiмецький — Myricaria germanica.
бiждерниковатi — Tamaricaceae.
бiженка — Ornithogalum umbellatum.
бiжмо — Artemisia campestris.
бiжолма — Cydonia oblonga.
бiз — Syringa vulgaris.
бiздерево — Artemisia abrotanum.
бiзник — Syringa vulgaris.
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бiзьдерево — Datura stramonium.
бiла акацiя — Robinia pseudoacacia.
бiла трава — Aruncus dioicus.
бiлавка — Bellis perennis.
бiлавки — Cerasus avium.
бiле зiлля — Artemisia austriaca, Potentilla

бiлозарка — Anthericum ramosum.
бiлозiр — Parnassia, Parnassia palustris.
бiлозiр болотний — Parnassia palustris.
бiлозiр болотяний — Parnassia palustris.
бiлозозулинець — Pseudorchis.
бiлозозулинець справжнiй — Pseudorchis

бiле свентоянське зiлля — Thalictrum luci-

бiлозор — Parnassia palustris, Valeriana oﬃci-

бiлен — Hyoscyamus niger.
бiлена чорна — Hyoscyamus niger.
бiленки волошечi — Trifolium arvense.
бiленька травка — Berteroa incana.
бiленьке зiллє — Bellis perennis.
бiли — Anemone nemorosa, Bellis perennis.
бiлий корiнь — Cynoglossum oﬃcinale, Laser-

бiлозор болотяний — Parnassia palustris.
бiлозоровi — Parnassiaceae.
бiлоклен — Acer campestre, Acer pseudopla-

graecum.

бiлоконюшинник п’ятилистий — Dorycnium pentaphyllum.

бiлоконюшинник п’ятилистий трав’яний
— Dorycnium
herbaceum.

pentaphyllum

subsp.

бiлоконюшинник трав’яний — Dorycnium
herbaceum.

бiлокопитень — Tussilago farfara.
бiлокопитник — Petasites hybridus, Petasites
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niger, Sorbaria sorbifolia.
бiлинь — Matricaria perforata.
бiлиця — Jurinea cyanoides, Leucanthemum
vulgare, Panicum miliaceum, Populus alba,
Thlaspi arvense.
бiлиця волошкувата — Jurinea cyanoides.
бiлиця вузьколиста — Jurinea stoechadifolia.
бiлиця лiнiйнолиста — Jurinea linearifolia.
бiлиця павутиняста — Jurinea consanguinea
subsp. arachnoidea.
бiлиця рясноголова — Jurinea polyclonos.
бiлi листки — Tussilago farfara.
бiлi ягоди — Symphoricarpos albus.
бiлiголов — Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Conium maculatum.
бiлiнки — Prunus domestica subsp. insititia.
бiлка — Jurinea cyanoides, Thlaspi arvense.
бiлки — Galanthus nivalis, Laurus nobilis, Leucojum vernum.
бiлник — Artemisia vulgaris.
бiлобиль — Artemisia absinthium.
бiловерба — Salix alba.
бiловинники — Malus domestica.
бiловус — Nardus, Nardus stricta.
бiловус стиснутий — Nardus stricta.
бiлоголов — Conium maculatum.
бiлоголовець — Bellis perennis, Silaum silaus.
бiлоголовиця — Silene dioica.
бiлоголовка — Anthriscus sylvestris, Argyranthemum frutescens, Matricaria sp., Trifolium
montanum.
бiлоголовки — Achillea ptarmica.
бiлоголовник — Achillea millefolium, Achillea
nobilis, Eriophorum sp., Filipendula vulgaris,
Leucanthemum vulgare.
бiлодонна — Atropa bella-donna.
бiлоє дерево — Padus avium.

tanus.

бiлокленина — Acer campestre.
бiлоклинь — Acer platanoides.
бiлоколоска — Triticum aestivum.
бiлоконюшинник — Dorycnium.
бiлоконюшинник грецький — Dorycnium

ht

pitium latifolium.

бiлило — Stellaria holostea.
бiлина — Artemisia vulgaris, Hyoscyamus

nalis.

rig
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anserina.

spurius, Tussilago farfara.

бiлокорка — Populus alba.
бiлокрильник болотний — Calla palustris.
бiлокудренник — Ballota nigra.
бiлолистка — Populus alba.
бiлолiз — Salix triandra.
бiлолiзник — Krascheninnikovia.
бiлолiзник сiрий — Krascheninnikovia
ceratoides.

бiлолiзник степовий — Krascheninnikovia
ceratoides.

бiлолозник — Krascheninnikovia.
бiлолозник сiрий — Krascheninnikovia ceratoides.

бiлолозник степовий — Krascheninnikovia
ceratoides.

бiлонiг — Herniaria glabra, Potentilla anserina.
бiлополя — Populus alba.
бiлопузик — Symphytum oﬃcinale.
бiлопушиця — Crepis tectorum.
бiлорiпа — Brassica rapa.
бiлосливи — Prunus domestica subsp. insititia.
бiлоснiжка — Anemone nemorosa, Galanthus
nivalis, Leucojum vernum.

бiлотал — Salix triandra, Salix alba.
бiлотала — Salix triandra.
бiлотiл — Salix triandra.
бiлотка — Leontopodium, Leontopodium
alpinum.
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бiлотка альпiйська — Leontopodium alpinum.

бiлотурка — Triticum durum.
бiлоус — Nardus stricta, Setaria viridis.
бiлохи — Prunus domestica subsp. insititia.
бiлохолост — Sisymbrium oﬃcinale.
бiлоцвiт — Leucojum, Berteroa incana.
бiлоцвiт весняний — Leucojum vernum.
бiлоцвiт лiтнiй — Leucojum aestivum.
бiлоцвiтка — Bellis perennis.
бiлочка блаватна — Jurinea cyanoides.
бiлочка вузьколиста — Jurinea stoechadifolia.

бiлочка головата — Jurinea polyclonos.
бiлочка лiнiйнолиста — Jurinea linearifolia.
бiлочка мягка — Jurinea consanguinea subsp.
arachnoidea.

бiлочник — Potentilla anserina.
бiлоягiдник — Symphoricarpos.
бiлоягiдник звичайний — Symphoricarpos
albus.

бiлпух — Tussilago farfara.
бiлун — Datura stramonium, Hyoscyamus
niger, Scopolia carniolica.

niger, Lycium barbarum.

бiсочки — Polygonum bistorta.
бiфонiя тонколиста — Bufonia tenuifolia.
бiфора — Bifora.
бiфора промениста — Bifora radians.
бiшена травка — Potentilla argentea.
бiшена ягодка — Atropa bella-donna.
бiшене зiлля — Datura stramonium.
бiшениця — Cicuta virosa.
бiшихи — Thalictrum minus.
блават — Centaurea, Centaurea cyanus, Cen-

taurea scabiosa, Cichorium intybus.
багровий — Centaurea jacea.
бурiвник — Centaurea scabiosa.
верболистий — Centaurea phrygia.
гiрський — Centaurea mollis.
гiрчак — Acroptilon repens.
грецький — Centaurea salonitana.
косматоголовий — Centaurea trichocephala.
блават лiтний — Centaurea solstitialis.
блават овечий — Centaurea ovina.
блават омановий — Phalacrachena inuloides.
блават пернаток — Centaurea phrygia.
блават пiсковий — Centaurea arenaria.
блават плямистий — Centaurea biebersteinii.
блават порушник — Centaurea marschalliana.
блават розлогий — Centaurea diﬀusa.
блават руський — Centaurea ruthenica.
блават синюк — Centaurea cyanus.
блават солончаковий — Chartolepis glastifolia.
блават схiдний — Centaurea orientalis.
блават тринервний — Centaurea trinervia.
блават шарлай — Centaurea margaritacea.
блаватень — Centaurea cyanus.
блаватка — Centaurea cyanus.
блаваток — Centaurea cyanus.
блавит — Centaurea cyanus.
благодатка лiкарська — Gratiola oﬃcinalis.
благодать Божа — Gratiola oﬃcinalis.
благодиш — Chrysopogon gryllus.
благоуст — Linaria dulcis.
блаґотеця — Hyoscyamus niger.
блакитнянка — Centaurea cyanus.
блакотник — Asarum europaeum.
блашниця — Pyrus communis.
блевiт — Centaurea cyanus.
блек — Hyoscyamus niger.
блекитець — Euphorbia esula.

блават
блават
блават
блават
блават
блават
блават
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бiлушка — Prunus domestica subsp. insititia.
бiлушок — Tussilago farfara.
бiлюга — Prunus domestica.
бiлюк — Anthericum ramosum.
бiлюхи — Cerasus avium.
бiлявка — Bellis perennis.
бiлянка — Chamomilla recutita, Ornithogalum

бiсиво — Hyoscyamus niger.
бiсина — Datura stramonium, Hyoscyamus
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umbellatum, Prunus domestica subsp. insititia.
бiлянки — Cerasus avium.
бiль — Berteroa incana, Caltha palustris.
бiль чорний — Artemisia vulgaris.
бiльмак — Glaucium corniculatum.
бiльмачок — Knautia arvensis, Papaver argemone.
бiльоха — Prunus domestica.
бiльцi — Bellis perennis.
бiмбовка — Leucojum vernum.
бiмбовки — Galanthus nivalis.
бiньйонiєвi — Bignoniaceae.
бiота — Thuja orientalis.
бiота схiдна — Thuja orientalis.
бiр — Phleum pratense, Setaria italica.
бiр птичий — Setaria viridis.
бiрючина — Ligustrum vulgare.
бiс-дерево — Artemisia abrotanum, Datura
stramonium.
бiсерне дерево — Tamarix tetrandra.
бiсерний кущ — Tamarix gracilis.
бiсерник — Tamarix gallica.
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бiлотка альпейська — Leontopodium alpi-

py
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блiсмус стиснутий — Blysmus compressus.
блокитна — Veronica chamaedrys.
блосота — Mentha pulegium.
блоха — Pyrus communis.
блохи — Malus domestica.
блохи циганськi — Bidens tripartita.
блохi(о)вник — Mentha pulegium.
блохогонка — Mentha pulegium.
блошки — Helichrysum arenarium, Portulaca
oleracea.

блошник — Artemisia absinthium, Dryopteris

rig

ht

ﬁlix-mas, Erigeron acer, Plantago major, Polygonum persicaria, Pulicaria dysenterica, Pulicaria vulgaris.
блошниця — Pulicaria, Erigeron acer, Euclidium syriacum, Origanum vulgare, Pulicaria
vulgaris, Stachys palustris.
блошниця болотна — Pulicaria uliginosa.
блошниця болотяна — Pulicaria uliginosa.
блошниця дизентерiйна — Pulicaria dysenterica.
блошниця звичайна — Pulicaria vulgaris.
блошниця протипроносна — Pulicaria
dysenterica.
блошниця раменна — Stachys palustris.
блошниця рiзачкова — Pulicaria dysenterica.
блощатник — Anemone nemorosa, Athyrium
ﬁlix-femina.
блощва — Cimicifuga.
блощва смердюча — Cimicifuga europaea.
блощинник — Ledum palustre.
блощинник багонник — Ledum palustre.
блощицi — Briza media, Pyrus communis, Silene sp.
блощичник — Ledum palustre, Stellaria
graminea.
блющ — Glechoma hederacea, Hedera helix,
Solanum dulcamara.
блющ простий — Hedera helix.
блющ червонопрутий — Hedera helix.
блющик — Glechoma hederacea.
блющок земний — Glechoma hederacea.
блякотник — Asarum europaeum.
бльокот — Hyoscyamus niger.
бльокот собачий — Hyoscyamus niger.
боб — Menyanthes trifoliata, Vicia faba.
боба — Ribes rubrum.
бобачик — Galium verum.
боби — Vicia faba.
боби кiнськi — Vicia faba.
боби руськi — Vicia faba.
бобик — Medicago sativa, Sedum telephium,
Vicia faba subsp. faba var. minuta.
бобик кiнський — Vicia faba subsp. faba var.
minuta.
бобик ослячий — Vicia faba subsp. faba var.
minuta.
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ca archangelica, Cicuta virosa, Conium maculatum, Hyoscyamus niger.
блекiт городний — Aethusa cynapium.
блекiт звичайний — Aethusa cynapium.
блекiт простий — Aethusa cynapium.
блекiт п’ятнований — Conium maculatum.
блекiтниця — Carex pallescens, Hyoscyamus
niger.
блекiть — Conium maculatum.
блекла трава — Arabis glabra.
блекот — Aethusa cynapium, Conium maculatum, Datura stramonium, Hepatica nobilis, Heracleum sphondylium subsp. sibiricum,
Hyoscyamus niger.
блекота — Hyoscyamus, Angelica archangelica, Cicuta virosa, Conium maculatum, Hepatica nobilis, Heracleum sphondylium subsp.
sibiricum, Hyoscyamus niger, Sambucus ebulus.
блекота бiла — Hyoscyamus albus.
блекота богемська — Hyoscyamus bohemicus.
блекота лiсна — Chaerophyllum aromaticum.
блекота чеська — Hyoscyamus bohemicus.
блекота чорна — Hyoscyamus niger.
блекотень — Hyoscyamus niger.
блекотець — Aethusa cynapium, Conium maculatum.
блекотина — Conium maculatum.
блекотиння — Conium maculatum.
блекотиця — Conium maculatum, Hyoscyamus niger.
блекотниця — Conium maculatum.
блекстонiя — Blackstonia.
блекстонiя пронизанолиста — Blackstonia
perfoliata.
блекут — Conium maculatum, Heracleum
sphondylium, Hyoscyamus niger.
блехнум — Blechnum.
блехнум колосистий — Blechnum spicant.
блехнумовi — Blechnaceae.
блещицi — Hyoscyamus niger.
бликiт — Conium maculatum.
бликота — Aethusa cynapium, Anchusa oﬃcinalis, Chenopodium ﬁcifolium, Datura stramonium, Hyoscyamus niger.
бликудь — Conium maculatum.
блискалка — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
блискучка — Ranunculus ﬁcaria.
блихи циганськi — Datura stramonium.
блищак — Liparis.
блищак болотяний — Liparis loeselii.
блiдниця — Pallenis, Adoxa moschatellina,
Leucojum aestivum, Leucojum vernum.
блiдниця колюча — Pallenis spinosa.
блiдниця пижмова — Adoxa moschatellina.
блiсмус — Blysmus.

py

блекiт — Aethusa, Aethusa cynapium, Angeli-
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minus.

Богородишна трава — Astragalus cicer.
Богородська трава — Ajuga chamaepitys,
Helichrysum arenarium, Thymus serpyllum.

богорожник — Sorbus aria, Sorbus torminalis.
богоростка (звичайна) — Astragalus glycyphyllos.

Ledum palustre.
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богоростка мiхурцевата — Astragalus cicer.
богослов — Hypochoeris maculata.
богошник — Sorbus torminalis.
богульник — Ledum palustre.
богун — Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit,
богун боровий (душистий) — Daphne cneorum.

богун-зiлля — Daphne cneorum.
богун пахучий — Daphne cneorum.
богунi — Carduus sp.
бодак — Agrimonia, Arctium lappa, Cardu-

us acanthoides, Carduus crispus, Carduus
nutans, Carduus sp., Carlina acaulis, Cirsium, Cirsium arvense, Cirsium palustre, Cirsium vulgare, Datura stramonium, Onopordum
acanthium, Senecio vulgaris.
бодак осет — Cirsium arvense.
бодача — Carduus acanthoides, Carlina
acaulis, Cirsium arvense, Sonchus asper.
бодачок — Cirsium canum.
бодаччя — Carduus sp., Inula helenium.
бодець — Carduus nutans.
бодєк — Carduus acanthoides, Carlina vulgaris,
Cirsium rivulare.
бодз — Syringa vulgaris.
бодз(ин)а — Sambucus nigra.
бодлак — Cirsium sp., Frangula alnus, Prunus
spinosa, Rhamnus catharticus.
бодлак болотяний — Cirsium palustre.
бодлак ланцетолистий — Cirsium vulgare.
бодляк — Carduus, Cirsium sp.
бодняк — Arctium lappa, Carduus acanthoides.
бодранка — Angelica archangelica.
бодрець — Pimpinella saxifraga.
бодряна — Cydonia oblonga.
бодяк — Agrimonia, Carduus, Carduus acanthoides, Carduus crispus, Carduus nutans,
Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Cirsium sp.,
Datura stramonium, Onopordum acanthium,
Sonchus asper, Xanthium strumarium.
бодяк гачиковатий — Carduus hamulosus.
бодяк дикий — Dipsacus sylvestris.
бодяк звичайний — Carduus acanthoides.
бодяк колющий — Dipsacus sylvestris.
бодяк красноголовий — Carduus nutans.

co

Butomus, Butomus umbellatus, Calla palustris, Lysimachia nummularia, Menyanthes trifoliata, Veronica beccabunga, Veronica sp., Vicia cracca.
бобiвник водяний — Menyanthes trifoliata.
бобiвник кружалистий — Butomus umbellatus.
бобiвник лiсовий — Peucedanum cervaria.
бобiвник трилистий — Menyanthes trifoliata.
бобiвниковi — Menyanthaceae.
бобки — Nuphar lutea.
бобко — Menyanthes trifoliata.
бобкове дерево — Laurus nobilis.
бобкове листя — Laurus nobilis.
бобковець — Laurus nobilis.
бобове дерево — Laburnum anagyroides.
бобовий корiнь — Corydalis cava.
бобовичник — Lepidium latifolium.
бобовишник — Geranium sanguineum.
бобовi — Fabaceae, Papilionaceae.
бобовник — Alisma plantago-aquatica, Amygdalus nana, Calla palustris, Caltha palustris, Menyanthes trifoliata, Oenothera biennis,
Saponaria oﬃcinalis.
бобовник горкий — Menyanthes trifoliata.
бобовник свинячий — Calla palustris.
бобовник товарячий — Menyanthes trifoliata.
бобовняк — Menyanthes trifoliata.
бобовчик — Menyanthes trifoliata.
бобони — Filipendula vulgaris.
бобрик — Galium saxatile, Menyanthes trifoliata.
бобрiвка — Potentilla erecta.
бобрiвник — Menyanthes trifoliata.
бобряк — Nymphaea alba.
бобувник — Menyanthes trifoliata.
бобух — Menyanthes trifoliata.
бобчук — Amygdalus nana.
боб’янка — Menyanthes trifoliata.
бован — Frangula alnus.
бовтики — Nuphar lutea.
бовток — Nuphar lutea.
бовтуха — Cucumis melo.
богатинка — Erigeron acer, Inula conyza,
Leontopodium alpinum.
богатниця — Conyza canadensis.
богач — Avena sativa, Rudbeckia laciniata.
богила — Anthriscus sylvestris.
боголюб — Mentha arvensis, Mentha longifolia,
Mentha × piperita.
Богородиця-роса — Astragalus glycyphyllos.
Богородицька трава — Lythrum salicaria,
Thymus pallasianus, Thymus serpyllum.

Богородична трава — Thymus serpyllum.
Богород(ич)не зiлля — Ajuga chamaepitys.
богородичник — Ajuga reptans, Thalictrum

rig

бобичник — Menyanthes trifoliata.
бобiвник — Menyanthes, Amygdalus nana,

py
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cinale.

Божа трава — Phalaris arundinacea var. picta,
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Trigonella foenum-graecum, Veronica paniculata.
Божа травка — Hypericum perforatum.
бождеревок — Hypericum perforatum.
бождеревце — Myricaria germanica.
Боже д(е)ревко — Artemisia abrotanum.
Боже дерево — Adonis vernalis, Artemisia abrotanum, Artemisia campestris, Datura stramonium, Tamarix gracilis, Tamarix ramosissima.
Боже деревце — Artemisia abrotanum,
Artemisia annua.
божевельник — Juniperus communis.
божидерев дикий — Artemisia campestris.
боз — Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Syringa vulgaris.
боз бiлий — Sambucus ebulus.
боз дикий — Sambucus nigra.
боз коральний — Sambucus racemosa.
боз перський — Syringa persica.
боз синий — Syringa vulgaris.
боз турецький — Syringa vulgaris.
боз чорний — Sambucus nigra.
боз ярий — Syringa vulgaris.
боза — Sambucus nigra.
бозд(ер) — Sambucus nigra.
бозина — Sambucus, Sambucus nigra, Syringa
vulgaris.
бозички — Ribes rubrum.
бозник — Carduus acanthoides, Sambucus ebulus, Sambucus nigra, Sambucus racemosa.
бозник черлений — Sambucus racemosa.
бозь — Syringa vulgaris.
бойка — Malus domestica.
бойкен — Malus domestica.
бойкiй — Vaccinium uliginosum.
бойко — Avena sativa.
боклажани — Lycopersicon esculentum, Solanum melongena.
боклажки — Malus domestica.
боклажони — Lycopersicon esculentum.
боклуїз — Pyrus communis.

lus, Aconitum sp., Angelica archangelica,
Anthriscus sylvestris, Cicuta virosa, Conium maculatum, Datura stramonium, Lolium
temulentum, Valeriana oﬃcinalis.
болиголов болотний — Ledum palustre.
болиголов звичайний — Conium maculatum.
болиголов плямистий — Conium maculatum.
болиголова — Anthriscus sylvestris, Cicuta virosa, Conium maculatum, Datura stramonium.
болиголова водяна — Cicuta virosa.
болиголовка — Cicuta virosa.
болiчiвник — Potentilla erecta.
болiчник — Gentiana asclepiadea.
болкота — Conium maculatum.
болобан — Frangula alnus.
болотинка — Caltha palustris.
болотинок — Potentilla anserina.
болотка — Filipendula ulmaria.
болотна папороть — Thelypteris.
болотна трава — Luzula campestris.
болотне зiлля — Ranunculus acris.
болотний кипарис — Taxodium, Taxodium
distichum.
болотний кипарис дворядний — Taxodium
distichum.
болотник — Alisma plantago-aquatica, Erysimum diﬀusum, Hepatica nobilis, Ledum palustre, Potentilla anserina.
болотниця — Caltha palustris, Ledum palustre, Ranunculus ﬁcaria, Scheuchzeria palustris.
болотнiвка — Limosella aquatica.
болотняк — Luzula pilosa.
болотнянок — Potentilla anserina, Potentilla
erecta.
болототисячник — Gratiola oﬃcinalis.
болотоцвiт умичеватий — Nymphoides peltata.
болотяна бузина — Filipendula ulmaria.
болотяна папороть — Thelypteris.
болотяна папороть звичайна — Thelypteris palustris.
болотяна трава — Myosotis sylvatica.
болотяне зiлля — Ranunculus sp.
болотяний кипарис — Taxodium, Taxodium
distichum.
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Carlina vulgaris, Dipsacus sylvestris.

бодян — Pimpinella anisum.
бодячки гладкi — Hypochoeris maculata.
бодячок лiсний — Centaurea phrygia.
бодячок польовий — Eryngium planum.
боєвець — Echium russicum, Symphytum oﬃ-
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um sp.

бодяк яловий — Serratula tinctoria.
бодяки — Carduus crispus, Carlina acaulis,

боковець — Veronica oﬃcinalis.
болгай комушка — Anthyllis vulneraria.
болгарка — Capsicum annuum.
болдан — Frangula alnus.
болегiв — Aethusa cynapium.
болєголов — Conium maculatum.
болиглiв — Conium maculatum.
болиголiв — Conium maculatum.
болиголов — Conium, Aconitum napel-
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бодяк кучерявий — Carduus crispus.
бодяк полевий — Carduus nutans.
бодяк степовий — Carduus uncinatus, Cirsi-
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борина лозянка — Vaccinium uliginosum.
борияд — Vincetoxicum hirundinaria.
борiвка — Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea.

борiвка брусниця — Vaccinium vitis-idaea.
борiвка глухиня — Vaccinium uliginosum.
борiвка звичайна — Vaccinium myrtillus.
борiвка чорна — Vaccinium myrtillus.
борiвка чорниця — Vaccinium myrtillus.
борiдка — Aristolochia clematitis.
борiдка цапова — Aruncus dioicus.
борiдка царська — див. царська борiдка,
Aristolochia clematitis, Reseda odorata.

subsp. globifera.

ht

борiдник — Jovibarba.
борiдник паростковий — Jovibarba globifera
борiдник Прейса — Jovibarba globifera subsp.
hirta.

борiштан — Hedera helix.
борконь — Melilotus alba, Melilotus oﬃcinalis.
боркун — Melilotus oﬃcinalis.
боркун бiлий — Melilotus alba.
боркун жовтий — Melilotus oﬃcinalis.
боркун жовтий яловий — Thalictrum minus.
борник — Milium sp.
борове зiллє — Setaria italica.
боровець — Rhinanthus alectorolophus, Vac-

au

th
or

's

co

um distichum.
болотянка — Scheuchzeria, Caltha palustris,
Iris pseudacorus, Nymphaea alba, Ranunculus
ﬁcaria.
болотянка звичайна — Scheuchzeria palustris.
болотянковi — Scheuchzeriaceae.
болотянкуватi — Scheuchzeriaceae.
болотянок — Caltha palustris.
болотянокипарисовi — Taxodiaceae.
болотянопапоротевi — Thelypteridaceae.
болох — Caltha palustris.
болошник — Origanum vulgare.
болячечна трава — Heracleum sphondylium.
болячка дубова — Loranthus europaeus.
болячка на дубi — Loranthus europaeus.
болячки — Nuphar lutea, Viscum album.
болячкове зiлля — Valeriana oﬃcinalis.
болячковий корiнь — Gentiana lutea, Potentilla erecta.
боляшник — Fumaria oﬃcinalis, Valeriana oﬃcinalis.
больба — Solanum tuberosum, Triticum spelta.
бомба — Phaseolus vulgaris.
бомбак — Gossypium hirsutum.
бомбарик — Lycium barbarum.
бомбiцилена — Bombycilaena.
бомбiцилена пряма — Bombycilaena erecta.
бомбочка — Echinops sphaerocephalus.
бомбулi червенi — Vaccinium vitis-idaea.
боняк — Tagetes erecta.
бор — Setaria italica.
бор дивiй — Alopecurus pratensis.
бор мишiй — Phleum phleoides.
бор псячий — Digitaria sanguinalis.
борак — Beta vulgaris.
борбора — Barbarea.
борвенок — Vinca minor.
бордун — Chelidonium majus, Ranunculus
acris.
бордюжок — Capsella bursa-pastoris.
борец — Daphne mezereum.
борець — Aconitum anthora, Aconitum napellus, Aconitum sp., Heracleum sphondylium,
Parnassia palustris.
борець-вовкобой — Aconitum lycoctonum.
борець вузьколистий — Aconitum anthora.
бор-зiлля — Diphasiastrum complanatum.
борина — Vaccinium, Vaccinium vitis-idaea.
борина афина — Vaccinium myrtillus.
борина властива — Vaccinium vitis-idaea.
борина журавина — Oxycoccus palustris.
борина звичайна — Vaccinium vitis-idaea.
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болотяний кипарис дворядний — Taxodi-
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cinium uliginosum.

боровик — Daphne cneorum, Chenopodium

foliosum, Chimaphila umbellata, Pyrola minor.
боровик глухий — Hypochoeris maculata.
боровик запашний — Daphne cneorum.
боровина — Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea.
боровинка — Orthilia, Daphne cneorum,
Malus domestica, Orthilia secunda.
боровинка однобока — Orthilia secunda.
боровиця — Juniperus communis, Pinus
sylvestris, Sanguisorba oﬃcinalis, Vaccinium
myrtillus.
боровка — Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium
myrtillus.
боровниця — Vaccinium myrtillus.
боровни(чо)к — Daphne cneorum.
борода — Vincetoxicum hirundinaria.
борода аронова — Arum orientale.
борода дiдова — Geum urbanum.
борода козлова — Tragopogon pratensis.
борода козя — Tragopogon sp.
борода козяча — Arum maculatum, Asparagus ofﬁcinalis.
борода царська — Mirabilis jalapa.
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борошень — Filipendula ulmaria.
борошник — Filipendula ulmaria, Padus
avium.

борощаник — Hedera helix.
бортвiнок млачний — Nuphar lutea.
борчевка — Heracleum sphondylium.
боршєвка — Aegopodium podagraria.
боршiвка — Conium maculatum, Heracleum
sphondylium.

борщ — Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium.

борщаник — Heracleum sphondylium.
борщевик — Heracleum sphondylium subsp.
sibiricum.

ht

борщевиця — Heracleum sphondylium.
борщевник — Astrantia major, Heracleum
sphondylium, Verbascum nigrum.

борщик — Heracleum sphondylium subsp.
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sibiricum.

борщiвка — Aegopodium podagraria, An-

thriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum,
Heracleum sphondylium.
борщiвки — Prunus domestica subsp. insititia.
борщiвник — Heracleum, Anthriscus
sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium.
борщiвник європейський — Heracleum
sphondylium.
борщiвник звичайний — Heracleum
sphondylium, Heracleum sibiricum.
борщiвник звичайний сибiрський — Heracleum sphondylium subsp. sibiricum.
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Dryopteris ﬁlix-mas, Knautia arvensis, Vincetoxicum hirundinaria.
борода чортова iнакша — Succisa pratensis.
бородавки — Euonymus verrucosus.
бородавник — Agrimonia eupatoria, Alyssum,
Alyssum alyssoides, Berteroa incana, Cerinthe
minor, Chelidonium majus, Clematis vitalba,
Cynoglossum oﬃcinale, Euphorbia carniolica,
Helichrysum arenarium, Lapsana communis,
Omalotheca sylvatica, Pulicaria vulgaris, Scleranthus annuus, Scrophularia nodosa, Scrophularia umbrosa, Taraxacum oﬃcinale, Verbascum nigrum.
бородавник альпейський — Alyssum tortuosum.
бородавник гiрський — Alyssum montanum.
бородавник дрiбний — Alyssum minutum.
бородавник малий — Alyssum desertorum.
бородавник польовий — Alyssum minus.
бородавник постiнний — Alyssum murale.
бородавник рiчний — Scleranthus annuus.
бородавник скельний — Aurinia saxatilis.
бородавник тревалий — Scleranthus perennis.
бородавник чашковий — Alyssum calycinum.
бородавниця — Lapsana communis.
бородавочник — Chelidonium majus, Clematis vitalba, Scabiosa ochroleuca, Xanthium
spinosum.
бородавчиник — Clematis vitalba.
бородата трава — Dichanthium ischaemum.
бородач — Dichanthium, Botriochloa,
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Logﬁa arvensis, Vincetoxicum hirundinaria.
бородач звичайний — Dichanthium ischaemum, Botriochloa ischaemum.
бородач малий — Dichanthium ischaemum.
бородачник — Vincetoxicum hirundinaria.
бородиш — Epipogium, Epipogium aphyllum.
бородиш безлистий — Epipogium aphyllum.
бородиш звичайний — Epipogium aphyllum.
бородiвка — Aristolochia clematitis.
бородка — Nardus stricta.
бородкачник — Clematis vitalba.
бородчатка — Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum.
борончук — Medicago sativa subsp. falcata.
боросква — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
бороцва — Persica vulgaris.
бороцква — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
бороцки — Armeniaca vulgaris.
бороцков — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
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борода чортова — Athyrium ﬁlix-femina,
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борщiвник звичайний трансильванський

— Heracleum sphondylium subsp. transsilvanicum.
борщiвник карпатський — Heracleum carpaticum.
борщiвник лiгустиколистий — Heracleum
ligusticifolium.
борщiвник морквяницелистий — Heracleum ligusticifolium.
борщiвник пальчастий — Heracleum palmatum.
борщiвник пухнастий — Heracleum pubescens.
борщiвник сибiрський — Heracleum sibiricum.
борщiвник Сосновського — Heracleum
sosnowskyi.
борщiвник Стевена — Heracleum stevenii.
борщiвник щербач — Heracleum sphondylium.
борщов(н)ик — Heracleum sphondylium.
борячок болотний — Lythrum salicaria.
босянин — Polygonum bistorta.
босятина — Epilobium angustifolium.
босятник — Carduus acanthoides, Cirsium
arvense, Epilobium angustifolium.
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бранка — Phleum pratense, Polygonum bistorta.

бранчики — Linaria vulgaris.
брань — Pisum sativum subsp. arvense, Polemonium caeruleum.

брань синя — Polemonium caeruleum.
брань-трава — Polemonium caeruleum.
брат-з-сестрою — Melampyrum nemorosum,
Prunella vulgaris, Viola tricolor.

брати дикi — Viola tricolor.
братики — Hepatica nobilis, Lychnis ﬂos-cucu-
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li, Melampyrum cristatum, Melampyrum nemorosum, Prunella vulgaris, Pulmonaria ofﬁcinalis, Scutellaria galericulata, Viola tricolor.
братики бiлi — Melampyrum pratense.
братики жiночi — Melampyrum nemorosum,
Melampyrum pratense.
братики польовi — Viola arvensis, Viola tricolor.
братики чоловiчi — Melampyrum nemorosum, Melampyrum pratense.
братики-i-сестрички — Prunella vulgaris.
братики-й-сестрички — Viola tricolor.
братики-та-сестрички — Viola tricolor.
братик-i-сестра — Melampyrum nemorosum.
братик-i-сестриця — Viola tricolor.
братик-i-сестричка — Melampyrum nemorosum, Viola tricolor.
братiк — Melampyrum nemorosum.
братiки — Viola arvensis.
брат-i-сестра — Melampyrum nemorosum,
Pulmonaria oﬃcinalis, Ranunculus repens, Viola tricolor.
брат-i-сестриця — Melampyrum nemorosum.
братка — Viola tricolor.
братки — Melampyrum arvense, Melampyrum
cristatum, Melampyrum nemorosum, Melampyrum pratense, Scutellaria altissima, Viola
arvensis, Viola canina, Viola tricolor, Viola ×
wittrockiana.
братки городнi — Viola tricolor.
братки дикi — Viola tricolor.
братки лiсовi — Melampyrum nemorosum.
братки польовi — Teucrium chamaedrys, Viola arvensis.
братки садовi — Viola × wittrockiana.
братки трибарвi — Viola tricolor.
братко — Viola tricolor.
браток — Melampyrum arvense, Melampyrum
nemorosum, Viola tricolor.
браток лiсовий — Viola reichenbachiana.
брат-сестра — Melampyrum sp.
брат-сестриця — Melampyrum arvense.
брат-та-сестра — Viola tricolor.
брат-та-сестричка — Melampyrum nemorosum.
братчик — Ajuga genevensis.
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var. vulgaris var. vulgaris.
ботвина — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris.
боцахи — Vaccinium uliginosum.
боцмани — Malus domestica.
боцюн — Vaccinium uliginosum.
боцянки — Lychnis ﬂos-cuculi.
бочарна трава — Butomus umbellatus.
боштан — Cucurbita pepo.
бояк — Levisticum oﬃcinale.
боян — Euphorbia villosa.
бояр-зiллє — Ononis arvensis.
боярин — Aster amellus.
бояришник — Crataegus monogyna, Sorbus
aria, Vaccinium uliginosum.
боярка — Crataegus sanguinea.
боярочник — Juniperus communis.
боярошник — Crataegus monogyna.
брабин — Hepatica nobilis.
брабулець — Equisetum arvense.
брадалець — Equisetum arvense.
брадолиць — Equisetum arvense.
брадулець — Equisetum arvense, Ledum palustre.
бразилька — Caesalpinia.
бразоля — Caesalpinia gilliesii.
бразулець — Equisetum arvense.
брак — Sorbus torminalis.
браклен — Acer campestre.
бранденбурка — Solanum tuberosum.
брандуш — Crocus reticulatus, Galanthus nivalis.
брандушi — Bulbocodium versicolor, Crocus
reticulatus, Crocus vernus, Ornithogalum orthophyllum.
брандушi осiннi — Colchicum autumnale.
брандушка — Bulbocodium, Bulbocodium
versicolor, Ornithogalum ﬁmbriatum.
брандушка рiзнобарвна — Bulbocodium
versicolor.
брандушка рiзнокольорова — Bulbocodium
versicolor.
брандушка руська — Bulbocodium versicolor.
брандушки — Crocus reticulatus, Ornithogalum umbellatum.
брандушки бiлi — Ornithogalum boucheanum, Ornithogalum orthophyllum, Ornithogalum umbellatum.
брандушки весiннi — Ornithogalum umbellatum.
брандюшi — Crocus reticulatus.
брандюшi бiлi — Ornithogalum umbellatum.
брандюшки — Crocus reticulatus.
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ботва — Beta vulgaris subsp. vulgaris con-
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бриндушi розовi — Colchicum autumnale.
бриндушка — Colchicum autumnale, Crocus
banaticus, Crocus heuﬀelianus.

бриндушки — Crocus heuﬀelianus, Crocus
reticulatus.
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бриндушки синi — Scilla bifolia.
бриндюшки — Crocus heuﬀelianus.
бринка коровляча — Sempervivum tectorum.
бринка овеча — Saxifraga paniculata.
бриньки — Jovibarba globifera.
брискиня — Aesculus hippocastanum.
брислевина — Euonymus verrucosus.
бритванник — Trollius europaeus.
бриток — Epilobium montanum.
бриця — Convolvulus arvensis, Fallopia con-
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volvulus, Hedera helix, Plantago sp., Setaria
pumila, Setaria viridis.
бричка — Plantago lanceolata.
брички — Plantago media.
брiдовка — Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes.
брiч — Galium mollugo, Galium sp., Genista
tinctoria, Rubia, Rubia tinctorum.
брiч красильний — Rubia tinctorum.
брiч татарський — Rubia tatarica.
брiянка — Phleum pratense.
бровник — Herminium, Ophrys, Ophrys insectifera, Orchis sp.
бровник мухоносний — Ophrys insectifera.
бровник однобульбовий — Herminium monorchis.
бровничка — Orchis sp.
бродка — Lepidium ruderale.
броколь — Brassica oleracea convar. italica.
бромус — Bromus.
бромус волотистий — Bromus scoparius.
бромус житнiй — Bromus secalinus.
бромус мiнливий — Bromus commutatus.
бромус м’який — Bromus hordeaceus.
бромус польовий — Bromus arvensis.
бромус розчепiрений — Bromus squarrosus.
бромус японський — Bromus japonicus.
брондуша — Ornithogalum orthophyllum.
брондюшi — Crocus reticulatus.
бронець — Succisa pratensis.
бронза — Brassica napus subsp. napus.
брониця — Dryopteris ﬁlix-mas.
бронич сiверний — Androsace septentrionalis.
брончик — Galium mollugo.
бросква — Persica vulgaris.
бросквина — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
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rum nemorosum, Primula veris, Rhinanthus
alectorolophus, Viola tricolor.
братчики дикi — Viola tricolor.
братчики жовтi — Rhinanthus alectorolophus.
братчики польовi — Viola odorata, Viola tricolor.
братчик-i-сестричка — Viola tricolor.
браунколь — Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica.
брауншвейка — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.
брахiподiй — Brachypodium.
брачiтан — Hedera helix.
бре(д)зелiя — Caesalpinia gilliesii.
бредина — Salix caprea.
бредулець — Ledum, Ledum palustre.
бредулець багоник — Ledum palustre.
брезилiя — Caesalpinia gilliesii.
брезовець — Ledum palustre.
брезулець — Ledum palustre.
брендуля — Crocus vernus.
брендуша — Crocus pallasii, Crocus vernus.
брендушка — Crocus banaticus, Crocus heuffelianus.
брендюшка — Ornithogalum umbellatum.
бренчка — Rhinanthus minor.
бресква — Armeniaca vulgaris.
брескиня — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
брескиня звичайна — Persica vulgaris.
бретвенник — Trollius europaeus.
бретвенок — Trollius europaeus.
бретвiнок — Trollius europaeus.
брехачка — Bellis perennis.
брецьвiнок — Trollius europaeus.
бречитан — Hedera helix.
бриболотник — Filipendula ulmaria.
бридник — Ledum palustre.
брижник бурий — Nonea pulla.
брижник жовтий — Nonea lutea.
брижниця — Batrachium.
бризгелина — Euonymus verrucosus.
бризлелина — Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus.
бризленина — Euonymus verrucosus.
брилики — Pteridium aquilinum.
бриндусь — Crocus heuﬀelianus.
бриндуша — Colchicum autumnale, Crocus
heuﬀelianus, Crocus reticulatus, Crocus vernus.
бриндушi — Crocus heuﬀelianus, Leucojum
vernum, Scilla bifolia.
бриндушi осiннi — Colchicum autumnale.
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братчики — Gentiana asclepiadea, Melampy-
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mifera.

latifolius.

брусначка — Malus domestica.
брусник — Vaccinium vitis-idaea.
брусника — Euonymus verrucosus, Vaccinium
vitis-idaea.

бруснина — Euonymus verrucosus.
брусниця — Vaccinium vitis-idaea, Euonymus verrucosus.

брусниця червона — Vaccinium vitis-idaea.
брусничник — Vaccinium vitis-idaea.
брусонетiя — Broussonetia.
брусонетiя папероносна — Broussonetia
papyrifera.

брусонецiя — Broussonetia, Broussonetia papyrifera.

брусонецiя папiрниця — Broussonetia papyrifera.

брустин(ин)а — Euonymus verrucosus.
бруцвина — Persica vulgaris.
брушниця — Vaccinium vitis-idaea.
брушнiца — Vaccinium vitis-idaea.
брюква — Brassica napus subsp. rapifera.
брюквиця — Betonica oﬃcinalis.
брюнколь — Brassica oleracea convar. italica.
брязгiтка — Rhinanthus alectorolophus.
брязкунцi — Briza media.
брякиня — Sorbus torminalis.
брянь — Pisum sativum.
бубен — Pisum sativum.
бублянка — Pulmonaria oﬃcinalis.
бубовник — Rhinanthus alectorolophus.
бубонник — Rhinanthus alectorolophus.
бувалячка — Phaseolus vulgaris.
бугаї — Calendula oﬃcinalis, Oxycoccus palus-

co

брунатка — Solanum tuberosum.
брундишка — Bulbocodium versicolor.
брунелька — Prunella vulgaris.
брунька — Prunus domestica.
бруньки — Prunus domestica subsp. insititia.
брусилина — Euonymus europaeus.
брусинина — Euonymus europaeus, Euonymus

um vitis-idaea.

бруслиновi — Celastraceae.
бруслинокрас широколистий — Euonymus

ht

mus verrucosus.

брузлена — Euonymus europaeus.
бруква — Brassica napus subsp. rapifera.
бруквиця — Sinapis arvensis.
бруков — Brassica napus subsp. rapifera.
брукселька — Brassica oleracea convar. gem-

бруслинина — Euonymus verrucosus.
бруслинник — Euonymus europaeus, Vaccini-

rig

бросквиня (звичайна) — Persica vulgaris.
брослина — Persica vulgaris.
бросниця — Vaccinium vitis-idaea.
бростчак скальник — Petrorhagia prolifera.
броцвiнок — Trollius europaeus.
броцква — Persica vulgaris.
брочеватi — Rubiaceae.
брочетан — Hedera helix.
брочка — Sherardia arvensis.
брощ красильний — Rubia tinctorum.
брувина — Persica vulgaris.
бружлевина — Euonymus verrucosus.
бружмель — Euonymus europaeus.
брузлевина — Euonymus europaeus, Euony-

py
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verrucosus.
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брусквина — Persica vulgaris.
бруслевина — Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus.

брусленина — Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus.

бруслина — Euonymus, Euonymus euro-

au

paeus, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Vaccinium vitis-idaea.
бруслина бородавчаста — Euonymus verrucosus.
бруслина європейська — Euonymus europaeus.
бруслина європейська молдавська — Euonymus europaeus subsp. moldavica.
бруслина звичайна — Euonymus europaeus.
бруслина карликова — Euonymus nanus.
бруслина карловата — Euonymus nanus.
бруслина мала — Euonymus nanus.
бруслина проста — Euonymus europaeus.
бруслина Черняєва — Euonymus czernjaëvii.
бруслина широколиста — Euonymus latifolius.
бруслина японська — Euonymus japonicus.

tris, Phaseolus vulgaris.

бугай — Malus domestica.
бугайка — Solanum tuberosum.
бугайник — Lathraea squamaria, Orobanche
sp., Potentilla anserina, Potentilla erecta.

бугай-трава — Senecio congestus.
буганок — Onobrychis viciifolia.
бугила — Anthriscus, Angelica archangelica,
Angelica sylvestris, Anthriscus caucalis, Anthriscus nitida, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Chaerophyllum bulbosum, Conium maculatum, Sambucus ebulus,
Sambucus nigra, Sium latifolium.
бугила блискуча — Anthriscus nitida.
бугила бульвиста — Chaerophyllum bulbosum.
бугила гайова — Anthriscus nemorosa.
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бугила
бугила
бугила
бугила
бугила
бугила

звичайна — Anthriscus caucalis.
кервель — Anthriscus cerefolium.
лискуча — Anthriscus nitida.
лiсова — Anthriscus sylvestris.
мохната — Chaerophyllum hirsutum.
пазурникова — Anthriscus cau-

calis.

бугила пахуча — Chaerophyllum aromaticum.
бугилова — Chaerophyllum bulbosum.
бугиля — Chaerophyllum bulbosum.
бугиль — Anthriscus sylvestris.
буглав — Cicuta virosa, Conium maculatum.
буглаз — Anchusa oﬃcinalis.
бугласова трава — Anchusa oﬃcinalis.
буглосоїдес — Buglossoides.
буглосоїдес польовий — Buglossoides arvensis.

буглосоїдес

sibthorpiana.

Сiбторпiїв

—

Buglossoides

ratus subsp. glaucus.

будяк волохатий — Onopordum acanthium.
будяк гачкуватий — Carduus uncinatus,
Carduus hamulosus.

будяк дрiбногачкуватий — Carduus hamulosus.

будяк дрiбноголовий — Carduus pycnocephalus.

будяк дрiбноголовий бiлуватий — Carduus pycnocephalus subsp. albidus.

будяк жовтоцвiтий — Senecio vulgaris,
Taraxacum oﬃcinale.

будяк жовтоцвiтний — Senecio vernalis, Verbascum lychnitis.

будяк звивистий — Carduus tortuosus.
будяк звичайний — Carduus acanthoides.
будяк Кернера — Carduus kerneri.
будяк колючий — Carduus acanthoides, Datura stramonium, Eryngium planum.

будяк кримський — Carduus tauricus.
будяк кучерявий — Carduus crispus.
будяк лопуховий — Carduus personata.
будяк малоколючий — Cirsium arvense.
будяк маскований — Carduus personata.
будяк медовий — Leuzea altaica.
будяк неколючий — Cirsium arvense.
будяк несправжньопагорбовий — Carduus

co

буглосоїдес тонкоквiтковий — Buglossoides

Eryngium campestre.

будяк вiдцвiлий — Carduus defloratus.
будяк вiдцвiлий сизий — Carduus deflo-

ht

lum.

rig

rostris.

бугила задурлива — Chaerophyllum temu-

будяк акантовидний — Carduus acanthoides.
будяк арабський — Carduus arabicus.
будяк аравiйський — Carduus arabicus.
будяк бiлий — Echinops sphaerocephalus,

py

бугила городня — Anthriscus cerefolium.
бугила дiбровна — Anthriscus nemorosa.
бугила довгоносикова — Anthriscus longi-
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tenuiﬂora.

буглосоїдес Черняєва — Buglossoides czernjajevii.
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буґедзи — Vaccinium vitis-idaea.
буґилеза — Vaccinium vitis-idaea.
буґуладзи — Vaccinium vitis-idaea.
буда аронова — Arum maculatum.
будак — Carduus acanthoides, Carduus crispus, Centaurea scabiosa, Cirsium arvense.

будаки — Carduus acanthoides.
будбєльник — Potentilla argentea.
будєк — Carduus acanthoides, Cirsium rivulare, Cirsium vulgare, Datura stramonium.

au

будєк-чортопуд — Carduus acanthoides.
будзина — Sambucus nigra.
будлак — Cirsium arvense.
будляк — Carduus acanthoides, Datura stramonium.

будра — Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Helianthemum nummularium, Sedum acre.

будяк — Carduus, Arctium lappa, Carduus

acanthoides, Carduus crispus, Carduus hamulosus, Carduus nutans, Carduus uncinatus,
Centaurea cyanus, Centaurea scabiosa, Cirsium arvense, Cirsium decussatum, Cirsium
rivulare, Cirsium serrulatum, Cirsium vulgare, Cirsium sp., Cnicus benedictus, Datura
stramonium, Dipsacus sylvestris, Onopordum
acanthium, Senecio vulgaris, Serratula tinctoria, Silene dioica, Sonchus asper, Verbascum
phlomoides, Xanthium spinosum.

pseudocollinus.
польовий — Centaurea biebersteinii.
пониклий — Carduus nutans.
попелястий — Carduus cinereus.
сизий — Carduus glaucus.
синiй — Eryngium planum, Juncus effusus.
будяк сiруватий — Carduus cinereus.
будяк степовий — Carduus uncinatus.
будяк Термера — Carduus thoermeri.
будяк широколистий — Onopordum acanthium.
будяки — Carduus nutans, Centaurea scabiosa,
Eryngium planum.
будяки колюхатi — Carduus uncinatus.
будяки нижчi — Centaurea jacea.
будяхи — Vaccinium uliginosum.
будячки — Carduus crispus, Cirsium canum,
Echinops sphaerocephalus, Eryngium campestre, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.

будяк
будяк
будяк
будяк
будяк
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canus.

kaea.

амурський — Syringa amurensis.
волосистий — Syringa villosa.
гiмалайський — Syringa emodi.
дикий — Daphne mezereum.
звичайний — Syringa vulgaris.
калiрований — Syringa chinensis.
карпатський — Syringa josikaea.
китайський — Syringa chinensis.
королєвський — Syringa chinensis.
красний — Syringa vulgaris.
крупний — Syringa chinensis.
перський — Syringa persica.
плетучий — Wisteria sinensis.
правдивий — Syringa vulgaris.
рябий — Lonicera tatarica.
сердечний — Syringa vulgaris.
схiднокарпатський — Syringa josi-

ht

бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок
бузок

бузок трав’янистий — Hesperis matronalis.
бузок турецький — Syringa vulgaris.
бузок угорський — Syringa josikaea.
бузюмки — Fragaria vesca.
бузятник — Carduus acanthoides, Cirsium ar-
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Eryngium planum, Serratula tinctoria.
будячок вiд кольок — Dipsacus laciniatus.
будячок неколючий — Senecio vulgaris.
бужан — Polygonum aviculare.
бужвиця — Malus domestica.
буждеревен — Myricaria germanica.
буждерево — Achillea millefolium, Datura
stramonium, Myricaria germanica.
буждеревок — Artemisia abrotanum.
бужевельник — Juniperus communis.
бужина — Myricaria germanica.
бужор — Polygonum hydropiper.
буз — Filipendula ulmaria, Sambucus nigra,
Sambucus racemosa, Syringa chinensis, Syringa persica, Syringa vulgaris.
бузє — Sambucus nigra.
бузин — Sambucus nigra.
бузина — Sambucus, Conium maculatum,
Sambucus ebulus, Sambucus nigra, Sambucus
racemosa, Syringa vulgaris.
бузина базник — Sambucus ebulus.
бузина бiла — Sambucus nigra.
бузина болотна — Sambucus ebulus.
бузина болотяна — див. болотяна бузина.
бузина вонюча — Sambucus ebulus.
бузина дерев’яна — Sambucus nigra.
бузина дика — Sambucus ebulus, Sambucus
nigra.
бузина звичайна — Sambucus nigra.
бузина красна — Sambucus racemosa.
бузина наська — Sambucus nigra.
бузина одностайна — Sambucus ebulus.
бузина польова — Filipendula vulgaris, Sambucus ebulus.
бузина садова — Sambucus nigra.
бузина смердяча — Sambucus ebulus.
бузина собача — Sambucus ebulus.
бузина трав’яна — Sambucus ebulus.
бузина трав’яниста — Sambucus ebulus.
бузина червона — Sambucus racemosa.
бузина чорна — Sambucus nigra.
бузина ялова — Sambucus ebulus.
бузинок — Syringa vulgaris.
бузичка — Ribes nigrum.
бузiль — Anthriscus sylvestris.
бузковиця — Phillyrea.
бузлак — Crocus reticulatus.
бузник — Sambucus ebulus, Sambucus nigra,
Syringa vulgaris.
бузок — Syringa, Sambucus nigra, Syringa
chinensis, Syringa persica, Syringa vulgaris.

бузок американський — Ceanothus ameri-

rig

будячки колючi — Eryngium planum.
будячок — Carlina vulgaris, Cirsium vulgare,

py
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vense.

бузятник дрiбний — Cirsium arvense.
бузьдерево — Datura stramonium.
бузькiв вогонь — Coronaria, Lychnis ﬂoscuculi.

бузькiв вогонь звичайний — Coronaria
ﬂos-cuculi.

бузькiв вогонь оксамитний — Coronaria
coriacea.

бузьочки — Erodium cicutarium.
бузьочник — Erodium, Geranium pratense.
бузьочник довгодзьобий — Erodium ciconium.

бузьочник звичайний — Erodium cicutarium.

бузьочник пiзний — Erodium ruthenicum.
бузьочник пiрнатолистий — Erodium cicutarium.

бузьочок — Erodium cicutarium.
буй — Althaea oﬃcinalis.
буйвiтер — Silene wolgensis.
буйдерево — Artemisia abrotanum.
буйки — Vaccinium uliginosum.
бук — Fagus, Fagus sylvatica, Populus alba,
Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis.

бук звислий — Fagus sylvatica.
бук звичайний — Fagus sylvatica.
бук звичайний схiдний — Fagus sylvatica
subsp. orientalis.
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булавоносець сивий — Corynephorus canescens.

булавоносець сiруватий — Corynephorus canescens.

булавочник бiлий — Cephalanthera damasonium.

булавочник довголистий — Cephalanthera
longifolia.

булавочник червоний — Cephalanthera
rubra.

nium.

ht

булаї — Malus domestica.
булайки — Malus domestica.
булатка — Cephalanthera.
булатка блiда — Cephalanthera damasonium.
булатка блiдна — Cephalanthera damasoбулатка великоквiткова — Cephalanthera
damasonium.

rig

булатка великоцвiта — Cephalanthera
damasonium.

булатка довголиста — Cephalanthera longifolia.

булатка мечолиста — Cephalanthera longifolia.

булатка червона — Cephalanthera rubra.
булбук — Caltha palustris, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Trollius europaeus.

булдирник — Peucedanum oreoselinum.
булдир’ян — Polemonium caeruleum, Valeri-
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subsp. sylvatica.
бук кримський — Fagus × taurica.
бук лiсовий — Fagus sylvatica.
бук схiдний — Fagus orientalis.
бук червоний — Fagus sylvatica.
букашник — Jasione montana.
буква — Betonica oﬃcinalis.
буквиця — Betonica, Agrimonia eupatoria,
Betonica oﬃcinalis, Cerinthe minor, Dactylorhiza maculata, Lysimachia nummularia,
Plantago major, Primula veris, Raphanus sativus, Salvia aethiopis, Salvia pratensis, Salvia
verticillata, Stachys sylvatica, Veronica ofﬁcinalis.
буквиця бiла — Primula veris.
буквиця жовта — Primula veris.
буквиця заяча — Lysimachia nummularia.
буквиця звичайна — Betonica oﬃcinalis.
буквиця лiкарська — Betonica officinalis.
буквиця маленька — Lysimachia nummularia.
буквиця синя — Salvia pratensis.
буквиця чорна — Betonica oﬃcinalis.
букет весiльний — Gypsophila sp.
букетна трава — Phalaris arundinacea var.
picta.
букiвка — Betonica oﬃcinalis.
буклажани — Lycopersicon esculentum.
буков(ой) — Fagus sylvatica.
букова папороть — Phegopteris.
букова папороть лiсова — Phegopteris
connectilis.
буковець — Serratula tinctoria.
буковина — Fagus sylvatica.
буковиця — Betonica oﬃcinalis, Stachys sylvatica.
буковиця дика — Campanula sibirica.
буковi — Fagaceae.
буковка — Betonica oﬃcinalis.
буковки — Primula veris.
буковник — Betonica oﬃcinalis.
буколаї — Malus domestica.
буксусник — Buxus sempervirens.
бук-трава — Betonica oﬃcinalis.
букшпан — Buxus, Buxus sempervirens.
букшпан вiчнозелений — Buxus sempervirens.
букшпан всезелений — Buxus sempervirens.
букшпан зелений — Buxus sempervirens.
букшпановi — Buxaceae.
букшпань — Buxus sempervirens.
булав — Conium maculatum.
булавоносець — Corynephorus.
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бук звичайний типовий — Fagus sylvatica
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ana ofﬁcinalis.

булиг(ов)а — Conium maculatum.
булиголова — Angelica archangelica, Chaerophyllum bulbosum, Valeriana oﬃcinalis.

булинка — Pilularia.
булинка кулиста — Pilularia globulifera.
булинка кульчаста — Pilularia globulifera.
булi — Solanum tuberosum.
булки котячi — Glechoma hederacea.
булочки — Menyanthes trifoliata, Taraxacum
oﬃcinale.

булюголова — Valeriana oﬃcinalis.
буля — Solanum tuberosum.
булябишка — Nymphaea alba.
булябки — Nymphaea alba.
буляголов — Conium maculatum.
буляк — Datura stramonium.
бульба — Brassica rapa, Brassica rapa subsp.
rapa, Dahlia pinnata, Helianthus tuberosus,
Scrophularia nodosa, Solanum tuberosum.
бульба свиняча — Teucrium scordium.
бульбак — Solanum tuberosum.
бульбан — Solanum tuberosum.
бульбанежа садова — Viburnum opulus.
бульбас — Trollius europaeus.
бульбахи — Physalis alkekengi, Solanum
tuberosum.
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convar. crassa var. conditiva.

бурак пастерний — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.

бурак пастiвний — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.

бурак пашистий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.

бурак сахарний — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. altissima.

бурак свекловий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.

бурак цвiкловий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.

бурак цукровий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. altissima.

ht

бурак червоний — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.

бураки — Cuscuta europaea.
бураки собачi — Agrimonia eupatoria.
бураки цвикльовi — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.

буран — Teucrium chamaedrys.
буранчики — Filipendula vulgaris.
бураченка — Solanum tuberosum.
бурачка — Amaranthus caudatus, Malus domestica.

бурачки — Amaranthus caudatus, Chenopodi-
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opulifolius.
бульбеґа — Solanum tuberosum.
бульбистий огiрок — Thladiantha.
бульбистий огiрок далекосхiдний — Thladiantha dubia.
бульбиця — Solanum tuberosum.
бульбоки — Trollius europaeus.
бульбокмин — Bunium.
бульбокмин феруловий — Bunium ferulaceum.
бульбокомиш — Bolboschoenus.
бульбокомиш купчастий — Bolboschoenus
compactus.
бульбокомиш морський — Bolboschoenus
maritimus.
бульбокомиш приморський — Bolboschoenus maritimus.
бульбокомиш скупчений — Bolboschoenus
compactus.
бульбосалатник — Steptorhamphus.
бульбосалатник пiвденний — Steptorhamphus tuberosus.
бульбочник — Trollius europaeus.
бульбук звичайний — Trollius europaeus.
бульбук(и) — Trollius europaeus.
бульва — Helianthus tuberosus, Solanum tuberosum.
бульван — Solanum tuberosum.
бульденеж — Viburnum opulus.
бульдонеж — Symphoricarpos albus.
бульляк — Cirsium arvense.
бульман — Solanum tuberosum.
бумбаня — Phaseolus vulgaris.
бумениця — Malus domestica.
бумi — Malus domestica.
бундава — Cucumis melo.
бундз — Solanum tuberosum.
бундук — Gymnocladus.
бундук дводомний — Gymnocladus dioica.
бундук канадський — Gymnocladus dioica.
бунiум — Bunium.
бунiум феруловий — Bunium ferulaceum.
бунка — Veronica beccabunga.
бур-зiлля — Sanguisorba oﬃcinalis.
бурак — Beta, Beta vulgaris, Polygonum persicaria.
бурак звичайний — Beta vulgaris, Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.

бурак красний — Beta vulgaris subsp. vulgaris
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бульбачки — Trollius europaeus.
бульбашки — Silene latifolia, Silene vulgaris.
бульбашки червонi — Polygonum orientale.
бульбашник — Physocarpus.
бульбашник калинолистий — Physocarpus

py
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um foliosum, Cuscuta epilinum, Cuscuta europaea, Geum rivale, Malus domestica.
бурачник — Borago oﬃcinalis.
бурачок — Alyssum, Alyssum desertorum,
Alyssum minus, Alyssum minutum, Lobularia
maritima, Symphytum oﬃcinale.
бурачок болгарський — Alyssum caliacrae.
бурачок Борзи — Alyssum borzaeanum.
бурачок волосистоцвiтий — Alyssum trichostachyum.
бурачок гiрський — Alyssum montanum.
бурачок гiрський Ґмелiна — Alyssum
montanum subsp. gmelinii.
бурачок Гмелiна — Alyssum gmelinii.
бурачок Ґмелiна — Alyssum gmelinii.
бурачок довгостовпчиковий — Alyssum
longistylum.
бурачок довгошийний — Alyssum rostratum.
бурачок дрiбний — Alyssum minutum.
бурачок дрiбноквiтковий — Alyssum parviﬂorum.
бурачок дрiбноцвiтий — Alyssum parviﬂorum.
бурачок дрiбонький — Alyssum desertorum.
бурачок зонтичний — Alyssum umbellatum.
бурачок калiакрiйський — Alyssum caliacrae.
бурачок Котова — Alyssum kotovii.
бурачок ленський — Alyssum lenense.
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малий — Alyssum desertorum.
менший — Alyssum minus.
муровий — Alyssum murale.
носатий — Alyssum rostratum.
парасольковий — Alyssum um-

bellatum.

бурачок повзучий — Alyssum repens.
бурачок повзучий волосистоцвiтий
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бiлий жiночий — Melilotus alba.
високий — Melilotus altissima.
волзький — Melilotus wolgica.
жiночий — Melilotus oﬃcinalis.
жовтий — Melilotus officinalis,

Medicago sativa subsp. falcata.

буркун жовтий жiночий — Solidago virgaurea.

буркун зубчастий — Melilotus dentata.
буркун iндiйський — Melilotus indica.
буркун красний — Medicago sativa, Onobrychis viciifolia.

буркун кримський — Melilotus taurica.
буркун лiкарський — Melilotus officinalis.
буркун луговий — Melilotus oﬃcinalis, Ononis arvensis.

буркун неаполiтанський — Melilotus neapolitana.

буркун окладник — Melilotus oﬃcinalis.
буркун пiсковий — Melilotus arenaria.
буркун пiщаний — Melilotus arenaria.
буркун польовий — Melilotus oﬃcinalis.
буркун синiй — Trigonella caerulea.
буркун степовий — Melilotus oﬃcinalis.
буркунець — Medicago sativa, Medicago sativa

co

—
Alyssum repens subsp. trichostachyum.
бурачок покручений — Alyssum tortuosum.
бурачок полевий — Alyssum minus.
бурачок польовий — Alyssum minus.
бурачок поменший — Alyssum minutum.
бурачок пустельний — Alyssum desertorum.
бурачок пушистий — Alyssum trichostachyum.
бурачок савранський — Alyssum savranicum.
бурачок скальний — Aurinia saxatilis.
бурачок смiрненський — Alyssum smyrnaeum.
бурачок стiнний — Alyssum murale.
бурачок туполистий — Alyssum obtusifolium.
бурачок турецький — Alyssum smyrnaeum.
бурачок чашечковий — Alyssum alyssoides, Alyssum calycinum.
бурачок чашечкоплодий — Alyssum calycocarpum.
бурачок чашкуватий — Alyssum calycinum.
бурачок шорсткий — Alyssum hirsutum.
бурачок шорстковолосистий — Alyssum
hirsutum.
бурба — Solanum tuberosum.
бурґези — Vaccinium vitis-idaea.
бурґелети — Vaccinium uliginosum.
бурди — Malus domestica.
бурини — Vaccinium vitis-idaea.
бурич скальний — Ligusticum mutellina.
буришка — Solanum tuberosum.
бурiвник — Centaurea scabiosa.
бурiнець — Viola odorata.
бурка — Solanum tuberosum.
буркиня — Malus domestica.
бурковина — Melilotus oﬃcinalis.
буркотина — Trigonella caerulea.
буркун — Melilotus, Echium russicum, Galium verum, Medicago sativa subsp. falcata,
Melilotus alba, Melilotus altissima, Melilotus
oﬃcinalis, Onobrychis viciifolia, Polygonum
aviculare, Trifolium pratense, Trigonella caerulea, Verbascum nigrum, Veronica oﬃcinalis.

lum bulbosum.

буркун
буркун
буркун
буркун
буркун
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бурачок
бурачок
бурачок
бурачок
бурачок

буркун бiлий — Melilotus alba, Chaerophyl-
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folium.
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бурачок льонолистий — Alyssum lini-
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subsp. falcata, Melilotus oﬃcinalis, Trifolium
campestre.
буркун-зiлля — Galium verum, Melilotus alba, Melilotus oﬃcinalis, Trigonella caerulea.
буркунчик — Medicago lupulina, Medicago
minima, Medicago sativa subsp. falcata.
буркунчук — Medicago rigidula, Medicago
sativa subsp. falcata.
буркун-чулам — Melilotus oﬃcinalis.
буркунь — Melilotus oﬃcinalis.
бурованi — Prunus domestica subsp. insititia.
буровець — Rhinanthus alectorolophus.
буролистка — Perilla.
буролистка багаторiчна — Perilla nankinensis.
буролистка однорiчна — Perilla frutescens.
бурочка — Solanum tuberosum.
буруба — Solanum tuberosum.
бурулька — Angelica archangelica.
бурундук — Medicago sativa subsp. falcata.
бурундюк — Medicago sativa subsp. falcata.
бурунчик — Medicago sativa subsp. falcata.
бурунчук — Medicago lupulina, Medicago
rigidula, Medicago sativa subsp. falcata.
бурчак — Lathyrus sativus.
бурчик — Lychnis ﬂos-cuculi.
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бурштинка — Malus domestica.
буряк — Beta, Beta vulgaris, Iris pseudacorus.
буряк бiлий — Beta vulgaris subsp. vulgaris

буськи — Erodium cicutarium.
бут — Beta vulgaris.
бутень — Chaerophyllum, Chaerophyllum

буряк звичайний — Beta vulgaris.
буряк звичайний приморський — Beta

бутень бульбистий — Chaerophyllum bulbosum.

бутень бульбистий Прескотта — Chaerophyllum bulbosum subsp. prescottii.

бутень запашний — Chaerophyllum aromaticum.

бутень золотистий — Chaerophyllum aureum.

бутень плямистий — Chaerophyllum aureum.
бутень Прескотта — Chaerophyllum prescottii.

бутень п’янкий — Chaerophyllum temu-
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lum.

бутень цикутовий — Chaerophyllum hirsutum.
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бутень шорстковолосистий — Chaerophyllum hirsutum.

бутерлак — Lythrum portula, Portulaca oleracea.

бутлива — Conium maculatum.
бутник — Medicago sativa.
бухало — Typha angustifolia.
бухарка — Cucumis melo.
бухарник — Holcus lanatus.
буцил — Anthriscus sylvestris.
буциль — Chaerophyllum bulbosum.
бученєш — Angelica archangelica.
бучениш — Eupatorium, Eupatorium canna-
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vulgaris subsp. maritima.
буряк звичайний сiйний — Beta vulgaris
subsp. vulgaris.
буряк кормовий — Beta vulgaris subsp.
vulgaris convar. crassa.
буряк морський — Beta maritima.
буряк пастiвний — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.
буряк пашний — Beta vulgaris subsp. vulgaris
convar. crassa.
буряк приморський — Beta maritima.
буряк рiпуватий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.
буряк свекловий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.
буряк скотячий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.
буряк солодкий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. altissima.
буряк ставовий — Rumex hydrolapathum.
буряк столовий — Beta vulgaris, Beta vulgaris
subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.
буряк триприймочковий — Beta trigyna.
буряк цвикловий — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. conditiva.
буряк цвiклий — Beta vulgaris subsp. vulgaris
convar. crassa var. conditiva.
буряк цукровий — Beta vulgaris subsp.
vulgaris convar. crassa var. altissima.
буряк червоний — Beta vulgaris subsp.
vulgaris convar. crassa var. conditiva.
буряки — Polygonum orientale.
буряки дикi — Polygonum persicaria.
буряковий корiнь — Rumex hydrolapathum.
бур’ян — Artemisia vulgaris, Conyza canadensis, Verbascum nigrum.
бурячки — Borago oﬃcinalis, Chenopodium foliosum, Chenopodium rubrum, Oenothera biennis, Polygonum orientale, Polygonum persicaria, Sedum acre.
бурячки заячi — Echium vulgare.
бурячки свинячi — Plantago media.
бурячок — Cephalaria transsylvanica.
бусенгольцiя — Boussingaultia.
бусенгольцiя базелеподiбна — Boussingaultia baselloides.
бусенґольцiя — Boussingaultia.
бусенґольцiя садова — Boussingaultia
baselloides.
бусєкор — Senecio nemorensis.
буслики — Erodium cicutarium, Linaria vulgaris.
буслянка мушкателька — Pelargonium radula.
буслянка поясковата — Pelargonium zonale.

bulbosum, Chaerophyllum temulum.

py

convar. crassa.

binum.

бучениш пеночняк — Eupatorium cannabinum.

бучераш — Angelica archangelica.
бучериш — Angelica archangelica.
бучина — Carpinus betulus, Fagus sylvatica.
бучинарь — Fagus sylvatica.
бучия — Anthriscus sylvestris.
бучiвник — Angelica archangelica.
бучман — Buxus sempervirens.
бучник — Angelica archangelica.
бучуриш — Angelica archangelica.
бушiя — Buschia.
бушiя бокоцвiта — Buschia lateriﬂora.
буштан — Buxus sempervirens.
бущдерево — Myricaria germanica.
буюся — Aconitum lycoctonum.
буяки — Vaccinium uliginosum.
буяхи — Vaccinium uliginosum, Vaccinium.
буяшник — Chamaecytisus ruthenicus.
б’юфонiя — Bufonia.
бюфонiя дрiбноквiткова — Bufonia tenuifolia.

б’юфонiя тонколиста — Bufonia tenuifolia.
б’язь — Coronilla varia.
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Isatis tinctoria.

Вiллярса — Isatis villarsii.
Вiллярсова — Isatis villarsii.
кримська — Isatis taurica.
повстиста — Isatis tomentella.
польова — Isatis campestris.
прибережна — Isatis littoralis.
рання — Isatis praecox.
ребриста — Isatis costata.
тонкоповстиста — Isatis tomentella.
узбережна — Isatis littoralis.
фарбувальна — Isatis tinctoria.
фарбувальна повстиста — Isatis

tinctoria subsp. tomentella.

вайда фарбувальна типова — Isatis tinctoria subsp. tinctoria.
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вакацiя — Caragana arborescens, Robinia

th
or

pseudoacacia.
вакацiя бiла — Robinia pseudoacacia.
вакацiя жовта — Caragana arborescens, Gleditsia triacanthos.
валах лiсовий — Trifolium montanum.
валашок — Trifolium pratense.
валашок жовтий — Anthyllis vulneraria.
валдрiян — Valeriana oﬃcinalis.
валерiана — Valeriana, Valeriana oﬃcinalis.
валерiана блискуча — Valeriana nitida.
валерiана бузинолиста — Valeriana sambucifolia.
валерiана бульбиста — Valeriana tuberosa.
валерiана вузьколиста — Valeriana collina.
валерiана горбкова — Valeriana collina.
валерiана Гросгейма — Valeriana grossheimii.
валерiана дводомна — Valeriana dioica.
валерiана лискуча — Valeriana nitida.
валерiана пагононосна — Valeriana stolonifera.
валерiана росiйська — Valeriana rossica.
валерiана трансiльванська — Valeriana
transsilvanica.
валерiана трикрила — Valeriana tripteris.
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nata.

валерiанела голчаста — Valerianella muricata.

валерiанела здута — Valerianella turgida.
валерiанела зубчаста — Valerianella dentata.
валерiанела їжакова — Valerianella echinata.
валерiанела кiляста — Valerianella carinata.
валерiанела овочева — Valerianella locusta.
валерiанела пухнастоплода — Valerianella
lasiocarpa.

валерiанела ребриста — Valerianella costata.
валерiанела щiлинна — Valerianella rimosa.
валерiанка — Valeriana oﬃcinalis.
валерiанка лiкарська — Valeriana oﬃcinalis.
валерiановi — Valerianaceae.
валерiяна — Valeriana oﬃcinalis.
валер’ян — Majanthemum bifolium, Valeriana
oﬃcinalis.

co

вайда
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вайда
вайда
вайда
вайда
вайда
вайда
вайда
вайда
вайда
вайда

nata.

валерiанела гачкоплода — Valerianella unci-
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вайґелiя рання — Weigela praecox.
вайґелiя рожева — Weigela ﬂoribunda.
вайда — Isatis, Isatis littoralis, Isatis praecox,

folia.

валерiанела — Valerianella.
валерiанела вiночкова — Valerianella coro-

rig

bunda.

валерiана цiлолиста — Valeriana simplici-

py

ваґацiя — Robinia pseudoacacia.
ваґриш — Ribes uva-crispa.
вазелiнки — Convallaria majalis.
вазєль — Coronilla varia.
вазончики — Galinsoga parviﬂora.
вайґелiя — Weigela.
вайґелiя пишноцвiта — Weigela flori-

валер’яна — Valeriana, Conium maculatum,
Valeriana oﬃcinalis.

валер’яна блискуча — Valeriana nitida.
валер’яна бузинолиста — Valeriana sambucifolia.

валер’яна бульбиста — Valeriana tuberosa.

валер’яна висока — Valeriana oﬃcinalis.
валер’яна вузьколиста — Valeriana collina.

валер’яна Ґроссгейма — Valeriana grossheimii.

валер’яна дводомна — Valeriana dioica.
валер’яна дводомна цiлолиста — Valeriana
dioica subsp. simplicifolia.

валер’яна лiкарська — Valeriana officinalis.

валер’яна лiкарська бузинолиста — Valeriana officinalis subsp. sambucifolia.

валер’яна лiкарська вузьколиста — Valeriana officinalis subsp. collina.

валер’яна лiкарська типова — Valeriana
officinalis subsp. officinalis.

валер’яна повзучопагонова — Valeriana
stolonifera.

валер’яна росiйська — Valeriana rossica.
валер’яна трансильванська — Valeriana
transsilvanica.

валер’яна трикрила — Valeriana tripteris.
валер’яна трикрила австрiйська — Valeriana tripteris subsp. austriaca.
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валер’янiв корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
валер’янка — Valeriana oﬃcinalis.
валер’янова трава — Valeriana oﬃcinalis.
валер’яновi — Valerianaceae.
валивочко — Trollius europaeus.
валиянка — Valeriana oﬃcinalis.
валiснерiя — Vallisneria, Vallisneria spiralis.
валiснерiя спiральна — Vallisneria spiralis.

валох — Trifolium medium.
валчуга — Prunus domestica.
вальдмейстер — Galium odoratum.
вальдштейнiя — Waldsteinia.
вальдштейнiя гравiлатоподiбна — Waldsteinia geoides.

Amaranthus cruentus, Centaurea cyanus, Centaurea mollis, Centaurium erythraea, Cichorium intybus, Galinsoga parviﬂora, Hyssopus oﬃcinalis, Lythrum salicaria, Ocimum
basilicum, Polygonum orientale, Salvia dumetorum, Salvia nemorosa, Salvia pratensis,
Salvia verbenaca, Thalictrum minus, Thymus
serpyllum, Veronica spicata.
васильки береговi — Lythrum salicaria.
васильки бiлi — Onobrychis viciifolia.
васильки болотнi — Symphytum oﬃcinale.
васильки болотянi — Lythrum virgatum,
Stachys palustris.
васильки водянi — Salvia verbenaca.
васильки гадючi — Veronica paniculata.
васильки городнi — Amaranthus cruentus,
Ocimum basilicum.
васильки дикi — Lythrum salicaria, Mentha
× piperita, Salvia nemorosa.
васильки душистi — Ocimum basilicum.
васильки-кетяхи — Amaranthus cruentus.
васильки краснi — Lythrum salicaria.
васильки лiснi — Prunella vulgaris.
васильки лiсовi — Ajuga genevensis, Geranium pratense.
васильки луговi — Lythrum salicaria.
васильки пахучi — Ocimum basilicum.
васильки плавньовi — Lythrum salicaria.
васильки польовi — див. польовi васильки,
Acinos arvensis, Echium vulgare, Galeopsis ladanum, Lythrum salicaria, Melampyrum
nemorosum, Melampyrum pratense, Phlomis
tuberosa, Salvia pratensis, Teucrium chamaedrys, Veronica prostrata.
васильки рогатi — Consolida regalis.
васильки руськi — Amaranthus cruentus.
васильки сивi — Ocimum canum.
васильки синi — Veronica spicata.
васильки собачi — Prunella vulgaris.
васильки справжнi — Ocimum basilicum.
васильки холостi — Stachys palustris.
васильки церковнi — Ocimum basilicum.
васильки червонi — Amaranthus cruentus,
Lythrum salicaria.
василько — Ocimum basilicum.
васильковий цвiт — Centaurea cyanus.
васильник — Ocimum basilicum.
васильок — Amaranthus cruentus, Artemisia
annua, Centaurea cyanus, Centaurea jacea,
Centaurea scabiosa, Centaurium erythraea,
Ocimum basilicum, Origanum vulgare, Pelargonium radula, Polygonum persicaria, Pulmonaria oﬃcinalis, Salvia dumetorum, Salvia
pratensis, Viola tricolor.
васильок городнiй красний — Amaranthus
caudatus.
васильок дикий — Amaranthus cruentus,
Centaurium erythraea, Clinopodium vulgare,
Salvia nutans.
васильок жаб’їчий — Polygonum hydropiper.
васильок конячий — Stachys annua.
васильок красний — Salvia nutans.
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ванна(-панна) — Verbascum nigrum.
ванник — Convallaria majalis.
ваньдзiллє — Epilobium sp.
ванька мокрий — Impatiens balsamina.
вапрена — Ribes uva-crispa.
вапрени — Crocus heuﬀelianus.
ваприна — Ribes uva-crispa.
варагуша — Asarum europaeum.
варагушня — Valeriana oﬃcinalis.
вараксiя польова — Onobrychis viciifolia.
вараничка — Callistephus chinensis.
варахiя — Inula britannica.
варвiнок — Vinca minor.
варгуль — Malus domestica.
варгун — Melilotus oﬃcinalis.
варґiня — Dahlia pinnata.
варґолiя — Dahlia pinnata.
варґона — Syringa vulgaris.
варґонiя — Dahlia pinnata.
варена трава — Paeonia tenuifolia.
варенець — Paeonia tenuifolia.
варешниця лiкарська — Cochlearia oﬃci-

васильки — Ocimum, Ajuga genevensis,
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валер’яна цiлолиста — Valeriana simplici-
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nalis.

вариянка — Valeriana oﬃcinalis.
варнак — Asparagus oﬃcinalis.
варохобник — Lysimachia vulgaris.
вар’янка — Valeriana oﬃcinalis.
вар’ян(т) — Valeriana oﬃcinalis.
василечки — Ocimum basilicum, Viola tricolor.

василечок — Viola hirta.
василик — Centaurea cyanus.
василистник — Thalictrum lucidum, Thalictrum minus.

василочек — Centaurea cyanus.
василь — Trifolium montanum.
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ca oﬃcinalis.

велiнгтонiя — Sequoiadendron giganteum.
велiнґтонiя великанська — Sequoiadendron
giganteum.

вельбiг — Phaseolus vulgaris.
вельгорох — Pisum sativum subsp. sativum.
вельґоґор — Pisum sativum subsp. sativum.
вельстер — Leontopodium alpinum.
вельялиця калiфорнiйська — Sequoiadendron giganteum.

венґерки — Malus domestica, Prunus domestica.

capillus-veneris.
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венґерчук — Malus domestica.
венеринi кучерi — Adiantum.
венеринi кучерi звичайнi — Adiantum
веновка — Malus domestica.
вентената — Ventenata.
вентената сумнiвна — Ventenata dubia.
вепривник — Ribes uva-crispa.
веприна — Ribes uva-crispa, Rubus nessensis.
вепринець — Hypochoeris sp., Ribes uvacrispa.

вепринки — Ribes uva-crispa.
вепринник — Ribes uva-crispa.
вераника — Veronica oﬃcinalis.
верба — Salix, Alnus glutinosa, Lysimachia

co

ga genevensis, Campanula sibirica, Centaurea
jacea, Euphrasia stricta, Galeopsis ladanum,
Prunella vulgaris, Salvia nemorosa, Salvia verticillata, Sideritis montana.
васильок собачий — Geranium pusillum.
васильок степний — Salvia nemorosa.
васильок степовий — Salvia nemorosa.
васильочки — Hepatica nobilis, Ocimum basilicum.
васильочки польовi — Acinos arvensis.
васильчик — Centaurea cyanus, Ocimum
basilicum.
вата — Asclepias syriaca.
ватник — Asclepias syriaca.
ваточник — Asclepias, Asclepias syriaca.
ваточник звичайний — Asclepias syriaca.
ваточник сирiйський — Asclepias syriaca.
ватянки — Malus domestica.
вахлатка — Cirsium decussatum.
вахта — Menyanthes trifoliata.
вдарник — Polygonatum odoratum.
вдова — Aster × salignus.
вдовичка — Bellis perennis.
вдовушка — Chorispora tenella, Knautia arvensis, Scabiosa argentea.
вдовушки — Knautia dipsacifolia, Nigella
damascena.
веґа — Vicia cracca, Vigna radiata.
веґета — Levisticum oﬃcinale.
ведмедицi — Rubus caesius.
ведмедиця — Eryngium planum.
ведмежа ягода — Rubus idaeus.
ведмеже вухо — Salvia aethiopis, Verbascum
phlomoides.
ведмежина — Rubus nessensis.
ведмiжина — Rubus nessensis.
вежниця гладка — Arabis glabra.
вейгела — Weigela.
вейгела рання — Weigela praecox.
вейгела рясноцвiта — Weigela ﬂoribunda.
вексибiя китниковидна — Sophora alopecuroides.
велезiя — Velezia.
велезiя клейка — Velezia rigida.
велика хризантема — Dendranthema.
велика хризантема Завадського — Dendranthema zawadzkii.
велика хризантема iндiйська — Dendranthema indicum.
велика хризантема шовковицелиста —
Dendranthema morifolium.
велике зiллє — Inula helenium.

великий дягель — Archangelica.
великий дягель лiкарський — Archangeli-
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луговий — Centaurea jacea.
малий — Centaurium erythraea.
пахучий — Ocimum basilicum.
пiльський — Nepeta cataria.
польовий — Acinos arvensis, Aju-
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thyrsiﬂora, Malus domestica, Pyrus communis, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix
caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix pentandra, Salix starkeana, Salix triandra, Salix
viminalis.
верба альпiйська — Salix alpina.
верба багнова — Salix myrtilloides.
верба багряна — Salix purpurea.
верба бiла — Salix alba, Salix fragilis.
верба вавi(и)лонська — Salix babylonica.
верба ветлина — Salix viminalis.
верба Виноградова — Salix vinogradovii.
верба вiтлова — Salix viminalis.
верба вовчеликова — Salix daphnoides.
верба вовчеягiдна — Salix daphnoides.
верба волоська — Vitex agnus-castus.
верба вухата — Salix aurita.
верба вушката — Salix aurita.
верба гостролиста — Salix acutifolia.
верба дафневидна — Salix daphnoides.
верба двоколiрна — Salix bicolor.
верба дика — Lycium barbarum.
верба жовта — Salix alba, Salix fragilis.
верба з червоним луттєм — Salix purpurea.
верба затрiйка — Salix triandra.
верба зелиста — Salix herbacea.
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Populus balsamifera.

верба iва — Salix caprea.
верба iнеїста — Salix acutifolia.
верба козяча — Salix caprea.
верба косата — Salix babylonica.
верба кошикарська — Salix viminalis.
верба крихка — Salix fragilis.
верба крушна — Salix fragilis.
верба лаврова — Salix pentandra.
верба ламка — Salix fragilis.
верба лапландська — Salix lapponum.
верба-лоза — Salix pentandra, Salix viminalis.
верба лозова — Salix viminalis, Salix purpurea.

rum salicaria.

верба трав’яна — Salix herbacea.
верба трав’яниста — Salix herbacea.
верба тритичинкова — Salix triandra.
верба туполиста — Salix retusa.
верба ушатка — Salix aurita.
верба фiлiколиста — Salix bicolor.
верба цареградська — Elaeagnus angustifolia.
верба червона — Salix purpurea, Salix acutifolia, Salix alba, Salix pentandra.

верба черлена — Salix purpurea.
верба чорна — Salix myrsinifolia, Salix pentandra.

верба чорницевидна — Salix myrtilloides.
верба чорницювата — Salix myrtilloides.
верба чорнична — Salix myrtilloides.
верба чорнiюча — Salix myrsinifolia.
верба чорнувата — Salix myrsinifolia.
верба шлеська — Salix silesiaca.
вербезина — Verbesina.
вербезина американська — Verbesina encelioides.

вербейник — Lysimachia vulgaris, Plantago
maritima.

вербена — Verbena.
вербена гiбридна — Verbena × hybrida.
вербена кропиволиста — Verbena urtici-

nifolia.
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верба ломка — Salix fragilis.
верба ляпонська — Salix lapponum.
верба мирзинолиста — Salix myrsinifolia.
верба мiкдалова — Salix triandra.
верба надгробна — Salix babylonica.
верба плакуча — Salix babylonica.
верба плачуща — Salix babylonica.
верба попеляста — Salix cinerea.
верба приземкувата — Salix rosmarinifolia.
верба притуплена — Salix retusa.
верба проста — Alnus glutinosa, Salix fragilis.
верба прутовидна — Salix viminalis.
верба пурпурова — Salix purpurea.
верба п’ятерка — Salix pentandra.
верба п’ятитичинкова — Salix pentandra.
верба розма(й)ринолиста — Salix rosmari-

верба-трава — Lysimachia thyrsiﬂora, Lyth-
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зеловата — Salix herbacea.
зiлляста — Salix herbacea.
злата — Salix alba var. vitellina.
золота — Salix alba var. vitellina,
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верба рокита — Salix rosmarinifolia.
верба рокитина — Salix purpurea.
верба самбiрська — Salix purpurea.
верба сива — Salix eleagnos, Salix starkeana.
верба сиза — Salix starkeana, Salix eleagnos.
верба силезька — Salix silesiaca.
верба синювато-сiра — Salix starkeana.
верба синя — Salix eleagnos.
верба сiлезька — Salix silesiaca.
верба сiра — Salix cinerea.
верба сiтковата — Salix reticulata.
верба сiтчаста — Salix reticulata.
верба слязка — Salix silesiaca.
верба списовидна — Salix hastata.
верба списоподiбна — Salix hastata.
верба Старке — Salix starkeana.

folia.

вербена лежача — Verbena supina.
вербена лiкарська — Verbena officinalis.
вербенець — Salix viminalis.
вербеновi — Verbenaceae.
вербенуватi — Verbenaceae.
вербець солодкий — Glycyrrhiza echinata.
вербигуз — Anthriscus sylvestris.
вербина — Agrimonia eupatoria, Salix sp.
вербинець — Salix sp.
вербинка — Aster amellus, Aster × salignus,
Menyanthes trifoliata.

вербитник — Lythrum salicaria.
вербиця — Bassia scoparia.
вербиця колюща — Lycium barbarum.
вербич — Agrimonia eupatoria, Lysimachia
vulgaris, Polygonum sp.

вербичка — Epilobium roseum, Menyanthes

trifoliata, Polygonum hydropiper, Polygonum
persicaria.
вербишник — Scopolia carniolica, Verbascum
lychnitis, Verbascum nigrum.
вербишник чорний — Verbascum nigrum.
вербiвка — Epilobium angustifolium, Impatiens balsamina, Phlox paniculata, Pyrus communis.
вербiвки — Malus domestica.
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вербова трава — Lythrum salicaria.
вербованя — Impatiens balsamina.
вербованя городна — Impatiens balsamina.
вербовий бур’ян — Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper.

вербовi — Salicaceae.
вербовник — Lythrum salicaria.
вербозiлля — Lysimachia.
вербозiлля гайове — Lysimachia nemorum.

вербозiлля дiбровне — Lysimachia nemorum.
вербозiлля звичайне — Lysimachia vulgaris.

китицецвiте — Lysimachia

thyrsiflora.

ht

вербозiлля

вербозiлля китичкувате — Lysimachia thyrsiﬂora.

вербозiлля кiльчасте — Lysimachia verti-
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cillaris.

вербозiлля крапчасте — Lysimachia punctata.

вербозiлля лучне — Lysimachia nummularia.
вербозiлля мутовчасте — Lysimachia verticillaris.

вербозiлля сланке — Lysimachia nummularia.

вербозiль гаєвий — Lysimachia nemorum.
вербозiль звичайний — Lysimachia vulgaris.
вербозiль китичний — Lysimachia thyrsi-
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hydropiper.
вербiйник — Salix viminalis.
вербка — Polygonum bistorta.
вербличка — Epilobium angustifolium.
верблюдка — Corispermum, Centaurea diffusa, Centaurea ovina, Ceratocarpus arenarius, Corispermum nitidum, Epilobium
tetragonum.
верблюдка блискуча — Corispermum nitidum.
верблюдка блискуча дрiбнонасiнна —
Corispermum nitidum subsp. microspermum.
верблюдка блискученька — Corispermum
nitidum subsp. microspermum.
верблюдка видовжена — Corispermum
elongatum.
верблюдка вузькокрила — Corispermum
stenopterum.
верблюдка гiбридна — Corispermum hybridum.
верблюдка гiсополиста — Corispermum
hyssopifolium.
верблюдка звичайна — Corispermum hyssopifolium.
верблюдка лискуча — Corispermum nitidum.
верблюдка Маршалла — Corispermum
marschallii.
верблюдка Маршалова — Corispermum
marschallii.
верблюдка нахилена — Corispermum declinatum.
верблюдка оголена — Corispermum glabratum.
верблюдка острiвна — Corispermum insulare.
верблюдка Палляса — Corispermum pallasii.
верблюдка Редовського — Corispermum
redowskii.
верблюдка сивувата — Corispermum canescens.
верблюдка сiрувата — Corispermum canescens.
верблюдка тонкокрила — Corispermum
leptopterum.
верблюдка українська — Corispermum
ucrainicum.
верблюдка Черняєва — Corispermum ×
czernjajevii.
верблюдки — Corispermum hyssopifolium.
верблюжа трава — Corispermum, Corispermum nitidum.
верблюжак — Centaurea diﬀusa.
вербля — Salix sp.
верблянки — Malus domestica.
вербник — Salix rosmarinifolia, Salix sp.
вербник челлений — Salix purpurea.
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вербiвник — Lysimachia vulgaris, Polygonum
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ﬂora.

вербозiль круглолистий — Lysimachia nemorum.

вербозiль цяткастий — Lysimachia punctata.
верболист — Inula salicina.
верболiз — Salix pentandra, Alnus glutinosa,

Epilobium angustifolium, Lythrum salicaria,
Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Salix
purpurea, Salix triandra, Salix viminalis.
верболiз червоний — Salix acutifolia, Salix
purpurea.
верболоз — Alnus glutinosa, Chamaecytisus
ruthenicus, Salix acutifolia, Salix caprea, Salix
cinerea, Salix pentandra, Salix viminalis.
верболозина — Salix pentandra.
вербоплiт — Lycium barbarum.
верботернь — Hippophaë rhamnoides.
вербуватi — Salicaceae.
вервечниця — Neotorularia.
вервечниця горбкувата — Neotorularia torulosa.
вервечниця скручена — Neotorularia contortuplicata.
верґонiя — Dahlia pinnata.
веребина — Sorbus aucuparia.
вередник — Thlaspi arvense.
вередовець — Thalictrum ﬂavum, Thalictrum
minus.
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chioides.

веронiка весняна — Veronica verna.
веронiка витончена — Veronica polita.
веронiка волотиста — Veronica paniculata, Veronica spuria.

веронiка гiрська — Veronica montana.
веронiка гладенька — Veronica polita.
веронiка Гриня — Veronica gryniana.
веронiка Гриньова — Veronica gryniana.
веронiка грицикоплода — Veronica capsellicarpa.

веронiка грязьова — Veronica anagalloides.
веронiка джерельна — Veronica anagallis-
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aquatica, Veronica anagalloides, Veronica beccabunga.
веронiка Дилленiя — Veronica dillenii.
веронiка дiбровна — Veronica chamaedrys.
веронiка дiбровна вiденська — Veronica
chamaedrys subsp. vindobonensis.
веронiка дiбровна типова — Veronica
chamaedrys subsp. chamaedrys.
веронiка Дiлленiя — Veronica dillenii.
веронiка довгоквiтконiжкова — Veronica
peduncularis.
веронiка довголиста — Veronica longifolia.
веронiка донецька — Veronica donetzica.
веронiка Жакена — Veronica jacquinii.
веронiка затiнкова — Veronica umbrosa.
веронiка зозулинцева — Veronica orchidea.
веронiка iноземна — Veronica peregrina.
веронiка клейка — Veronica visculosa.
веронiка ключева — Veronica beccabunga.
веронiка колосиста — Veronica spicata.
веронiка колосиста Баррельє — Veronica
spicata subsp. barrelieri.
веронiка колосиста зозулинцева — Veronica spicata subsp. orchidea.
веронiка колосиста сива — Veronica spicata subsp. incana.
веронiка колосиста типова — Veronica spicata subsp. spicata.
веронiка крейдяна — Veronica cretacea.
веронiка кримська — Veronica taurica.
веронiка кропиволиста — Veronica urticifolia.
веронiка кущикова — Veronica fruticans.
веронiка кущиста — Veronica fruticans.
веронiка лежача — Veronica prostrata,
Veronica humifusa.
веронiка лiкарська — Veronica officinalis.
веронiка лiсна — Veronica oﬃcinalis.
веронiка меотична — Veronica maeotica.
веронiка мiлководна — Veronica anagalloides.
веронiка напiвоголена — Veronica semiglabrata.
веронiка несправжня — Veronica spuria.
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sabina, Ulmus minor, Veronica oﬃcinalis.
верес звичайний — Calluna vulgaris.
верес луговий — Euphrasia stricta.
верес простий — Calluna vulgaris.
вересень — Calluna vulgaris.
вересiлка рiчна — Thymelaea passerina.
вересiль — Calluna, Calluna vulgaris.
вересiль звичайний — Calluna vulgaris.
вересiнь (звичайний) — Calluna vulgaris.
вереск — Calluna vulgaris, Ulmus minor.
вереск болотний — Geranium pratense.
вересклед — Euonymus europaeus, Euonymus
verrucosus.
вересклен — Euonymus verrucosus.
вересклеп — Euonymus verrucosus.
вересниця — Bruckenthalia, Calluna vulgaris.
вересниця голколиста — Bruckenthalia
spiculifolia.
вересовець-трава — Calluna vulgaris.
вересовi — Ericaceae.
вересок — Calluna vulgaris.
верест — Calluna vulgaris, Thymus serpyllum.
вересь — Calluna vulgaris.
веретенце — Equisetum arvense.
веретень — Angelica archangelica.
веретiнця — Equisetum arvense.
верещай — Calluna vulgaris.
веризуб — Sisymbrium oﬃcinale.
верi(и)с — Calluna vulgaris.
веркольон — Linum usitatissimum var. vulgare.
вернисонце — Lupinus micranthus, Lupinus
sp.
веронiка — Veronica, Veronica austriaca subsp. teucrium, Veronica oﬃcinalis.
веронiка австрiйська — Veronica austriaca.
веронiка австрiйська типова — Veronica
austriaca subsp. austriaca.
веронiка австрiйська широколиста — Veronica austriaca subsp. teucrium.
веронiка альпiйська — Veronica alpina.
веронiка Баррельє — Veronica barrelieri.
веронiка Баумгартена — Veronica baumgartenii.
веронiка безлиста — Veronica aphylla.
веронiка берегова — Veronica anagallisaquatica.
веронiка бiла — Veronica hololeuca.
веронiка блискуча — Veronica polita.
веронiка болотяна — Veronica scutellata.
веронiка вербозiллева — Veronica lysimachioides.

веронiка вербозiльна — Veronica lysima-

rig

вередовник — Chimaphila umbellata.
верес — Calluna, Calluna vulgaris, Juniperus
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веронiка плющелиста типова — Veronica
hederifolia subsp. hederifolia.

плющелиста трилопатева —
Veronica hederifolia subsp. triloba.
веронiка польова — Veronica arvensis,
Veronica agrestis.
веронiка приазовська — Veronica maeotica.
веронiка прибережна — Veronica anagallis-aquatica.
веронiка причорноморська — Veronica
pontica.
веронiка проста — Veronica austriaca.
веронiка рання — Veronica praecox.
веронiка рiльна — Veronica agrestis.
веронiка ручейна — Veronica beccabunga.
веронiка серцеплода — Veronica cardiocarpa.
веронiка сива — Veronica incana.
веронiка скардська — Veronica scardica.
веронiка сланка — Veronica humifusa.
веронiка стокроткова — Veronica bellidioides.
веронiка струмкова — Veronica beccabunga.
веронiка схiдна — Veronica orientalis.
веронiка схiднокарпатська — Veronica
baumgartenii.
веронiка тирличева — Veronica gentianoides.
веронiка тiнява — Veronica umbrosa.
веронiка тiньова — Veronica umbrosa.
веронiка трилиста — Veronica triphyllos.
веронiка трилопатева — Veronica triloba.
веронiка тьмяна — Veronica opaca.
веронiка чебрецелиста — Veronica serpyllifolia.
веронiка чебрецелиста сланка — Veronica
serpyllifolia subsp. humifusa.
веронiка чебрецелиста типова — Veronica
serpyllifolia subsp. serpyllifolia.
веронiка чебролиста — Veronica serpyllifolia.
веронiка чужоземна — Veronica peregrina.
веронiка широколиста — Veronica teucrium.
веронiка щебрушколиста — Veronica
acinifolia.

lium.

веснуха — Anemone nemorosa, Angelica
sylvestris.

веснушки — Galium boreale.
веснянка — Erophila, Lathyrus vernus, Primula veris.

веснянка
веснянка
веснянка
веснянка
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веронiка

lata.

веронiка ягiднолиста — Veronica acinifolia.
верос — Calluna vulgaris.
верпина — Ribes uva-crispa.
верпник — Cichorium intybus.
версак — Calluna vulgaris.
вертиполе — Cirsium decussatum.
вертлик повзучий — Goodyera repens.
верходуб — Laserpitium latifolium.
вершник — Polygonum minus.
вер’ян — Valeriana oﬃcinalis.
весей — Oenanthe aquatica.
весiй — Cicuta virosa.
веслин — Oenothera.
веслин дволiтний — Oenothera biennis.
веслин люльочник — Oenothera biennis.
веснiвка — Majanthemum, Primula veris.
веснiвка дволиста — Majanthemum bifo-

ht

веронiка персидська — Veronica persica.
веронiка перська — Veronica persica.
веронiка плющелиста — Veronica hederi-

веронiка щиткова — Veronica scutellata.
веронiка щитоносна — Veronica scutel-

rig

kiana.

нив’яна — Veronica agrestis.
нитковидна — Veronica ﬁliformis.
ниткувата — Veronica filiformis.
орхiдна — Veronica orchidea.
Пачоського — Veronica paczos-
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безствольна — Primula vulgaris.
весняна — Erophila verna.
звичайна — Erophila verna.
звичайна рання — Erophila ver-

na subsp. praecox.

веснянка звичайна типова — Erophila verna subsp. verna.

веснянка Крокера — Erophila krockeri.
веснянка проста — Primula veris.
веснянка рання — Erophila praecox.
веснянка росла — Primula elatior.
веснянки — Anemone nemorosa.
веснянковатi — Primulaceae.
весь — Cicuta virosa, Oenanthe aquatica.
весь звичайний — Cicuta virosa.
ветвина — Clematis alpina.
ветеринарочка — Abutilon theophrasti.
ветла — Salix alba, Salix cinerea, Salix fragi-

lis, Salix pentandra, Salix triandra, Salix viminalis.
ветлина — Salix alba var. vitellina, Salix viminalis.
ветлiкарка — Abutilon theophrasti.
ветля — Salix caprea.
ветуха — Cuscuta epilinum.
ветушки — Fallopia convolvulus.
вех — Sium, Cicuta virosa, Sium latifolium,
Sium sisarum.
вех вузьколистий — Berula erecta.
вех кiнський — Stellaria graminea.
вех ланцетолистий — Sium sisaroideum.
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Sium sisarum subsp. lancifolium.

вех широколистий — Sium latifolium.
веха — Cicuta virosa, Thalictrum ﬂavum, Viscum album.

вечерка госпожанка — Hesperis matronalis.
вечерницi душистi — Hesperis matronalis.
вечерницi пахучi — Hesperis matronalis.
вечерницi плакучi — Hesperis tristis.
вечерниця — Hesperis matronalis, Hesperis
tristis, Verbascum phoeniceum.

вечерниця пахуча — Hesperis matronalis.
вечерниця сумовита — Hesperis tristis.
вечiрки — Verbascum phoeniceum.
вечiрник — Clausia, Hesperis matronalis.
вечiрник сонцелюбний — Clausia aprica.
вечiрники — Matthiola incana.
вечорницi — Hesperis, Ipomoea purpurea,
Matthiola longipetala.

вечорницi бiлi — Hesperis candida.
вечорницi Воронова — Hesperis voronovii.
вечорницi густоволосистi — Hesperis pycnotricha.
tricha.

вечорницi духмянi — Hesperis matronalis.
вечорницi духмянi бiлi — Hesperis matronalis subsp. candida.
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вечорницi духмянi Воронова — Hesperis
matronalis subsp. voronovii.

вечорницi духмянi типовi — Hesperis ma-
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or

tronalis subsp. matronalis.

вечорницi запашнi — Hesperis suaveolens.
вечорницi лiсовi — Hesperis sylvestris.
вечорницi лiсовi Веленовського — Hesperis sylvestris subsp. velenovskyi.
вечорницi пахучi — Hesperis matronalis.
вечорницi плакучi — Hesperis tristis.
вечорницi похмурi — Hesperis tristis.
вечорницi сибiрськi — Hesperis sibirica.
вечорницi Стевена — Hesperis steveniana.
вечорничка — Malcolmia, Strigosella.
вечорничка африканська — Malcolmia
africana, Strigosella africana.
вешня — Cerasus vulgaris.
в’єлка — Picea abies.
в’єнишник — Conyza canadensis.
вибiжка — Poa.
вибiжка гаєва — Poa nemoralis.
вибiжка глодавка — Poa trivialis.
вибiжка лугова — Poa pratensis.
вибiжка однолiтка — Poa annua.
вибiжка половичка — Poa palustris.
вивiшник — Geum urbanum.

au

Papaver rhoeas.

видух — Papaver rhoeas.
видюк — Papaver rhoeas.
видюх — Papaver rhoeas.
видяк — Papaver rhoeas.
вижлин — Antirrhinum.
вижлин бiльший — Antirrhinum majus.
виздоза — Tagetes erecta.
вика — Vicia, Onobrychis viciifolia, Vicia cracca, Vicia sativa.

вика бiб — Vicia faba.
вика Бiберштайна — Vicia biebersteinii.
вика брудна — Vicia sordida.
вика Буасcьє — Vicia boissieri.
вика великоцвiта — Vicia grandiflora.
вика волосиста — Vicia pilosa.
вика волохата — Vicia villosa.
вика волохата мiнлива — Vicia villosa subsp. varia.

вика волохата типова — Vicia villosa subsp. villosa.

вика вузьколиста — Vicia angustifolia.
вика гiбридна — Vicia hybrida.
вика горохоподiбна — Vicia pisiformis.
вика горохувата — Vicia pisiformis.
вика горошкова — Vicia lathyroides.
вика горошкувата — Vicia lathyroides.
вика гущавникова — Vicia dumetorum.
вика далматська — Vicia dalmatica.
вика двоїстоплода — Vicia amphicarpa.
вика дворiчна — Vicia biennis.
вика дика — Coronilla varia, Galega oﬃcinalis,
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вечорницi густоволохатi — Hesperis pycno-

виґа — Coronilla varia, Vicia sativa.
виґа дика — Vicia cracca.
видальник — Linaria vulgaris.
видун — Linum usitatissimum var. crepitans,

ht

остролистий — Sium sisaroideum.
сизаровидний — Sium sisaroideum.
солодкокореневий — Sium sisarum.
солодкокореневий ланцетолистий —

rig

вех
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вех
вех
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Vicia cracca.

вика жовта — Vicia lutea.
вика зарiсникова — Vicia dumetorum.
вика звичайна — Vicia sativa.
вика звичайна двоїстоплода — Vicia sativa
subsp. amphicarpa.

вика звичайна надрiзана — Vicia sativa
subsp. incisa.

вика звичайна серцелиста — Vicia sativa
subsp. cordata.

вика звичайна сiйна — Vicia sativa subsp.
sativa.

вика звичайна чорна — Vicia sativa subsp.
nigra.

вика
вика
вика
вика
вика
вика
вика

кашубська — Vicia cassubica.
космата — Vicia hirsuta, Vicia villosa.
лiсова — Vicia sylvatica.
малоазiйська — Vicia bithynica.
мишачий горошок — Vicia cracca.
надрiзана — Vicia incisa.
найтонша — Vicia tenuissima.
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Bryonia alba, Clematis alpina, Convallaria
majalis, Hedera helix, Humulus lupulus, Parthenocissus quinquefolia, Ribes rubrum, Vitis
vinifera subsp. sylvestris.
виноград звичайний — Vitis vinifera.
виноград земляний — Lathraea squamaria.
виноград-iзабела — Vitis labrusca.
виноград iзабелла — Vitis labrusca.
виноград iстий — Vitis vinifera.
виноград лисячий — Vitis vulpina.
виноград лiсний — Clematis vitalba.
виноград лiсовий — Vitis sylvestris, Convallaria majalis.
виноград правдивий — Vitis vinifera.
виноград садовий — Vitis vinifera subsp.
vinifera.
виноград собачий — Xanthium spinosum.
виноград справжнiй — Vitis vinifera.
виноград справжнiй лiсовий — Vitis vinifera subsp. sylvestris.
виноград справжнiй садовий — Vitis vinifera subsp. vinifera.
виноградень — Ampelopsis, Parthenocissus
quinquefolia.
виноградень прочитановатий — Parthenocissus quinquefolia.
виноградець — Vitis vinifera.
виноградка — Ampelopsis japonica.
виноградниця — Ampelopsis.
виноградниця японська — Ampelopsis japonica.
винограднi — Vitaceae.
виноградовi — Vitaceae.
виноградовник — Ampelopsis.
виноградовник японський — Ampelopsis
japonica.
виноградуватi — Vitaceae.
винце — Ribes rubrum.
винце курячоє — Solanum nigrum.
виня — Clematis vitalba.
випадишна трава — Sanguisorba oﬃcinalis.
виринницевi — Callitrichaceae.
виринниця — Callitriche.
виринниця болотяна — Callitriche palustris.
виринниця весняна — Callitriche palustris.
виринниця гачкувата — Callitriche hamulata.
виринниця двостатева — Callitriche hermaphroditica.
виринниця осiння — Callitriche hermaphroditica.
виринниця ставкова — Callitriche stagnalis.
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loiseleurii.
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вика пухнастоплода — Vicia dasycarpa.
вика рiжнобарвна — Vicia biennis.
вика серцелиста — Vicia cordata.
вика сiвна — Vicia sativa.
вика сiйна — Vicia sativa.
вика сочевична — Vicia ervilia.
вика струнка — Vicia elegans.
вика тинова — Vicia sepium.
вика тонколиста — Vicia tenuifolia.
вика хащева — Vicia dumetorum.
вика чагарникова — Vicia dumetorum.
вика чотиризерна — Vicia tetrasperma.
вика чотиринасiнна — Vicia tetrasperma.
вика чужоземна — Vicia peregrina.
вика шерстка — Vicia hirsuta.
вика шорстка — Vicia hirsuta.
вилип — Cuscuta epilinum.
вилiп — Cuscuta europaea.
вилки — Bidens tripartita.
вилсоп — Cuscuta europaea.
вильха — Alnus glutinosa.
вильце — Ipomoea purpurea.
вимела — Loranthus europaeus, Viscum album.
вимник — Sedum telephium.
вим’я коров’яче — Sedum telephium.
винґелики — Zea mays.
винець — Allium vineale.
винина — Clematis vitalba.
вининя — Humulus lupulus.
винна ягода — Ficus carica.
винники — Malus domestica.
винниця — Ribes rubrum, Vitis vinifera.
винниця чорна — Ribes nigrum.
виннички — Ribes rubrum.
виннюхи — Malus domestica.
вино — Vitis vinifera.
вино бабине — Clematis vitalba.
вино баблє — Clematis vitalba.
вино дике — Parthenocissus quinquefolia,

виноград — Vitis, Vitis vinifera.
виноград амурський — Vitis amurensis.
виноград дикий — див. дикий виноград,
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нарбонська — Vicia narbonensis.
озима — Vicia villosa.
паннонська — Vicia pannonica.
панонська — Vicia pannonica.
пастiвна — Vicia villosa.
пiдтинна — Vicia sepium.
плотова — Vicia sepium.
посiвна — Vicia sativa.
птича — Vicia cracca.
пухнаста — Vicia pubescens, Vicia

py

вика
вика
вика
вика
вика
вика
вика
вика
вика
вика

Parthenocissus tricuspidata.

вино жабине — Clematis vitalba.
вино кiнськоє — Solanum dulcamara, Solanum
nigrum.

вино турецьке — Ribes rubrum.
виновцi — Vitaceae.
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виринниця тупоплода — Callitriche cophocarpa.

виринь звичайна — Utricularia vulgaris.
висипка — Catabrosa aquatica, Glyceria maxima, Poa annua, Poa sp.

висипка багняна — Poa palustris.
висипка безплiдна — Poa sterilis.
висипка бульвиста — Poa bulbosa.
висипка гаєва — Poa nemoralis.
висипка звичайна — Poa trivialis.
висипка лiсова — Poa chaixii.
висипка лукова — Poa pratensis.
висипка однолiтна — Poa annua.
висипка плеската — Poa compressa.
вискiк — Linum usitatissimum var. crepitans.
вискоки собачi — Lysimachia punctata.
виспина — Sorbus aucuparia.
вистрiчки — Bellis perennis.
висюк — Bromus squarrosus.
витень — Convolvulus sp., Ipomoea.
витiчка — Juncus eﬀusus.
витка гречка — Fallopia.
витка гречка березковидна — Fallopia convolvulus.

volvulus.

витка гречка чагарникова — Fallopia dumetorum.
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витошник — Linum ﬂavum.
витрiщаки — Carlina acaulis.
витуха — Phaseolus vulgaris subsp. vulgaris.
витягач — Plantago media.
витянка — Ampelopsis japonica.
виха — Cicuta virosa.
вихильон — Linum usitatissimum.
вихлiлил — Lathyrus tuberosus.
вихляник — Nepeta nuda, Ononis arvensis.
вихривiтер — Berteroa incana.
вихрi — Glycyrrhiza echinata.
вичина — Vicia sativa.
вичка — Vicia sp.
вишай — Phragmites australis.
вишар — Carex acutiformis.
вишениця — Cerasus vulgaris.
вишенник — Amygdalus nana, Cerasus fruticosa.

вишенька — Amygdalus nana, Cerasus fruticosa.

vulgaris.

вишня-антипка — Cerasus mahaleb.
вишня бiла — Cerasus avium.
вишня вовча — Atropa bella-donna.
вишня дика — Cerasus fruticosa.
вишня душиста — Cerasus mahaleb.
вишня жидiвська — Physalis alkekengi.
вишня звичайна — Cerasus vulgaris.
вишня карлова — Cerasus fruticosa.
вишня квасна — Cerasus vulgaris.
вишня клепарiвська — Cerasus vulgaris.
вишня кущова — Cerasus fruticosa.
вишня магалебська — Cerasus mahaleb.
вишня перуанська — див. перуанська
вишня.
вишня песя — див. песя вишня.
вишня полева — Cerasus fruticosa.
вишня проста — Cerasus fruticosa.
вишня сибiрська — Hippophaë rhamnoides.
вишня солодка — Cerasus vulgaris.
вишня-степiвка — Cerasus fruticosa.
вишня степна — Cerasus fruticosa.
вишня степова — Cerasus fruticosa.
вишня турецька — Cerasus mahaleb.
вишня-черешня — Cerasus avium.
вишня чортова — Cerasus fruticosa.
вишняк — Amygdalus nana.
вишонка польова — Amygdalus nana.
вищипус — Succisa pratensis.
вiвса — Avena sativa.
вiвси — Avena sativa.
вiвсик — Avenula, Avena fatua, Avena sativa,
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витка гречка берiзкова — Fallopia con-

вишнi сорочi — Solanum dulcamara.
вишнiвки — Ribes rubrum.
вишновиць — Aster oleifolius.
вишня — Cerasus, Cerasus fruticosa, Cerasus

ht

carpa.

rig

виринниця тупоплiдна — Callitriche copho-

py
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вишенька дика — Cerasus fruticosa.
вишенька чортова — Cerasus fruticosa.
вишера — Acorus calamus.
вишишник — Plantago lanceolata.
вишнi вовчi — Daphne mezereum.
вишнi песiї — Atropa bella-donna.
вишнi польовi — Cerasus fruticosa.

Ranunculus thora, Stellaria holostea.

вiвсик золотий — Trisetum ﬂavescens.
вiвсик плоскостеблий — Avenula planiculmis.

вiвсик припалений — Avenula praeusta.
вiвсик рiзнобарвний — Avenula versicolor.
вiвсик стиснутий — Avenula compressa.
вiвсик Шелле — Avenula schelliana.
вiвсо — Avena sativa.
вiвсук — Avena fatua.
вiвсюг — Avena fatua, Avena, Avena strigosa,
Festuca pratensis, Helictotrichon decorum.

вiвсюг звичайний — Avena fatua.
вiвсюг Людовика — Avena ludoviciana.
вiвсюг щетинистий — Avena strigosa.
вiвсюга — Avena fatua.
вiвсюга-дикун — Helictotrichon decorum.
вiвсюжник — Gaudiniopsis.
вiвсюжник худий — Gaudiniopsis macra.
вiвсюжниця — Ventenata.
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вiвсюжниця сумнiвна — Ventenata dubia.
вiвсюжниця худа — Ventenata macra.
вiвсюжок дрiбний — Avena fatua.
вiвсюк — Avena fatua, Dactylis glomerata, Fes-

вiдхасник — Thalictrum ﬂavum, Valeriana of-

вiвсюнець — Helictotrichon, Helictotrichon

вiдьмине зiлля звичайне — Circaea lute-

вiвсюнець гарний — Helictotrichon deco-

вiдьмине зiлля низьке — Circaea alpina.
вiдьмине зiлля середнє — Circaea × inter-

praeustum.

вiвсюнець кримський — Avenula compressa.
вiвсюнець плоскостеблий — Helictotrichon planiculme.

вiвсюнець припалений — Helictotrichon
praeustum.

вiвсюнець пустельний — Helictotrichon
desertorum.

вiвсюнець пухнастий — Helictotrichon pubescens.

вiвсюнець рiзнобарвний — Helictotrichon
versicolor.

вiвсюнець стиснутий — Helictotrichon
compressum.

вiвсюнець Шелле — Helictotrichon schellianum.

purea.

вiлечко — Ipomoea purpurea.
вiльгунець — Calophaca.
вiльгунець волзький — Calophaca wolgarica.

вiльгунець степовий — Calophaca wolgarica.
вiльха — Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Alnus viridis.
бiла — Alnus incana.
гiрська — Alnus viridis.
звичайна — Alnus glutinosa.
зелена — Alnus viridis.
карловата — Alnus viridis.
клейка — Alnus glutinosa.
лемич — Alnus viridis.
сiра — Alnus glutinosa, Alnus incana.
сланка — Alnus viridis.
чорна — Alnus glutinosa, Rhamnus
catharticus.
вiльшина — Alnus glutinosa.
вiльшка — Alnus glutinosa.
вiнець — Melampyrum arvense.
вiнець менший — Fritillaria ruthenica.
вiнець руський — Fritillaria ruthenica.
вiнець рябий — Fritillaria meleagris.
вiнець царський — Fritillaria imperialis.
вiник — Artemisia austriaca, Artemisia scoparia, Bassia scoparia, Calamagrostis epigejos.
вiник-гiрчак — Lepidium ruderale.
вiники — Bassia scoparia, Descurainia sophia,
Typha angustifolia.
вiники вонючi — Lepidium ruderale.
вiники городнi — Descurainia sophia.
вiники польовi — Artemisia campestris.
вiнина бабина — Clematis vitalba.
вiнити — Solanum melongena.
вiничина — Bassia scoparia.

вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
вiльха
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вiвсюс — Avena fatua.
вiвсюх дрiбний — Avena fatua.
вiвсюшка — Allium cepa.
вiвсяжина — Avena sativa.
вiвсяниця — Festuca, Festuca pratensis, Festu-

media.

вiждик — Linaria vulgaris.
вiйник — Calamagrostis epigejos.
вiк бабин — Aster × salignus.
вiк чоловiчий — Hemerocallis fulva.
вiка — Vicia cracca, Vicia sativa, Vicia sp.
вiко — Vicia cracca, Vicia sativa.
вiлець — Convolvulus arvensis, Ipomoea pur-

ca valesiaca.

Poa pratensis.
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вiвсянка — Bromus arvensis, Phleum alpinum,
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вiгна — Vigna.
вiгна китайська — Vigna unguiculata.
вiгна промениста — Vigna radiata.
вiд кошулi — Euonymus verrucosus.
вiд червiв — Capsella bursa-pastoris.
вiдводник луковий — Succisa pratensis.
вiдводник пiвденний — Succisella inﬂexa.
вiдкасник — Carlina, Carlina acaulis, Carlina

vulgaris, Galium glaucum, Thalictrum ﬂavum,
Valeriana oﬃcinalis.
вiдкасник безбилий — Carlina acaulis.
вiдкасник безстеблий — Carlina acaulis.
вiдкасник безстебловий — Carlina acaulis.
вiдкасник Бiберштейна — Carlina biebersteinii.
вiдкасник довголистий — Carlina longifolia.
вiдкасник звичайний — Carlina vulgaris.
вiдкасник кримський — Carlina taurica.
вiдкасник круглоголовий — Carlina acanthifolia.
вiдкасник осотовидний — Carlina cirsioides.
вiдкасник татарниколистий — Carlina onopordifolia.
вiдкласник — Carlina acaulis.

ht

rum.

вiвсюнець знебарвлений — Helictotrichon

tiana.

rig

decorum.

Cirsium arvense.

py

tuca sp.

ﬁcinalis, Veronica chamaedrys.

вiдчеси — Malus domestica.
вiдьмине зiлля — Circaea, Circaea lutetiana,
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вiскарiя звичайна — Viscaria vulgaris.
вiскарiя клейка — Viscaria vulgaris.
вiскрутка — Bellis perennis.
вiстарiя — Wisteria.
вiстарiя китайська — Wisteria sinensis.
вiстерiя — Wisteria.
вiстерiя китайська — Wisteria sinensis.
вiсьмина — Lycium barbarum.
вiтекс — Vitex.
вiтекс священний — Vitex agnus-castus.
вiтка дiвоча — Comarum palustre.
вiтка золота — Solidago virgaurea.
вiтла — Populus tremula, Salix alba.
вiтла бiла — Salix alba.
вiтрениця звiнковата — Pulsatilla vulgaris.
вiтрениця лiсна — Anemone sylvestris.
вiтрениця лукова — Pulsatilla pratensis.
вiтрениця синьоцвiта — Hepatica nobilis.
вiтрениця яскоровата — Anemone ranunculoides.

вiтренник — Galium verum, Thalictrum lucidum.

вiтрець — Asparagus oﬃcinalis.
вiтровник — Filipendula ulmaria.
вiтровой-зiлля — Ononis arvensis.
вiтряк — Anemone ranunculoides.
вiтряниця — Anemone nemorosa, Hepatica no-
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ca, Artemisia campestris, Artemisia scoparia,
Bassia scoparia, Bassia sedoides, Capsella
bursa-pastoris, Descurainia sophia, Erysimum
diﬀusum, Lepidium ruderale.
вiнички бiлi — Artemisia austriaca.
вiнички заячi — Lepidium ruderale.
вiнички польовi — Artemisia austriaca.
вiничник — Artemisia absinthium, Artemisia
vulgaris, Bassia scoparia, Lepidium ruderale,
Spartium.
вiничник прутовидний — Spartium junceum.
вiничничок — Chamaespartium.
вiничничок крилатий — Chamaespartium
sagittale.
вiничок — Thesium arvense.
вiниччє бiле — Artemisia santonicum.
вiниччє чорне — Artemisia scoparia.
вiниччя — Bassia scoparia, Kochia,
Artemisia absinthium, Artemisia austriaca,
Artemisia campestris, Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris, Conyza canadensis, Cytisus
scoparius, Descurainia sophia, Erigeron acer,
Lepidium perfoliatum.
вiниччя бiле — Artemisia austriaca, Artemisia
vulgaris.
вiниччя вовнистоцвiте — Kochia laniﬂora.
вiниччя городнє — Bassia scoparia.
вiниччя густоцвiте — Kochia densiﬂora.
вiниччя жовте — Lepidium perfoliatum.
вiниччя пiскове — Bassia laniﬂora.
вiниччя полинкове — Artemisia austriaca.
вiниччя польове — Descurainia sophia.
вiниччя правдиве — Bassia scoparia.
вiниччя розлоге — Kochia prostrata.
вiниччя сланке — Kochia prostrata.
вiниччя справжнє — Kochia scoparia.
вiниччя шерстисте — Kochia laniﬂora.
вiниччя шерстистоквiткове — Kochia laniﬂora.
вiнницi — Ribes rubrum.
вiнниця — Bassia scoparia.
вiнничина — Apera spica-venti.
вiннички — Ribes rubrum.
вiновець — Poa pratensis.
вiноград — Vitis vinifera.
вiнок-горошок — Coronilla varia.
вiночники — Anthericum liliago.
вiнчик — Artemisia campestris.
вiнчики — Artemisia austriaca.
вiприни — Ribes uva-crispa.
вiрба — Salix alba.
вiргiнка — Malus domestica.
вiрнiсть мужська — Taraxacum oﬃcinale.
вiр’янiв корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
вiсдеревчина — Myricaria germanica.
вiскарiя — Viscaria.

rig

вiнички — Achillea setacea, Artemisia austria-

py
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bilis.

вiтрянка — Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides.

вiх — Cicuta virosa, Oenothera biennis, Vincetoxicum hirundinaria.

вiха — Cicuta, Cicuta virosa, Viscum album.
вiха отруйна — Cicuta virosa.
вiхалка — Anthericum, Anthericum ramosum.

вiхалка галузиста — Anthericum ramosum.
вiхалка гiлляста — Anthericum ramosum.
вiхалка звичайна — Anthericum liliago.
вiхалка лiлiйна — Anthericum liliago.
вiханка — Ruscus.
вiховика — Oenothera biennis.
вiховласик — Apera spica-venti.
вiхоть — Equisetum sp.
вiчка павинi — Myosotis scorpioides.
вiчки блакитнi — Veronica chamaedrys.
вiчник рожевий — Odontites verna.
вiшолма — Cydonia oblonga.
вiюнчик — Convolvulus arvensis.
вiялка — Viola odorata.
вiялки — Agrostemma githago.
вiялова пальма — Trachycarpus.
вiялова пальма висока — Trachycarpus
fortunei.

вiялова пальма низька — Chamaerops humilis.

владимiрка — Cerasus vulgaris.
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paeus.

co

вовконiг звичайний — Lycopus europaeus.
вовконог — Lycopus exaltatus.
вовконога бiла — Lupinus albus.
вовконос — Lycopus exaltatus.
вовкун — Prunus domestica subsp. insititia.
вовкуни — Rubus nessensis.
вовна — Cortusa, Cortusa matthioli.
вовна гiрська — Cortusa matthioli.
вовниця — Eriophorum.
вовниця вузколиста — Eriophorum angustifolium.

's

вовниця пiхвиста — Eriophorum vaginatum.
вовниця пiхвовата — Eriophorum vaginatum.
вовниця струнка — Eriophorum gracile.
вовниця широколиста — Eriophorum latifolium.

th
or

вовничi — Nymphaea alba.
вовнянка — Bombycilaena, Dianthus superbus, Eriophorum latifolium.

au

вовнянка пряма — Bombycilaena erecta.
вовцюг — Geranium collinum.
вовцюга — Ononis arvensis.
вовча — Ononis, Ononis arvensis, Ononis
spinosa.

вовча лапа — Trollius, Trollius europaeus.
вовча лапа звичайна — Trollius europaeus.

вовча лапа звичайна гiрська — Trollius
europaeus subsp. transsilvanicus.

вовча лапа звичайна типова — Trollius
europaeus subsp. europaeus.

вовча трава — Ononis spinosa, Polygonatum
odoratum.

ht

napellus, Aconitum variegatum.

вовкове зiлля — Calluna vulgaris.
вовконiг — Lycopus, Lycopus exaltatus.
вовконiг високий — Lycopus exaltatus.
вовконiг європейський — Lycopus euro-

alnus, Gleditsia triacanthos, Solanum nigrum,
Spiraea salicifolia.
вовче зiлля — Ononis arvensis.
вовче лико — Daphne, Daphne mezereum.
вовче лико запашне — Daphne cneorum.
вовче лико звичайне — Daphne mezereum.
вовче лико кримське — Daphne taurica.
вовче лико лаврове — Daphne laureola.
вовче лико Софiї — Daphne sophia.
вовче тiло — Comarum, Comarum palustre.
вовче тiло болотне — Comarum palustre.
вовче тiло болотяне — Comarum palustre.
вовчеликовi — Thymelaeaceae.
вовчелиця — Daphne mezereum, Euphorbia
carniolica, Euphorbia cyparissias.
вовчивня — Ononis arvensis.
вовчиг — Ononis arvensis.
вовчижник — Ononis arvensis.
вовчий — Ononis arvensis.
вовчий горошок безбильний — Astragalus
pubiﬂorus.
вовчий горошок бiлобильний — Astragalus
albicaulis.
вовчий горошок бiло-жовтавий — Astragalus pallescens.
вовчий горошок довголистий — Astragalus
dolichophyllus.
вовчий горошок круглонасiнний — Astragalus cicer.
вовчий горошок лозиновий — Astragalus
cornutus.
вовчий горошок луговий — Astragalus galegiformis.
вовчий горошок мохнатий — Astragalus
dasyanthus.
вовчий горошок надутий — Astragalus vesicarius.
вовчий горошок пiсковий — Astragalus arenarius.
вовчий горошок понтийський — Astragalus
ponticus.
вовчий горошок прутяний — Astragalus varius.
вовчий горошок рiвчастий — Astragalus sulcatus.
вовчий горошок рiжкастий — Astragalus
corniculatus.
вовчий горошок рожевий — Astragalus austriacus.
вовчий горошок солодкий — Astragalus
glycyphyllos.
вовчий горошок французький — Astragalus
monspessulanus.
вовчий горошок шерсткий — Astragalus asper.
вовчий горошок шиловатий — Astragalus
subuliformis.
вовчий корiнь — Aconitum lycoctonum,
Aconitum napellus.

rig

Ononis arvensis, Orobanche sp.

вовкиня — Lupinus luteus, Lupinus sp.
вовкиня жовта — Lupinus luteus.
вовкобой — Aconitum anthora, Aconitum

вовче дерево — Daphne mezereum, Frangula

py

власополевиця — Eragrostis minor.
влок — Vicia sylvatica.
внутренник — Linaria vulgaris.
воверки — Pedicularis palustris.
вовес — Avena sativa.
вовк — Ononis arvensis, Orobanche elatior.
вовки — Arctium lappa, Bidens tripartita,

вовча ягода — Paris quadrifolia.
вовчак — Ononis arvensis.
вовчак вонючий — Ononis arvensis.
вовчак колючий — Ononis spinosa.
вовчак тернистий — Ononis spinosa.
вовчаличка — Daphne mezereum.
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вовчий сон — Pulsatilla vulgaris.
вовчик — Ononis arvensis.
вовчики — Bidens tripartita, Solanum dulca-

вовчок гвоздиковидний — Orobanche caryo-

вовчина — Ononis arvensis, Rhamnus cathar-

вовчок гiллястий — Orobanche ramosa.
вовчок гiллястий дрiбненький — Orobanche ramosa subsp. nana.

вовчок гiллястий тютюновий — Orobanche ramosa subsp. mutelii.

вовчок гiльчастий — Orobanche ramosa.
вовчок гiрчаковий — Orobanche picridis.
вовчок гiрчанковий — Orobanche picridis.
вовчок голубий — Orobanche caesia.
вовчок гостролопатевий — Orobanche
oxyloba.

's
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вовчок далматський — Orobanche dalmatica.

вовчок дрiбненький — Orobanche nana.
вовчок ельзаський — Orobanche alsatica.
вовчок єгипетський — Orobanche aegyptiaca.

вовчок жабрицевий — Orobanche libanotidis.

вовчок жовтий — Orobanche lutea, Orobanche ﬂava.

вовчок зарубчастий — Orobanche crenata.
вовчок капустяний — Orobanche brassicae.

co

Daphne mezereum, Euphorbia cyparissias,
Euphorbia sp., Ononis arvensis.
вовчинець дубочок — Daphne cneorum.
вовчинець звичайний — Daphne mezereum.
вовчинець пахучий — Daphne cneorum.
вовчинник — Ononis arvensis.
вовчиця — Conium maculatum, Daphne mezereum, Geranium sanguineum.
вовчi плоди — Daphne mezereum.
вовчi ягiдки — Arctostaphylos uva-ursi, Cucubalus baccifer, Frangula alnus.
вовчi ягоди — Actaea spicata, Arctostaphylos uva-ursi, Atropa bella-donna, Bryonia
alba, Daphne, Daphne mezereum, Frangula alnus, Hyoscyamus niger, Ligustrum vulgare, Lonicera nigra, Ononis arvensis, Paris
quadrifolia, Polygonatum odoratum, Rhamnus catharticus, Solanum dulcamara, Solanum
nigrum, Vaccinium uliginosum.
вовчi ягоди жовтi — Solanum dulcamara.
вовчi ягоди звичайнi — Daphne mezereum.
вовчi ягоди кримськi — Daphne taurica.
вовчi ягоди лавровi — Daphne laureola.
вовчi ягоди пахучi — Daphne cneorum.
вовчi ягоди Софiї — Daphne sophia.
вовчi ягоди червонi — Daphne mezereum.
вовчi ягоди чорнi — Atropa bella-donna.
вовчiвник — Daphne mezereum, Ononis arvensis, Ononis spinosa.
вовчiйник — Ononis arvensis.
вовчка — Ononis arvensis, Ononis spinosa.
вовчки — Bidens cernua, Bidens tripartita, Eupatorium cannabinum, Orobanche alba,
Orobanche cernua.
вовчковi — Orobanchaceae.
вовчник — Berberis vulgaris, Daphne mezereum, Ononis arvensis, Rhamnus catharticus,
Solanum nigrum.
вовчниковатi — Thymelaeaceae.
вовчоє дерево — Daphne mezereum.
вовчок — Orobanche, Equisetum arvense,
Nonea pallens, Orobanche arenaria, Orobanche cernua, Orobanche ramosa.
вовчок бiлий — Orobanche alba.
вовчок блiдоквiтковий — Orobanche pallidiﬂora.
вовчок блiдоцвiтий — Orobanche pallidiﬂora.
вовчок великий — Orobanche elatior.
вовчок високий — Orobanche elatior.
вовчок вовнистий — Orobanche caesia.

rig

ticus.

вовчинець — Daphne, Daphne cneorum,

lacea.

py

mara.

phyllacea.

вовчок гвоздиковий — Orobanche caryophyl-

вовчок
вовчок
вовчок
вовчок
вовчок
вовчок

кременовий — Orobanche flava.
маленький — Orobanche nana.
малий — Orobanche minor.
Мутеля — Orobanche mutelii.
панцирний — Orobanche loricata.
пiдмаренниковий — Orobanche

caryophyllacea.
пiсковий — Orobanche arenaria.
плющовий — Orobanche hederae.
пониклий — Orobanche cernua.
порiзниковий — Orobanche libanotidis.
вовчок пурпуровий — Orobanche purpurea.
вовчок пухнастий — Orobanche pubescens.
вовчок рiзнобарвний — Orobanche pubescens.
вовчок самосиловий — Orobanche teucrii.
вовчок сарматський — Orobanche sarmatica.
вовчок сизий — Orobanche caesia.
вовчок синюватий — Orobanche coerulescens.
вовчок синявий — Orobanche coerulescens.
вовчок сiтчастий — Orobanche reticulata.
вовчок соняшниковий — Orobanche cumana.
вовчок стрункий — Orobanche gracilis.
вовчок субальпiйський — Orobanche subalpina.
вовчок темно-жовтий — Orobanche ﬂava.

вовчок
вовчок
вовчок
вовчок

© Юрій Кобів

tica.

водозiрка широколиста — Callitriche stagnalis.

водокрас — Hydrocharis morsus-ranae.
водолистi — Hydrophyllaceae.
водоперицевi — Haloragaceae.
водопериця — Myriophyllum.
водопериця кiльчаста — Myriophyllum
verticillatum.

водопериця колосиста — Myriophyllum
spicatum.
tum.

ht

водопериця колосова — Myriophyllum spicaводопериця кругоцвiтна — Myriophyllum
verticillatum.

водопериця черговоквiткова — Myriophyllum alterniﬂorum.

водопериця черговоцвiта — Myriophyllum
alterniflorum.

водопир — Stratiotes aloides.
водоп’ян — Datura stramonium, Dipsacus
strigosus.

водоп’ян глухий — Chenopodium urbicum.
водорiз — Stratiotes aloides.
водорiшник — Trapa natans.
водорiшник звичайний — Trapa natans.
водяна зараза — Elodea canadensis.
водяна сосонка — Hippuris.
водяна сосонка звичайна — Hippuris vul-

au
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urbanum, Lycopus exaltatus, Nonea pulla,
Ononis arvensis.
вовчуг вонючий — Ononis arvensis.
вовчуг гладконасiнний — Ononis leiosperma.
вовчуг заступаючий — Ononis procurrens.
вовчуг колючий — Ononis spinosa.
вовчуг колючий гладконасiнний — Ononis
spinosa subsp. leiosperma.
вовчуг колючий типовий — Ononis spinosa subsp. spinosa.
вовчуг маленький — Ononis pusilla.
вовчуг повзучий — Ononis repens.
вовчуг польовий — Ononis arvensis.
вовчуг розлогий — Ononis procurrens.
вовчуга — Geranium palustre, Geranium
phaeum, Ononis arvensis.
вовчуган — Ononis arvensis.
вовчужник — Ononis arvensis.
вовчук — Campanula sibirica, Ononis arvensis,
Ononis spinosa.
вовчун — Daphne mezereum.
вовчура — Geranium pratense.
вогень бущечий — Lychnis ﬂos-cuculi.
вогирок — Cucumis sativus.
вогирочки жаб’ячi — Menyanthes trifoliata.
вогiрок — Cucumis sativus.
вогник — Adonis aestivalis, Carlina acaulis,
Carlina vulgaris, Dipsacus sylvestris, Echinops
sphaerocephalus, Eryngium planum, Hieracium pilosella, Impatiens balsamina, Lychnis
viscaria, Prunella vulgaris, Silene dioica.
вогничок — Anagallis arvensis.
вогничок голубий — Anagallis foemina.
вогничок червоний — Anagallis arvensis.
вогнi водянi — Mentha × piperita.
вогнiвка — Lychnis chalcedonica.
вогонь бузькiв — див. бузькiв вогонь,
Erodium cicutarium.
вограб — Sorbus aucuparia.
воґурка — Cucumis sativus.
вода жива — Sedum telephium.
вода синя — Consolida regalis, Gladiolus imbricatus.
водовоз — Stachys recta.
водогляд — Lythrum salicaria.
водозбiр — Aquilegia vulgaris.
водозбiр звичайний — Aquilegia vulgaris.
водозвi(з)дка — Callitriche palustris.
водозвiстка — Callitriche palustris.

lata.

водозiрка осiнна — Callitriche hermaphrodi-

rig

rea.

вовчок чебрецевий — Orobanche alba.
вовчок червонястий — Orobanche lutea.
вовчоягiдник — Daphne mezereum.
вовчуг — Ononis, Geranium pratense, Geum

водозiрка весняна — Callitriche palustris.
водозiрка гачиковата — Callitriche hamu-

py

вовчок тютюновий — Orobanche mutelii.
вовчок фiолетовий — Orobanche purpu-
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garis.

водяна сосонка ланцетолиста — Hippuris
lanceolata.

водяна чума — Elodea.
водяна чума канадська — Elodea canadensis.

водяний горiх — Trapa.
водяний горiх азовський — Trapa maeotica.
водяний горiх великокореневий — Trapa
macrorhiza.

водяний горiх днiпровський — Trapa borysthenica.

водяний горiх дунайський — Trapa danubialis.

водяний горiх несправжньоколхiдський —
Trapa pseudocolchica.

водяний горiх плаваючий — Trapa natans.
водяний горiх росiйський — Trapa rossica.
водяний горiх український — Trapa ucrainica.

водяний горiх Флерова — Trapa ﬂerovii.
водяний жовтець — Batrachium.
водяний жовтець водний — Batrachium
aquatile.

водяний жовтець волосолистий — Batrachium trichophyllum.
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водяний жовтець звичайний — Batrachi-

tica.

um kaufmannii.

водяний жовтець Рiона — Batrachium rionii.

водяний жовтець розчепiрений — Batrachium divaricatum.

водяний жовтець фенхелевидний — Batrachium foeniculaceum.

водяний жовтець фенхелеподiбний — Batrachium foeniculaceum.

водяний корiнь — Nymphaea alba.
водяний перець — Polygonum hydropiper.
водяний рис — Zizania.
водяний рис азiйський — Zizania latifolia.
водяний рис канадський — Zizania aquatica.

водяний рiзак — Stratiotes, Stratiotes aloides.

водяний рiзак алоєвидний — Stratiotes aloides.

водяний рiзак звичайний — Stratiotes aloides.

водяний хрiн — Rorippa.
водяний хрiн австрiйський — Rorippa austriaca.
tris.

водяний хрiн Доґадової — Rorippa dogadovae.

водяний хрiн земноводний — Rorippa am-

's

phibia.

водяний хрiн iсландський — Rorippa islandica.

th
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водяний хрiн iсландський Доґадової —
Rorippa islandica subsp. dogadovae.

водяний хрiн короткоплодий — Rorippa
brachycarpa.

водяний хрiн лiсовий — Rorippa sylvestводяний хрiн пiренейський — Rorippa py-

au

renaica.

nica.

водянi горiхи Флерова — Trapa ﬂerovii.
водянка — Empetrum, Cerasus vulgaris, Em-

petrum nigrum, Pyrus communis, Ranunculus
acris.
водянка гермафродитна — Empetrum hermaphroditum.
водянка двостатева — Empetrum hermaphroditum.
водянка жовта — Caltha palustris.
водянка чорна — Empetrum nigrum.
водянка чорна двостатева — Empetrum
nigrum subsp. hermaphroditum.
водянка чорна типова — Empetrum nigrum subsp. nigrum.
водянковi — Empetraceae.
водяногорiховi — Trapaceae.
водяноє листя — Hydrocharis morsus-ranae.
водянососонковi — Hippuridaceae.
вожина — Rubus nessensis.
вокацiя (бiла) — Robinia pseudoacacia.
воко вороняче — Solanum nigrum.
вокропець — Anethum graveolens.
волдирник — Cucubalus baccifer.
волики степнi — Vincetoxicum hirundinaria.
воликсандрiвка — Malus domestica.
волиш ягодорiдний — Cucubalus baccifer.
волiвник ярий — Lathyrus vernus.
волкана — Aconitum lycoctonum, Delphinium
elatum.
волкобой — Aconitum lycoctonum.
волкона — Delphinium cuneatum.
волова трава — Ononis arvensis.
волове око — Aster amellus.
воловець — Telekia.
воловець крем’яник — Telekia speciosa.
воловик — Anchusa, Anchusa azurea, Anchusa ochroleuca, Anchusa oﬃcinalis.
воловик Барелiєрiв — Anchusa barrelieri.
воловик Баррельє — Anchusa barrelieri.
воловик високий — Anchusa procera.
воловик Гмелiнiв — Anchusa gmelinii.
воловик Ґмелiна — Anchusa gmelinii.
воловик довгостовпчиковий — Anchusa
stylosa.
воловик дрiбненький — Anchusa pusilla.
воловик жовтий — Anchusa ochroleuca.
воловик звичайний — Anchusa oﬃcinalis.
воловик iталiйський — Anchusa azurea.
воловик лiкарський — Anchusa officinalis.
воловик маленький — Anchusa pusilla.
воловик несправжньо-блiдо-жовтий — Anchusa pseudoochroleuca.

co

водяний хрiн болотяний — Rorippa palus-

водянi горiхи росiйськi — Trapa rossica.
водянi горiхи українськi — Trapa ucrai-

ht

водяний жовтець Кауфманна — Batrachi-

ris.

водянi горiхи приазовськi — Trapa maeo-

rig

um aquatile.

py
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водяний хрiн простертий — Rorippa × anceps.

водяний хрiн сланкий — Rorippa × anceps.

водяник — Thalictrum aquilegifolium.
водяниця жовта — Nuphar lutea.
водянi горiхи — Trapa, Trapa natans.
водянi горiхи великокореневi — Trapa
macrorhiza.

водянi горiхи днiпровськi — Trapa borysthenica.

водянi горiхи дунайськi — Trapa danubialis.

водянi горiхи звичайнi — Trapa natans.
водянi горiхи несправжньоколхiдськi —
Trapa pseudocolchica.
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nummularia, Paris quadrifolia.

волокник гiркий — Capsella bursa-pastoris.
волоконник — Geranium rotundifolium, Gera-

's

nium sanguineum, Paris, Paris quadrifolia.

волок(он)ник чотирелистий — Paris quadrifolia.

th
or

волос — Cuscuta europaea.
волос водяний — Callitriche palustris.
волос паращин — Adiantum capillus-veneris.
волосань — Phragmites australis.
волосатик — Asarum europaeum.
волоси червонi — Asplenium adiantumnigrum.

latus.

ht

волохатик — Ajuga genevensis.
волохач — Amaranthus retroﬂexus.
волохачка — Triticum aestivum.
волоцюга — Phaseolus vulgaris var. nanus.
волочухи — Rubus nessensis.
волошайло — Trifolium ambiguum.
волошак — Centaurea cyanus.
волошечка — Centaurea cyanus.
волошка — Centaurea, Centaurea cyanus,

Centaurea diﬀusa, Centaurea jacea, Centaurea
phrygia, Centaurea trinervia, Cichorium intybus, Lathyrus niger, Potentilla erecta, Trifolium alpestre.
волошка Бессера — Centaurea besseriana.
волошка бiлолиста — Centaurea leucophylla.
волошка бiлоперлинна — Centaurea margaritalba.
волошка Ванькова — Centaurea vankovii.
волошка великопридаткова — Centaurea
appendicata.
волошка-верблюдка — Centaurea diffusa.
волошка вкорочена — Centaurea abbreviata.
волошка волосистоголова — Centaurea
trichocephala.
волошка вугiльна — Centaurea carbonata.
волошка вузькоплiвчаста — Centaurea
stenolepis.
волошка гiрка — Acroptilon repens.
волошка гiрська — Centaurea mollis.
волошка городня — Cichorium intybus.
волошка гострокiнцева — Centaurea apiculata.

co

вологлодка Ґмелiна — Anchusa gmelinii.
вологлодка жовта — Anchusa ochroleuca.
вологлодка проста — Anchusa oﬃcinalis.
вологлодка синька — Anchusa oﬃcinalis.
володка — Borago oﬃcinalis.
волок — Chenopodium album, Vicia hirsuta.
волокiнник — Paris quadrifolia.
волокник — Cuscuta epilinum, Lysimachia

волосянка — Festuca ovina.
волоська рiпа — Helianthus tuberosus.
волоський крiп — Foeniculum vulgare.
волотка польова — Jasione montana.
волоханi — Vaccinium uliginosum.
волохатий огiрок — Sicyos.
волохатий огiрок колючий — Sicyos angu-

rig

chusa pseudoochroleuca.
воловик польовий — Anchusa arvensis.
воловик польовий схiдний — Anchusa arvensis subsp. orientalis.
воловик Попова — Anchusa popovii.
воловик темно-блакитний — Anchusa
azurea.
воловик тонколистий — Anchusa leptophylla.
воловик фессалiйський — Anchusa thessala.
воловик ясно-жовтий — Anchusa ochroleuca.
вологiд — Anchusa oﬃcinalis.
вологлiд — Althaea oﬃcinalis.
вологлод — Anchusa oﬃcinalis.
вологлодка — Ajuga genevensis, Anchusa, Anchusa azurea, Anchusa oﬃcinalis.
вологлодка Барелiєра — Anchusa barrelieri.

py

воловик несправжньо-ясно-жовтий — An-
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au

волоси чортовi — Cuscuta monogyna.
волосiнь — Carex brizoides.
волоски — Stipa pennata, Thlaspi arvense.
волоски бiлi — Asplenium ruta-muraria.
волосна трава — Plantago lanceolata.
волосник — Astragalus glycyphyllos, Bupleu-

rum rotundifolium, Centaurea phrygia, Chelidonium majus, Clinopodium vulgare, Geranium palustre, Geranium phaeum, Geranium
rotundifolium, Geranium sanguineum, Hieracium pilosella, Paris quadrifolia, Pedicularis
sceptrum-carolinum, Senecio jacobaea, Thlaspi arvense, Viola mirabilis, Viola tricolor.
волосниця — Poa nemoralis.
волосняк — Asarum europaeum.
волосяна трава — Plantago lanceolata.
волосяник — Festuca ovina.

волошка гострокiнцева притиснутолускова
— Centaurea apiculata subsp. adpressa.

волошка гострокiнцева типова — Centaurea apiculata subsp. apiculata.

волошка днiпровська — Centaurea borysthenica.

волошка довгоденна — Centaurea solstitialis.

волошка донецька — Centaurea donetzica.
волошка донська — Centaurea tanaitica.
волошка дрiбна — Lychnis ﬂos-cuculi.
волошка дрiбноквiткова — Centaurea biebersteinii.

волошка дрiбноцвiта — Centaurea biebersteinii.

волошка закавказька — Centaurea transcaucasica.
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волошка замiнена — Centaurea substituta.

na subsp. steveniana.

волошка замiщаюча — Centaurea substituta.
волошка iберiйська — Centaurea iberica.
волошка карпатська — Centaurea carpatica.

волошка одеська — Centaurea odessana.
волошка оманна — Phalacrachena inuloides.
волошка паннонська — Centaurea pannonica.

волошка колючоголова — Centaurea calcitrapa.

волошка паннонська замiнена — Centaurea pannonica subsp. substituta.

viceps.

волошка Лавренка — Centaurea lavrenkoana.

волошка лiсова — Centaurea mollis, Centaurea scabiosa.

волошка лiтня — Centaurea solstitialis.
волошка лучна — Centaurea jacea.
волошка Майорова — Centaurea majorovii.

волошка мармароська — Centaurea marmarosiensis.

волошка Маршалла — Centaurea marschalliana.
mollis subsp. marmarosiensis.

волошка м’яка типова — Centaurea mollis
subsp. mollis.

's

волошка напiвзаконна — Centaurea semijusta.

th
or

волошка наслiдувальна — Centaurea aemuволошка нахилена — Centaurea declinata.
волошка неплiдна — Centaurea sterilis.
волошка неплiдна Ванькова — Centaurea
sterilis subsp. vankovii.

волошка неплiдна напiвзаконна — Centaurea sterilis subsp. semijusta.

au

волошка неплiдна типова — Centaurea
sterilis subsp. sterilis.

волошка несправжньобiлолускова — Centaurea pseudoleucolepis.

волошка несправжньоблiдолускова — Centaurea pseudoleucolepis.

волошка несправжньоплямиста — Centaurea pseudomaculosa.

волошка несправжньофригiйська — Centaurea pseudophrygia.

волошка несправжньофриґiйська — Centaurea pseudophrygia.

волошка овеча — Centaurea ovina.
волошка овеча Бессера — Centaurea ovina
subsp. besserana.

волошка овеча Лавренка — Centaurea ovina subsp. lavrenkoana.

protogerberi.

волошка первинноперлинна — Centaurea
protomargaritacea.

волошка первинноперлиста — Centaurea
protomargaritacea.

волошка перлиста — Centaurea margaritacea.

волошка перлиста бiлоперлинна — Centaurea margaritacea subsp. margaritalba.
волошка перлиста великопридаткова —
Centaurea margaritacea subsp. appendicata.
волошка перлиста донецька — Centaurea
margaritacea subsp. donetzica.
волошка перлиста конкiвська — Centaurea margaritacea subsp. konkae.
волошка перлиста короткоголова — Centaurea margaritacea subsp. breviceps.

co

волошка м’яка — Centaurea mollis.
волошка м’яка мармароська — Centaurea

protogerberi.

волошка первинноґерберова — Centaurea

ht

волошка короткоголова — Centaurea bre-

kii.

волошка первинногерберова — Centaurea

rig

scabiosa.

волошка Пачоського — Centaurea paczos-

py

волошка Конки — Centaurea konkae.
волошка конкiвська — Centaurea konkae.
волошка Конкова — Centaurea konkae.
волошка коростянкова — Centaurea

lans.

волошка овеча Стевена — Centaurea ovi-

волошка перлиста несправжньобiлолускова — Centaurea margaritacea subsp.
pseudoleucolepis.

волошка перлиста Пачоського — Centaurea margaritacea subsp. paczoskii.

волошка перлиста первинноґерберова —
Centaurea margaritacea subsp. protogerberi.
волошка перлиста первинноперлиста —
Centaurea margaritacea subsp. protomargaritacea.
волошка перлиста типова — Centaurea
margaritacea subsp. margaritacea.
волошка пiскова — Centaurea arenaria.
волошка пiскова днiпровська — Centaurea
arenaria subsp. borysthenica.
волошка пiскова Майорова — Centaurea
arenaria subsp. majorovii.
волошка пiскова одеська — Centaurea arenaria subsp. odessana.
волошка пiщана — Centaurea arenaria.
волошка плямиста — Centaurea biebersteinii.
волошка повстиста — Centaurea triumfettii.
волошка повстиста донська — Centaurea
triumfettii subsp. tanaitica.
волошка повстиста пряма — Centaurea
triumfettii subsp. stricta.
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taurea phrygia subsp. pseudophrygia.

волошка фриґiйська типова — Centaurea
phrygia subsp. phrygia.

волошка фриґiйська чорноголова — Centaurea phrygia subsp. nigriceps.
червоноквiткова — Centaurea
rubriﬂora.
волошка червоноцвiта — Centaurea rubriﬂora.
волошка чорноголова — Centaurea nigriceps.
волошка шарлай — Centaurea margaritacea.
волошки — Agrostemma githago, Centaurea
jacea, Centaurea scabiosa, Filaginella uliginosa, Jurinea stoechadifolia, Potentilla recta,
Trifolium diﬀusum, Trifolium repens, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.
волошки береговi — Centaurea jacea.
волошки бiлi — Scabiosa argentea.
волошки блакитнi — Centaurea cyanus.
волошки жовтi — Potentilla erecta.
волошки лiловi — Knautia arvensis.
волошки степовi — Centaurea cyanus.
волошнева трава — Laserpitium latifolium.
волошок — Centaurea cyanus.
волошуха — Centaurea cyanus.
волчан — Astragalus glycyphyllos.
волчець — Carduus acanthoides.
волчець благословенний — Cnicus benedictus.
волчець кудрявий — Cnicus benedictus.
волчець луговий — Cirsium canum.
волчина — Ononis arvensis.
волчок — Orobanche ramosa.
волчук — Ononis arvensis.
вольфiя — Wolﬃa.
вольфiя безкоренева — Wolﬃa arrhiza.
вольха — Alnus glutinosa.
вольчук — Dianthus capitatus.
воман — Inula helenium.
вомела — Viscum album.
вомена — Viscum album.
вомиг — Cicuta virosa.
вомига — Cicuta virosa, Conium maculatum.
вонега — Sorbus aucuparia.
вонечник — Salvia glutinosa.
вонєк — Sorbus aria.
вонига — Sorbus aucuparia.
вонюх — Geranium robertianum.
вонюча трава — Alyssum desertorum, Scrophularia nodosa.
вонюче зiллєчко — Lepidium ruderale.
вонюче зiлля — Coriandrum sativum, Lepidium ruderale.

волошка

au

th
or

's

co

— Centaurea rhenana subsp. pseudomaculosa.
волошка райнська савранська — Centaurea rhenana subsp. savranica.
волошка райнська типова — Centaurea
rhenana subsp. rhenana.
волошка рейнська — Centaurea rhenana.
волошка розлога — Centaurea diffusa.
волошка руська — Centaurea ruthenica.
волошка савранська — Centaurea savranica.
волошка салоницька — Centaurea salonitana.
волошка салонiкська — Centaurea salonitana.
волошка Сарандинакi — Centaurea sarandinakiae.
волошка сива — Centaurea cana.
волошка синя — Centaurea cyanus.
волошка сiрувато-жовта — Centaurea alutacea.
волошка скабiозовидна — Centaurea scabiosa.
волошка солона — Leuzea altaica.
волошка солонцева — Chartolepis glastifolia.
волошка сонячна — Centaurea solstitialis.
волошка Стевена — Centaurea steveniana.
волошка стиснута — Centaurea stricta.
волошка сумська — Centaurea sumensis.
волошка схiдна — Centaurea orientalis.
волошка схiднокарпатська — Centaurea
kotschyana.
волошка Талiєва — Centaurea taliewii.
волошка твердолиста — Centaurea stereophylla.
волошка тернопiльська — Centaurea ternopoliensis.
волошка трижилкова — Centaurea trinervia.
волошка тринерва — Centaurea trinervia.
волошка українська — Centaurea ruthenica.
волошка уподiбнена — Centaurea aemulans.
волошка фригiйська — Centaurea phrygia.
волошка фриґiйська — Centaurea phrygia.

taurea phrygia subsp. carpatica.

волошка фриґiйська несправжня — Cen-

ht

волошка райнська несправжньоплямиста

волошка фриґiйська карпатська — Cen-

rig

umfettii subsp. cana.
волошка польова — Centaurea cyanus.
волошка притиснута — Centaurea depressa, Centaurea adpressa.
волошка притиснутолускова — Centaurea
adpressa.
волошка причорноморська — Centaurea
iberica.
волошка пряма — Centaurea stricta.
волошка райнська — Centaurea rhenana.

py

волошка повстиста сива — Centaurea tri-
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вороник — Veronica oﬃcinalis.
ворониха — Solanum nigrum.
ворониця — Veronica oﬃcinalis.
воронi ягоди — Actaea spicata, Solanum nigrum.

воронiвка — Paris quadrifolia.
воронник — Veronica oﬃcinalis.
воронок — Paeonia tenuifolia.
вороня(ни)к — Paris quadrifolia.
вороняча лапка — Coronopus.
вороняча лапка лежача — Coronopus squamatus.

вороняча лапка луската — Coronopus
squamatus.
folia.

ht

вороняче око — Paris, Paris quadrifolia.
вороняче око звичайне — Paris quadriворонячi ягоди — Cimicifuga europaea,
Solanum nigrum.

воронячка — Paris quadrifolia, Solanum nigrum.

воронячка чорна — Empetrum nigrum.
воронячки — Vaccinium uliginosum.
вороньок — Delphinium puniceum, Malus domestica.

вороташ — Tanacetum vulgare.
воротисонце — Helianthus annuus.
воротич — Tanacetum vulgare.
воротиш — Tanacetum, Tanacetum vulgare.
воротиш канупер — Balsamita major.
воротиш ранник — Tanacetum vulgare.
воротчик — Tanacetum vulgare.
ворошинка — Trifolium repens.
ворсянка — Dipsacus sylvestris.
ворчун — Melilotus oﬃcinalis.
воряска — Sorbus aucuparia.
восет — Carduus sp., Cirsium arvense, Son-

au
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varia, Cimicifuga europaea, Conium maculatum, Eragrostis minor, Erophila verna, Falcaria vulgaris, Glechoma hederacea, Lepidium ruderale, Matricaria perforata, Onosma
visianii, Peganum harmala, Psoralea, Sambucus ebulus, Sambucus racemosa, Valeriana ofﬁcinalis, Zygophyllum fabago.
вонючка блощакова — Cimicifuga europaea.
воняк — Geranium robertianum, Polygonatum
multiﬂorum.
воняче дерево — Padus avium.
вонячка — Conium maculatum, Geranium
robertianum.
вонячник — Padus avium.
вопар — Chelidonium majus.
воприни — Ribes uva-crispa.
вопух гiркий — Arctium lappa.
вораб — Sorbus aucuparia.
ворб(ин)а — Sorbus aucuparia.
ворванець — Comarum palustre.
воргiнiя — Dahlia pinnata.
воргун — Melilotus alba, Melilotus oﬃcinalis.
ворґиня — Dahlia pinnata.
ворґона — Syringa vulgaris.
ворґона дика — Daphne mezereum.
ворiб — Sorbus aucuparia.
ворiх — Juglans regia.
ворiх лiсковий — Corylus avellana.
ворiшина — Corylus avellana, Geranium sanguineum, Lotus corniculatus.
ворiшина жовта — Trifolium aureum.
ворiшинка — Lotus corniculatus, Trifolium
repens.
ворiшниця — Corylus avellana.
ворiшок — Corylus avellana, Trifolium repens.
воркiш — Hordeum distichon.
ворликт — Aquilegia vulgaris.
воробейник — Buglossoides arvensis, Lithospermum oﬃcinale, Setaria viridis.
воробейник польовий — Buglossoides arvensis.
воробиха — Sorbus aucuparia.
вороблянка — Thymelaea.
вороблянка рiчна — Thymelaea passerina.
воробчачi ягоди — Sorbus aucuparia.
вороб’ячка — Vicia villosa.
ворожка — Capsella bursa-pastoris, Euphorbia
sp., Leucanthemum vulgare.
воронець — Paeonia tenuifolia, Actaea, Actaea spicata, Chimaphila umbellata, Elatine
hydropiper, Filipendula vulgaris, Huperzia selago, Hypericum perforatum, Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia, Paris quadrifolia,
Veronica oﬃcinalis.
воронець колосистий — Actaea spicata.
воронець чотирилист(н)ий — Paris quadrifolia.

rig

вонючка — Bifora radians, Chenopodium vul-

py

494

chus sp.

восика — Populus tremula.
воситий — Cirsium arvense.
восiка — Populus alba.
восiльне зiллє — Aster amellus.
воскобоїна — Solidago, Solidago virgaurea.
воскобоїна золотячка — Solidago virgaurea.
воскобойна канадийська — Solidago canadensis.

восковi — Pyrus communis.
восковi ягоди — Juniperus communis.
восковник — Calla palustris.
восковники — Inula salicina.
воскоцвiт — Cerinthe minor.
восмiл — Loranthus europaeus, Viscum album.
восока — Carex acuta, Iris pseudacorus, Populus tremula.

востача — Cirsium arvense.
вострець — Leymus racemosus.
востриця — Carex sp.

© Юрій Кобів

parissias, Lappula squarrosa.

вошi собачi — Bidens tripartita.
вошкове зiлля — Ononis arvensis.
вощанка — Cerinthe, Cerinthe minor, Pyrus
communis.

вощанка мала — Cerinthe minor.
вощанка менша — Cerinthe minor.
вощатка менша — Cerinthe minor.
враз жiночий — Geranium palustre, Geranium pratense.

вразник — Anthriscus sylvestris, Lathyrus

mum bifolium, Stachys byzantina, Veratrum
lobelianum.
вуха мишачi — Hieracium pilosella.
вухо ведмеже — див. ведмеже вухо, Asarum europaeum, Inula helenium.
вухо вежмеже — Hieracium pilosella.
вухо верблюже — Salvia aethiopis.
вухо гамине — Inula helenium.
вухо заяче — Salvia aethiopis, Verbascum
thapsus.
вухо лошакове — Symphytum oﬃcinale.
вухо медвеже — Inula helenium, Salvia aethiopis, Verbascum phlomoides.
вухо свиняче — Salvia aethiopis, Scrophularia
nodosa.
вучканки жовтi — Viola tricolor.
вуши бабинi — Bidens tripartita.
вуши песi — Bidens tripartita.
вуши циганськi — Bidens tripartita.
вушi дiдовi — Bidens tripartita.
вушi жидiвськi — Bidens tripartita.
вушi панськi — Bidens tripartita.
вушi свинєчi — Arctium lappa.
вушка ведмежi — Carduus uncinatus, Stachys
byzantina.
вушка заячi — Consolida regalis, Inula britannica, Stachys byzantina, Verbascum lychnitis.
вушка свинячi — Conium maculatum.
вушка собачi — Bidens tripartita.
вушки — Molucella laevis.
вушко ведмеже — Arctostaphylos uva-ursi,
Salvia aethiopis.
вушко зайчикове — Inula helenium.
вушко заяче — Convallaria majalis.
вушко медвеже — Cynoglossum oﬃcinale,
Pulmonaria oﬃcinalis, Verbascum densiﬂorum, Verbascum lychnitis.
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pratensis, Lathyrus tuberosus, Pedicularis
kaufmannii, Potentilla alba, Potentilla anserina, Veronica oﬃcinalis.
вразник водяний — Lysimachia nummularia.
вразник чоловiчий — Hieracium ﬂagellare,
Orthilia secunda.
вротич — Tanacetum vulgare.
всезелен круглолистий — Pyrola rotundifolia.
всезелен менший — Pyrola minor.
всезелен одноцвiтий — Moneses uniﬂora.
всезелен окружковий — Chimaphila umbellata.
всезелен середущий — Pyrola media.
всезелень — Pyrola.
всика — Populus tremula.
вспряник — Laser trilobum.
встеклинець — Euphorbia villosa.
вуванчик — Antirrhinum majus.
вудсiя — Woodsia.
вудсiя альпiйська — Woodsia alpina.
вудсiя бура — Woodsia ilvensis.
вудсiя ельбська — Woodsia ilvensis.
вужачка — Ophioglossum, Ophioglossum
vulgatum.
вужачка звичайна — Ophioglossum vulgatum.
вужачковi — Ophioglossaceae.
вужина — Rubus caesius, Rubus nessensis.
вужовник — Scorzonera sp.
вуздик — Tagetes erecta.
вуздик панський — Zinnia elegans.

ht

squarrosa.

вошi дiдовi — Bidens tripartita, Euphorbia cy-

odoratum.

вульпiя — Vulpia.
вульпiя бромусовидна — Vulpia bromoides.
вульпiя вiйчаста — Vulpia ciliata.
вульпiя мишохвоста — Vulpia myuros.
вульха — Alnus glutinosa.
вульха бiла — Alnus incana.
вульха чорна — Alnus glutinosa.
вульшина — Alnus glutinosa.
вурґiнiя — Dahlia pinnata.
вусачка — Triticum aestivum.
вусика — Populus tremula.
вусiка бiла — Populus alba.
вусоловка — Scorzonera sp.
вуста левовi — Antirrhinum majus.
вутла — Salix viminalis.
вуха заячi — Anemone nemorosa, Majanthe-

rig

pastoris.

вошиве дерево — Euonymus verrucosus.
вошi бабинi — Bidens tripartita, Lappula

вуздики — Dianthus sp.
вузлоколосник — Torulinium.
вузлоколосник запашний — Torulinium

py

востючка — Triticum aestivum.
воташ — Caltha palustris.
вох — Angelica archangelica.
вочка воловi — Trollius europaeus.
вочка жабинi — Myosotis arvensis.
вочка жаб’ячi — Myosotis arvensis.
вочко львiвське — Primula vulgaris.
вош свиняча — Conium maculatum.
воши — Bidens tripartita, Capsella bursa-
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kovii.

вушкоцвiт малий — Chaenorhinum minus.
вушниця — Otites.
вушниця висока — Otites altata.
вушниця волзька — Otites wolgensis.
вушниця Гельманна — Otites hellmannii.
вушниця густоцвiта — Otites densiﬂora.
вушниця днiпровська — Otites borysthenica.

вушниця довгоплода — Otites dolichocarpa.

вушниця донецька — Otites donetzica.
вушниця дрiбноцвiта — Otites borysthenica.

вушниця Ївги — Otites eugeniae.
вушниця кримська — Otites krymensis.
вушниця молдавська — Otites moldavica.
вушниця полинностепова — Otites artemisetorum.

в’язель пестрий — Coronilla varia.
в’язень — Trifolium montanum.
в’язєль — Coronilla varia.
в’язина — Acer tataricum, Ulmus minor.
в’язiль — Coronilla, Astragalus glycyphyl-

los, Chamaecytisus austriacus, Coronilla varia,
Galega oﬃcinalis, Galium aparine, Medicago
sativa subsp. falcata, Potentilla erecta, Trifolium medium, Trifolium montanum, Trifolium
pratense, Trifolium repens, Vicia hirsuta.
в’язiль барвистий — Coronilla varia.
в’язiль городнiй — Coronilla varia.
в’язiль емероїдний — Coronilla emeroides.
в’язiль завинений — Coronilla scorpioides.
в’язiль завитий — Coronilla scorpioides.
в’язiль критський — Coronilla cretica.
в’язiль крiтський — Coronilla cretica.
в’язiль кущовий — Coronilla emerus.
в’язiль кущовий кущуватий — Coronilla
emerus subsp. emeroides.
в’язiль кущуватий — Coronilla emeroides.
в’язiль носатий — Coronilla rostrata.
в’язiль скорпiоновий — Coronilla varia.
в’язiль стрункий — Coronilla elegans.
в’язiль увiнчаний — Coronilla coronata.
в’язник — Spiraea crenata.
в’язничок — Lembotropis nigricans.
в’язовик — Ptelea, Ptelea trifoliata.
в’язовик трилистий — Ptelea trifoliata.
в’язовина — Sambucus ebulus.
в’язовi — Ulmaceae.
в’язовник — Sambucus ebulus.
в’яз-трава — Potentilla erecta.
в’язуватi — Ulmaceae.
в’язь — Ulmus sp.
в’язь курина — Coronilla varia.
в’ясiль — Trifolium montanum.

co

вушниця приазовська — Otites maeotica.
вушниця середня — Otites media.
вушниця сиваська — Otites orae-syvashi-

tanum.

cae.

вушниця херсонська — Otites chersonensis.

th
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вшива трава — Pedicularis comosa.
вшивиця — Pedicularis comosa.
вшивник — Asarum europaeum.
в’юн — Calystegia sepium, Convolvulus arvensis, Cuscuta europaea.

в’юнець — Clematis alpina, Seseli libanotis,
Veronica oﬃcinalis.

в’юники — Convolvulus arvensis.
в’юнка — Cuscuta epilinum.
в’юнок — Bryonia alba, Calystegia sepium,

au

Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus,
Fallopia dumetorum, Ipomoea.
в’юнчик — Convolvulus arvensis.
в’юха — Cicuta virosa, Phaseolus vulgaris var.
vulgaris.
в’ючниця — Convolvulus arvensis.
в’яжечка — Arabis glabra.
в’яз — Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus borysthenicus, Chamaecytisus ratisbonensis, Trifolium medium, Ulmus, Ulmus
glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor, Vicia villosa.
в’яз берест — Ulmus glabra, Ulmus laevis.
в’яз гiрський — Ulmus glabra.
в’яз гладенький — Ulmus laevis.

ht

racium pilosella.

вушко мише — Hieracium pilosella.
вушкоцвiт — Chaenorhinum.
вушкоцвiт Клокова — Chaenorhinum klo-

в’яз гладкий — Ulmus laevis.
в’яз голий — Ulmus glabra.
в’яз граболистий — Ulmus minor.
в’яз елiптичний — Ulmus elliptica.
в’яз звичайний — Ulmus minor.
в’яз корковий — Ulmus suberosa.
в’яз купак — Ulmus minor.
в’яз наростовий — Ulmus suberosa.
в’яз низенький — Ulmus pumila.
в’яз низький — Ulmus pumila.
в’яз шорсткий — Ulmus glabra.
в’язалець — Cuscuta sp.
в’язелець — Coronilla varia, Vicia hirsuta.
в’язель — Coronilla varia, Trifolium mon-

rig

вушко медове — Inula helenium.
вушко мишаче — Hieracium ﬂagellare, Hie-

py
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Г
tenuiflorum.

гадюча цибулька чубата — Muscari comosum.

гадючаник — Antennaria dioica.
гадюче зiлля — Ajuga reptans, Filipendula ulmaria.

гадючий бур’ян — Cynoglossum oﬃcinale.
гадючi ягоди — Bryonia alba, Euonymus europaeus, Solanum dulcamara.

ht

гадючка — Carex pallescens.
гадючки — Solanum dulcamara.
гадючник — Filipendula, Alchemilla vul-

rig

garis, Aruncus dioicus, Filipendula ulmaria,
Filipendula vulgaris, Veronica oﬃcinalis.
гадючник болотяний — Filipendula ulmaria.
гадючник болотяний оголений — Filipendula ulmaria subsp. denudata.
гадючник болотяний типовий — Filipendula ulmaria subsp. ulmaria.
гадючник в’язолистий — Filipendula ulmaria.
гадючник звичайний — Filipendula vulgaris.
гадючник оголений — Filipendula denudata.
гадючник шестипелюстковий — Filipendula
vulgaris.
гадяча квiтка — Polygonum bistorta.
гадяче дзiллє — Centaurea cyanus.
гадяче зiлля — Conyza canadensis, Sanguisorba oﬃcinalis, Veronica chamaedrys.
гадячi квiтки — Aruncus dioicus.
гадячi квiточки — Nuphar lutea.
гадячi ягоди — Paris quadrifolia, Solanum nigrum.
гадячки — Filipendula ulmaria.
гадячник — Alchemilla vulgaris, Filipendula
ulmaria, Veronica oﬃcinalis.
гадячоє зiлля — Filipendula ulmaria.
гаїр — Acorus calamus.
гайвiр — Acorus calamus.
гайдамака — Arabis glabra.
гайдамаки — Cosmos bipinnatus.
гайдарак — Cannabis sativa.
гайдурi — Cannabis sativa.
гайзебок — Ocimum basilicum.
гайзуб — Ocimum basilicum.
гайзуб васильчик — Ocimum basilicum.
гайлардiя — Gaillardia.
гайлардiя гарна — Gaillardia pulchella.
гайник — Listera ovata, Neottia nidus-avis.
гайстер — Aster amellus, Callistephus chinensis.
гайстра — Aster, Callistephus chinensis.
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ria oﬃcinalis, Scirpus sylvaticus, Symphytum,
Symphytum asperum, Symphytum oﬃcinale,
Vincetoxicum hirundinaria.
гав’яз бульвистий — Symphytum tuberosum.
гав’яз живокiст — Symphytum oﬃcinale.
гав’яз кримський — Symphytum tauricum.
гав’яз серцелистий — Symphytum cordatum.
гав’яз серцьолистий — Symphytum cordatum.
гав’язин — Symphytum oﬃcinale.
гав’язь — Cynoglossum oﬃcinale, Symphytum
oﬃcinale.
гав’ян — Carex riparia.
гав’яр — Acorus calamus, Carex riparia.
гагрест — Ribes uva-crispa.
гаґрис — Ribes uva-crispa.
гадай-зiлля — Parnassia palustris.
гадєче зiлля — Myosotis laxa, Myosotis scorpioides.
гадина — Odontites verna.
гадинник — Alchemilla vulgaris, Verbascum
thapsus.
гадинниця — Primula veris.
гадиняче зiлля — Filipendula ulmaria.
гадник цiлолистний — Dracocephalum ruyschiana.
гадун — Sedum telephium.
гадюк — Nepeta nuda.
гадюча трава — Solanum dulcamara.
гадюча цибулька — Muscari.
гадюча цибулька грозниста — Muscari botryoides.
гадюча цибулька гроновидна — Muscari
botryoides.
гадюча цибулька дрiбноцвiта — Muscari
botryoides.
гадюча цибулька занедбана — Muscari neglectum.
гадюча цибулька звичайна — Muscari neglectum.
гадюча цибулька китицецвiта — Muscari
neglectum.
гадюча цибулька китицевидна — Muscari
neglectum.
гадюча цибулька непомiтна — Muscari neglectum.

гадюча цибулька тонкоцвiта — Muscari

py

габз(ин)а — Sambucus nigra.
гаваз — Symphytum oﬃcinale.
гав’єз — Symphytum oﬃcinale.
гавис — Symphytum oﬃcinale.
гав’їз — Symphytum oﬃcinale.
гавчики — Linaria vulgaris.
гав’яз — Cynoglossum oﬃcinale, Pulmona-
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гайстра садова — Callistephus chinensis.
гайстра солонцева — Aster tripolium.
гайстра степова — Aster sedifolius.
гайстри — Aster sp.
гакелiя — Hackelia.
гакелiя пониклоплода — Hackelia deﬂexa.
галаган — Pedicularis comosa, Pedicularis

гандамарiя — Petasites kablikianus.
гандамар’я — Inula helenium.
гандзя — Capsella bursa-pastoris.
ганза — Senecio vernalis.
ганиш — Foeniculum vulgare, Pimpinella

галай — Avena fatua.
галай-зiллє — Clematis integrifolia.
галак — Hordeum nudum.
галамшоя — Cydonia oblonga.
галаска — Scopolia carniolica.
галасове зiлля — Scopolia carniolica.
галаус — Ailanthus altissima.
галацвiтки — Corydalis cava.
галацицка — Pimpinella saxifraga.
галацуцька — Anthriscus sylvestris, Pimpinel-

sylvestris, Carum carvi, Conium maculatum,
Foeniculum vulgare, Seseli annuum, Seseli tortuosum.
ганус звичайний — Pimpinella anisum.
ганус кульшастий — Pimpinella saxifraga.
ганус польовий — Sium latifolium.
ганусок — Veronica spicata.
гануш — Pimpinella anisum.
ганьма — Setaria pumila.
ганьок — Vicia sp.
гапка — Capsella bursa-pastoris.
гапки — Datura stramonium.
гаплофiл — Haplophyllum.
гаплофiл запашний — Haplophyllum suaveolens.
гаплофiл льонолисниковий — Haplophyllum
thesioides.
гараґовина — Phaseolus vulgaris.
гарапiчовки — Inula helenium.
гарасимiнь — Lycium barbarum.
гарбаджiйка — Allium cepa.
гарбата — Thea sinensis.
гарбудз — Citrullus lanatus, Cucumis melo,
Cucurbita pepo, Solanum tuberosum.
гарбуз — Cucurbita, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Solanum tuberosum.
гарбуз великий — Cucurbita maxima.
гарбуз волоський — Cucurbita maxima,
Citrullus lanatus.
гарбуз звичайний — Cucurbita pepo, Cucurbita maxima.
гарбуз мускатний — Cucurbita moschata.
гарбуз мускусний — Cucurbita moschata.
гарбуз простий — Cucurbita pepo.
гарбуз столовий — Cucurbita pepo.
гарбуза — Cucurbita pepo.
гарбузики — Medicago lupulina, Tribulus terrestris.
гарбузинка — Pyrus communis.
гарбузиця — Citrullus lanatus.
гарбузiвка — Pyrus communis.
гарбузовi — Cucurbitaceae.
гарбуз-сироїд — Citrullus lanatus.
гардал — Raphanus raphanistrum, Sinapis alba.
гардибурка — Solanum tuberosum.
гардовина — Malva verticillata, Viburnum lantana.

cifera.

culata.

галiнсога — Galinsoga.
галiнсога вiйчаста — Galinsoga ciliata.
галiнсога дрiбноквiткова — Galinsoga parvi-

's

ﬂora.
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галiнсога дрiбноцвiта — Galinsoga parviﬂora.
галiнсога опушена — Galinsoga ciliata.
галки — Acorus calamus, Typha angustifolia.
галочка — Anchusa oﬃcinalis.
галун — Hyoscyamus niger.
галуха — Oenanthe aquatica.
галушник — Cyclamen.
галушник европейський — Cyclamen purpurascens.

галущанка — Mentha × piperita.
галюс — Lycium barbarum.
галяндра — Nerium oleander.
галяр — Acorus calamus.
галярепа — Brassica napus subsp. rapifera.
гальмак — Ulmus minor.
гамамелiдовi — Hamamelidaceae.
гамамелiс — Hamamelis.
гамамелiс вiргiнський — Hamamelis virginiana.

ht
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галiмiона нiжкова — Halimione pedunculata.
галiмiона черешкувата — Halimione pedun-

rig

la saxifraga.

галацуцьки — Anthriscus caucalis.
галдан — Potentilla erecta.
галича — Prunus cerasifera.
галiмiона — Halimione.
галiмiона бородавчаста — Halimione verru-

py

kaufmannii.

anisum.

ганки — Cucurbita pepo.
ганус — Pimpinella anisum, Anthriscus

гамамелiс японський — Hamamelis japonica.
гамброзiя — Ambrosia artemisiifolia.
гамело — Viscum album.
гандабурка — Solanum tuberosum.
гандабурянка — Allium cepa.
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Борбаша — Dianthus borbasii.
бородчата — Dianthus barbatus.
вугiльна — Dianthus carbonatus.
гарна — Dianthus speciosus.
головчаста — Dianthus capitatus.
голувата — Dianthus glabriusculus.
городня — Calendula oﬃcinalis,

Tagetes patula.

гвоздика гостролиста — Dianthus spiculifolius.

гвоздика грацiонополiтанська — Dianthus
gratianopolitanus.

pitellatus.

ht

гвоздика дельтовидна — Dianthus deltoides.
гвоздика дика — Agrostemma githago.
гвоздика дрiбноголовчаста — Dianthus caгвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика

жорстка — Dianthus rigidus.
змiнена — Dianthus commutatus.
Ївги — Dianthus eugeniae.
карпатська — Dianthus carpaticus.
картузiанська — Dianthus carthu-

гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика

китайська — Dianthus chinensis.
краплиста — Dianthus guttatus.
ланцетна — Dianthus lanceolatus.
Маршалова — Dianthus marschal-

rig

gellastrum.

sianorum.

lii.

co

гарiх — Juglans regia.
гарлик лiсовий — Leontodon autumnalis.
гарлупа — Bunias orientalis.
гарлюпа — Bunias orientalis.
гармала — Peganum.
гармала звичайна — Peganum harmala.
гарманчик — Chamomilla recutita.
гармонiя — Agrimonia eupatoria.
гарник — Arnica montana.
гарник польовий — Sonchus arvensis.
гарнiвка — Triticum durum.
гарнiк(а) — Arnica montana.
гаромша — Triticum spelta.
гарох — Pisum sativum.
гарячка жовта — Helichrysum arenarium.
гатинець — Chenopodium bonus-henricus.
гафина — Vaccinium myrtillus.
гачки — Paris quadrifolia.
гащина — Polypodium vulgare.
гваюла — Parthenium.
гваюла срiбляста — Parthenium argentatum.
гвiздик — Dianthus arenarius, Dianthus sp.
гвiздок — Dianthus sp.
гвоздик — Dianthus barbatus, Dianthus

гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика

py

гарех — Juglans regia.
гаридела — Garidella.
гаридела чорнушкоподiбна — Garidella ni-
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carthusianorum, Dianthus caryophyllus, Dianthus sp., Tagetes erecta.
гвоздик бородатий — Dianthus barbatus.
гвоздик головатий — Dianthus capitatus.
гвоздик городнiй — Dianthus caryophyllus.
гвоздик картузик — Dianthus carthusianorum.
гвоздик пiсковий — Dianthus arenarius.
гвоздик полевий — Dianthus campestris.
гвоздик польовий — Dianthus carthusianorum.
гвоздик приземкуватий — Dianthus humilis.
гвоздик пучковатий — Dianthus armeria.
гвоздик розкiшний — Dianthus superbus.
гвоздик рябий — Dianthus deltoides.
гвоздик садовий — Dianthus caryophyllus.
гвоздик сорокатий — Dianthus deltoides.
гвоздик стрiпчастий — Dianthus superbus.
гвоздик хiнський — Dianthus chinensis.
гвоздика — Calendula oﬃcinalis, Dianthus, Dianthus barbatus, Rubus caesius, Saponaria ofﬁcinalis, Thesium linophyllon.
гвоздика азовська — Dianthus maeoticus.
гвоздика Андржiйовського — Dianthus andrzejowskianus.
гвоздика армерiйовидна — Dianthus armeria.
гвоздика бесарабська — Dianthus bessarabicus.

гвоздика несправжньоармерiйовидна —
Dianthus pseudarmeria.

гвоздика несправжньобородата — Dianthus
pseudobarbatus.

гвоздика несправжньопiзня — Dianthus
pseudoserotinus.

гвоздика несправжньорозчепiрена — Dianthus pseudosquarrosus.

гвоздика низька — Dianthus humilis.
гвоздика перетинчаста — Dianthus membranaceus.

гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика

пiзня — Dianthus serotinus.
плоскозуба — Dianthus platyodon.
польова — Dianthus campestris.
польська — Dianthus polonicus.
прибузька — Dianthus hypanicus.
розчепiрена — Dianthus squarro-

гвоздика
гвоздика
гвоздика
гвоздика

садова — Dianthus caryophyllus.
сиза — Dianthus gratianopolitanus.
скупчена — Dianthus compactus.
стиснуточашечна — Dianthus ste-

sus.

nocalyx.

гвоздика турецька — Dianthus barbatus.
гвоздика Фiшера — Dianthus ﬁscheri.
гвоздики — Dianthus, Calendula oﬃcinalis,

Consolida regalis, Dianthus capitatus, Lychnis
viscaria, Tagetes erecta, Tagetes patula.
гвоздики азовськi — Dianthus pallidiﬂorus.
гвоздики Анджейовського — Dianthus andrzejowskianus.
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гвоздики Андржеєвського — Dianthus an-

гвоздики несправжньовiдстовбурченi —

гвоздики армерiєвиднi — Dianthus armeria.
гвоздики бессарабськi — Dianthus bes-

гвоздики несправжньопiзнi — Dianthus

drzejowskianus.

Dianthus pseudosquarrosus.

lus.

гвоздики пагорбовi — Dianthus collinus.
гвоздики пагорбовi оголенi — Dianthus
collinus subsp. glabriusculus.

гвоздики перетинчастi — Dianthus membranaceus.

ht

гвоздики пишнi — Dianthus superbus.
гвоздики пишнi альпiйськi — Dianthus superbus subsp. alpestris.

гвоздики пишнi вузькочашечковi — Dianthus superbus subsp. stenocalyx.

гвоздики пiвденнобузькi — Dianthus hypanicus.

гвоздики пiзнi — Dianthus serotinus.
гвоздики пiсковi — Dianthus arenarius.
гвоздики пiсковi несправжньовiдстовбурченi — Dianthus arenarius subsp. pseudosquarrosus.

гвоздики пiсковi несправжньопiзнi — Di-

anthus arenarius subsp. pseudoserotinus.
гвоздики плоскозубi — Dianthus platyodon.
гвоздики плоскозубчастi — Dianthus platyodon.
гвоздики плямистi — Dianthus guttatus.
гвоздики польовi — Dianthus campestris,
Anthemis tinctoria, Dianthus arenarius, Dianthus capitatus, Dianthus carthusianorum,
Dianthus caryophyllus, Dianthus deltoides,
Dianthus platyodon, Dianthus superbus,
Petrorhagia prolifera.
гвоздики польськi — Dianthus polonicus.
гвоздики приазовськi — Dianthus maeoticus.
гвоздики приземкуватi — Dianthus humilis.
гвоздики пучкуватi — Dianthus armeria.
гвоздики рiзнобарвнi — Dianthus versicolor.
гвоздики рiзноколiрнi — Dianthus versicolor.
гвоздики розкiшнi — Dianthus superbus.
гвоздики рябi — Dianthus deltoides.
гвоздики садовi — Dianthus caryophyllus.
гвоздики сизi — Dianthus gratianopolitanus.
гвоздики синi — Centaurea cyanus.
гвоздики скупченi — Dianthus compactus.
гвоздики стиснуточашечнi — Dianthus stenocalyx.
гвоздики темночервонi — Dianthus borbasii.
гвоздики трипучковi — Dianthus trifasciculatus.
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anthus borbasii subsp. capitellatus.
гвоздики Борбаша типовi — Dianthus borbasii subsp. borbasii.
гвоздики бородатi — Dianthus barbatus.
гвоздики бородатi купчастi — Dianthus
barbatus subsp. compactus.
гвоздики бородатi типовi — Dianthus barbatus subsp. barbatus.
гвоздики бородчастi — Dianthus barbatus.
гвоздики бузькi — Dianthus hypanicus.
гвоздики вiдстовбурченi — Dianthus
squarrosus.
гвоздики вугiльнi — Dianthus carbonatus.
гвоздики вузькочашечковi — Dianthus
stenocalyx.
гвоздики гарнi — Dianthus speciosus.
гвоздики голiвчастi — Dianthus capitatus.
гвоздики голiвчастi Анджейовського —
Dianthus capitatus subsp. andrzejowskianus.
гвоздики голiвчастi типовi — Dianthus
capitatus subsp. capitatus.
гвоздики горбовi — Dianthus collinus.
гвоздики гордовитi — Dianthus superbus.
гвоздики дельтовиднi — Dianthus deltoides.
гвоздики дрiбноголiвчастi — Dianthus capitellatus.
гвоздики душистi — Dianthus caryophyllus.
гвоздики Євгенiї — Dianthus eugeniae.
гвоздики жорсткi — Dianthus rigidus.
гвоздики загостренолистi — Dianthus spiculifolius.
гвоздики змiненi — Dianthus commutatus.
гвоздики Ївги — Dianthus eugeniae.
гвоздики карпатськi — Dianthus carpaticus.
гвоздики картузiйськi — Dianthus carthusianorum.
гвоздики китайськi — Dianthus chinensis.
гвоздики крапчастi — Dianthus deltoides.
гвоздики краснi — Zinnia elegans.
гвоздики купчастi — Dianthus compactus.
гвоздики ланцетнi — Dianthus lanceolatus.
гвоздики Маршалла — Dianthus marschallii.
гвоздики несправжньоармерiєвиднi — Dianthus pseudarmeria.
гвоздики несправжньобородатi — Dianthus pseudobarbatus.

thus pseudarmeria.

гвоздики низькi — Dianthus humilis.
гвоздики оголенi — Dianthus glabriuscu-

rig

гвоздики блiдi — Dianthus pallidiflorus.
гвоздики Борбаша — Dianthus borbasii.
гвоздики Борбаша дрiбноголiвчастi — Di-

pseudoserotinus.

гвоздики несправжньопучкуватi — Dian-

py

sarabicus.
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anum.

гелiотроп середнiй — Heliotropium intermedium.

гелiотроп Стевена — Heliotropium europaeum.

гельмак — Ulmus glabra.
гемел — Viscum album.
гемiонiтидовi — Hemionitidaceae.
гемороїдальник — Polygonum hydropiper.
геморойна трава — Galium aparine.
георгина — Dahlia pinnata.
гепатика — Hepatica nobilis.
геранiєвi — Geraniaceae.
герань — Geranium, Geranium collinum, Gera-
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nium macrorhizum, Pelargonium zonale.
альпiйська — Geranium alpestre.
блискуча — Geranium lucidum.
болотна — Geranium palustre.
бульбиста — Geranium tuberosum.
великокореневищна — Geranium
macrorhizum.
герань вонючий — Geranium robertianum.
герань голубина — Geranium columbinum.
герань криваво-червона — Geranium sanguineum.
герань кримська — Geranium asphodeloides.
герань круглолиста — Geranium rotundifolium.
герань лiнiйнолопатева — Geranium linearilobum.
герань лiсова — Geranium sylvaticum.
герань лучна — Geranium pratense.
герань маленька — Geranium pusillum.
герань м’яка — Geranium molle.
герань непальська — Geranium nepalense.
герань пагорбкова — Geranium collinum.
герань пiренейська — Geranium pyrenaicum.
герань пурпурна — Geranium purpureum.
герань пурпурова — Geranium purpureum.
герань пурпуровий — Geranium sanguineum.
герань Роберт(ов)а — Geranium robertianum.
герань розсiчена — Geranium dissectum.
герань розчепiрена — Geranium divaricatum.
герань сибiрська — Geranium sibiricum.
герань темна — Geranium phaeum.
герань чеська — Geranium bohemicum.
гербатка — Verbascum lychnitis.
гергенiї — Dahlia pinnata.
гергина — Dahlia pinnata.
гермiнiя звичайна — Herminium monorchis.
герчак — Polygonum bistorta, Polygonum persicaria.
герчий — Polygonum bistorta.
герчиця — Chelidonium majus, Polygonum
bistorta.

герань
герань
герань
герань
герань

co

pseudobarbatus.
гвоздики Фiшера — Dianthus fischeri.
гвоздиковi — Caryophyllaceae.
гвоздичка — Dianthus armeria, Dianthus deltoides, Dianthus membranaceus, Inula hirta.
гвоздички — Chamaecytisus ruthenicus, Comarum palustre, Dianthus barbatus, Geum urbanum, Leucanthemum vulgare, Tagetes patula.
гвоздички польовi — Dianthus carthusianorum.
гвоздичний корiнь — Geum urbanum.
гвоздичник — Petrorhagia.
гвоздичник ломикаменевий — Petrorhagia
saxifraga.
гвоздичник розрослий — Petrorhagia prolifera.
гвоздичниця — Kohlrauschia.
гвоздичниця розросла — Kohlrauschia
prolifera.
гвоздичнi — Caryophyllaceae.
гвоздянка — Geum aleppicum, Geum urbanum.
гвоздянка городня — Geum urbanum.
гвоздячка — Geum urbanum.
гвуздики — Tagetes erecta.
гдуля — Cydonia oblonga.
геван — Buxus sempervirens.
гедипноїс — Hedypnois.
гедипноїс крiтський — Hedypnois cretica.
гелей-зiлля — Seseli campestre.
гелiопсис — Heliopsis.
гелiопсис шорсткий — Heliopsis scabra.
гелiосперма — Heliosperma.
гелiосперма карпатська — Heliosperma carpaticum.
гелiосперма таємна — Heliosperma arcanum.
гелiотроп — Heliotropium, Heliotropium
europaeum.
гелiотроп европейський — Heliotropium
europaeum.
гелiотроп елiптичний — Heliotropium ellipticum.
гелiотроп запашний — Heliotropium suaveolens.
гелiотроп звичайний — Heliotropium europaeum.
гелiотроп зрадливий — Heliotropium dolosum.
гелiотроп пахучий — Heliotropium suaveolens.
гелiотроп перуанський — Heliotropium
peruvianum.
гелiотроп перувiанський — Heliotropium peruvianum.
гелiотроп промiжний — Heliotropium intermedium.

гелiотроп садовий — Heliotropium peruvi-

py

гвоздики трипучковi несправжньобородатi — Dianthus trifasciculatus subsp.
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гiбiск коноплевий — Hibiscus cannabinus.
гiбiск конопляний — Hibiscus cannabinus.
гiбiск сирiйський — Hibiscus syriacus.
гiбiск сiрiйський — Hibiscus syriacus.
гiбiск трiйчастий — Hibiscus trionum.
гiвина — Salix sp.
гiгант-трава — Echinochloa frumentacea.
гiдрангiя — Hydrangea.
гiдрангiя волотиста — Hydrangea paniculata.
гiкорi — Carya.
гiкорi бiле — Carya ovata.
гiкорi-пекан — Carya illinoinensis.
гiльдiцiя — Gleditsia triacanthos.
гiльтяй-зiлля — Inula helenium.
гiльтяйське зiлля — Prenanthes purpurea.
гiмей — Humulus lupulus.
гiмноспермiум — Gymnospermium.
гiмноспермiум одеський — Gymnospermium
odes-sanum.

гiнкго — Ginkgo.
гiнкго дволопатеве — Ginkgo biloba.
гiнкговi — Ginkgoaceae.
гiпекомiєвi — Hypecoaceae.
гiпекоум — Hypecoum.
гiпекоум повислий — Hypecoum pendulum.
гiпокрепiс — Hippocrepis.
гiпокрепiс вiйчастий — Hippocrepis ciliata.
гiпокрепiс одностручковий — Hippocrepis

co

герчичник — Polygonum hydropiper.
гече-пече — Rosa canina.
гечi-печi — Rosa canina.
гива — Salix caprea, Salix cinerea.
гива бiла — Salix cinerea.
гива зелена — Viscum album.
гидячки — Dactylorhiza majalis.
гижавка — Urtica urens.
гиїль — Typha angustifolia.
гикавка — Berteroa, Berteroa incana.
гикавка звичайна — Berteroa incana.
гикавка сiра — Berteroa incana.
гилявник — Descurainia sophia.
гильдич — Gleditsia triacanthos.
гильняк — Ulmus glabra, Ulmus minor.
гиньок — Vicia sp.
гира — Erodium cicutarium.
гиравка конська — Nuphar lutea.
гирга — Amelanchier ovalis.
гиргiни — Dahlia pinnata.
гирґiван — Syringa vulgaris.
гирка — Triticum aestivum, Triticum durum.
гирлянка — Logﬁa arvensis.
гировка — Nymphaea alba.
гирок — Cucumis sativus.
гирочник — Borago, Borago oﬃcinalis.
гирочник лiкарський — Borago oﬃcinalis.
гирча — Oenanthe aquatica, Selinum carvifo-

py
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гирчак — Coronilla varia, Polygonum bistor-
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ta, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Sinapis arvensis.
гирчина — Symphytum cordatum.
гирчиця — Brassica rapa, Sinapis arvensis.
гирчiй — Thlaspi arvense.
гирчiчка — Pyrus communis.
гирчiчки — Malus domestica.
гиссоп — Hyssopus oﬃcinalis.
гистиня — Aesculus hippocastanum.
гистник — Chelidonium majus.
гищиця — Polypodium vulgare.
гiацинт — Hyacinthus.
гiацинт схiдний — Hyacinthus orientalis.
гiацинти дикi — Hyacinthella leucophaea.
гiацинтик — Hyacinthella.
гiацинтик блiдий — Hyacinthella leucophaea.
гiацинтик Палласа — Hyacinthella pallasiana.
гiбiск — Hibiscus.
гiбiск звичайний — Hibiscus trionum.
гiбiск їстiвний — Abelmoschus esculentus.
гiбiск китайська рожа — Hibiscus rosasinensis.
гiбiск китайська роза — Hibiscus rosasinensis.
гiбiск коноплевидний — Hibiscus cannabinus.

unisiliquosa.

гiпокрепiс чубатий — Hippocrepis comosa.
гiргонiя — Dahlia pinnata.
гiрка трава — Adonis vernalis, Polygonum bis-

torta, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium.
гiркан оленячий — Peucedanum cervaria.
гiркан скальний — Peucedanum oreoselinum.
гiрканя звичайна — Saussurea amara.
гiрке зiллє — Gentianella amarella.
гiрке зiлля — Peucedanum oreoselinum, Teucrium chamaedrys.
гiркий бур’ян — Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper.
гiркий корiнь — Saussurea, Gentiana pneumonanthe, Laserpitium latifolium, Saussurea
amara.
гiркий корiнь альпiйський — Saussurea
alpina.
гiркий корiнь звичайний — Saussurea
amara.
гiркий корiнь Порцiя — Saussurea porcii.
гiркий корiнь рiзнобарвний — Saussurea
discolor.
гiркий корiнь солонцевий — Saussurea
salsa.
гiркокаштан — Aesculus.
гiркокаштан восьмитичинковий — Aesculus
octandra.
гiркокаштан голий — Aesculus glabra.
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гiркокаштан дрiбноквiтковий — Aesculus

гiрчак Богородичний — Polygonum hydro-

гiркокаштан дрiбноцвiтий — Aesculus par-

гiрчак бузький — Polygonum hypanicum.
гiрчак водоземний — Polygonum amphibium.
гiрчак волотистий — Polygonum panicu-

castanum.

гiркокаштан криваво-м’ясний — Aesculus
carnea.

гiркокаштан червоний — Aesculus pavia.
гiркокаштановi — Hippocastanaceae.
гiркош — Picris.
гiркош корсатковатий — Picris hieracioides.
гiркуша — Picris, Saussurea amara.
гiркуша малоквiткова — Picris pauciﬂora.
гiркуша нечуйвiтрова — Picris hieracioides.
гiркуша синякоподiбна — Picris echioides.
гiркуша тверда — Picris rigida.
гiрок — Cucumis sativus.
гiрок собачий — Sicyos angulatus.
гiрочник — Filipendula ulmaria.
гiрошник — Aegopodium podagraria, Filipendula ulmaria.

гiрська папороть — Oreopteris.
гiрська папороть лiсова — Oreopteris limbosperma.
danum palustre.

гiрча кминолиста — Selinum carvifolia.
гiрчавник — Polygonum bistorta, Polygonum
hydropiper.

's

гiрчак — Polygonum, Acroptilon repens, Alli-

th
or

um porrum, Bidens tripartita, Bunias orientalis, Capsella bursa-pastoris, Chelidonium majus, Coronilla varia, Erysimum sp., Euphorbia esula, Euphorbia sp., Fallopia convolvulus,
Filipendula vulgaris, Galium verum, Galium
sp., Gratiola oﬃcinalis, Hierochloë odorata,
Lactuca serriola, Lepidium latifolium, Myosoton aquaticum, Picris hieracioides, Polygonum
amphibium, Polygonum aviculare, Polygonum
bistorta, Polygonum hydropiper, Polygonum
lapathifolium, Polygonum minus, Polygonum
persicaria, Polygonum tomentosum, Raphanus
raphanistrum, Saussurea amara, Sinapis arvensis, Sonchus arvensis, Veronica austriaca.
гiрчак
альпiйський
—
Polygonum
alpinum.
гiрчак Анджейовського — Polygonum andrzejowskianum.
гiрчак Андржеєвського — Polygonum andrzejowskianum.
гiрчак баб’ячий — Polygonum hydropiper,
Polygonum persicaria.
гiрчак Беллардьє — Polygonum bellardii.
гiрчак березковидний — Fallopia convolvulus.
гiрчак берiзкуватий — Fallopia convolvulus.
гiрчак близький — Polygonum propinquum.

au
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гадючий — Polygonum bistorta.
гостролистий — Reynoutria japonica.
дикий — Polygonum bistorta.
дубильний — Polygonum coria-

гiрчак женський — Polygonum persicaria.
гiрчак живородний — Polygonum viviparum.

гiрчак запорiзький — Polygonum zaporoviense.

гiрчак зарiсниковий — Fallopia dumetorum.
гiрчак звичайний — Picris hieracioides, Polygonum aviculare.

гiрчак земноводний — Polygonum amphibium.

гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
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гiрча — Selinum, Oenanthe aquatica, Peuce-

latum.

гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
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гiркокаштан звичайний — Aesculus hippo-

rig

viflora.

гiркокаштан жовтий — Aesculus octan-

piper.

змiїний — Polygonum bistorta.
колiнчастий — Coronilla varia.
лiсовий — Alliaria petiolata.
льоновий — Polygonum linicola.
малий — Polygonum minus.
морський — Polygonum maritimum.
мужеський — Polygonum persicaria.
м’який — Polygonum mite.
непомiтний — Polygonum neglectum.
новоасканiйський — Polygonum no-

py

parviﬂora.

voascanicum.

гiрчак перцевий — Polygonum hydropiper.

гiрчак пiвденнобузький — Polygonum hypanicum.

гiрчак плямистий — Polygonum persicaria.

гiрчак повстистий — Polygonum tomentosum.

гiрчак польовий — див. польовий гiрчак,

Myosoton aquaticum.
почечуйний — Polygonum persicaria.
Роберта — Polygonum robertii.
розлогий — Polygonum patulum.
сахалiнський — Reynoutria sachalinensis.
гiрчак сивий — Polygonum tomentosum.
гiрчак степовий — див. степовий гiрчак.
гiрчак схiдний — Polygonum orientale.
гiрчак чагарниковий — Fallopia dumetorum.
гiрчак шорсткий — Polygonum scabrum.
гiрчак щавлелистий — Polygonum lapathifolium.
гiрчак Янати — Polygonum janatae.
гiрчанка — Picris, Gentiana sp.
гiрчанка бiдноцвiта — Picris pauciflora.

гiрчак
гiрчак
гiрчак
гiрчак
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гiрчанка синякова — Picris echioides.
гiрчек — Raphanus raphanistrum.
гiрчєк — Alyssum sp., Melilotus oﬃcinalis,
Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper.

гiрчєк кiнський — Scirpus lacustris.
гiрчий — Polygonum bistorta.
гiрчицi — Malus domestica.
гiрчиця — Sinapis, Allium porrum, Brassica
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nigra, Chelidonium majus, Malus sylvestris,
Raphanus raphanistrum, Sinapis alba, Sinapis
arvensis.
гiрчиця бiла — Sinapis alba, Sinapis arvensis.
гiрчиця бiла розсiчена — Sinapis alba subsp. dissecta.
гiрчиця бiла типова — Sinapis alba subsp.
alba.
гiрчиця дика — Eruca vesicaria.
гiрчиця лубенська — Brassica rapa.
гiрчиця морська — див. морська гiрчиця.
гiрчиця польова — Sinapis arvensis, Chelidonium majus, Descurainia sophia, Sisymbrium loeselii.
гiрчиця розсiчена — Sinapis dissecta.
гiрчиця розсiченолиста — Sinapis dissecta.
гiрчиця сарептська — Brassica juncea.
гiрчиця сарептянська — Brassica juncea.
гiрчиця синя — Sinapis alba.
гiрчиця степова — Brassica juncea.
гiрчиця чорна — Brassica nigra, Brassica
rapa subsp. oleifera.
гiрчичка — Raphanus raphanistrum, Sinapis
arvensis.
гiрчичник — Hirschfeldia.
гiрчичник сивий — Hirschfeldia incana.
гiрчiвки — Caltha palustris.
гiрчник — Artemisia vulgaris.
гiршфельдiя — Hirschfeldia.
гiршфельдiя сива — Hirschfeldia incana.
гiрщавник — Polygonum bistorta.
гiсоп — Hyssopus, Hyssopus oﬃcinalis.
гiсоп крейдяний — Hyssopus cretaceus.
гiсоп лiкарський — Hyssopus officinalis.
гiссоп звичайний — Hyssopus oﬃcinalis.
гiссоп садовий — Hyssopus oﬃcinalis.
гiстiвник — Geranium sanguineum.
гiстованець жiночий — Clematis vitalba.
гiстованець чоловiчий — Clematis alpina.
гiстьованець — Polystichum lonchitis.
гiтинка — Abies alba.
гiщиця — Clematis alpina.
гiщiвник — Sedum acre.
гiякiнт (схiдний) — Hyacinthus orientalis.

Muscari comosum.
блiдий — Hyacinthella leucophaea.
садовий — Hyacinthus orientalis.
степний — Muscari comosum.
степовий — Hyacinthella leucophaea,
Muscari neglectum.
гiяцинт схiдний — Hyacinthus orientalis.
гiяцинти дикi — Muscari tenuiﬂorum.
гiяцинтик — Hyacinthella.
гiяцинтик блiдий — Hyacinthella leucophaea.
гiяцинтик Палляса — Hyacinthella pallasiana.
глават — Centaurea cyanus.
главок — Centaurea cyanus.
гладильник — Alchemilla vulgaris, Seseli
libanotis.
гладиш — Agrimonia eupatoria, Convallaria
majalis, Laserpitium prutenicum, Polygonatum odoratum, Potentilla anserina, Potentilla
erecta.
гладишка водяна — Nuphar lutea.
гладишник — Agrimonia eupatoria, Agrimonia procera, Chelidonium majus, Polygonatum odoratum, Polygonum bistorta, Sonchus
arvensis.
гладi(в)олоси — Gladiolus × hybridus hort.
гладiолус — Gladiolus, Gladiolus × hybridus
hort.
гладiолус дикий — Gladiolus imbricatus.
гладовник — Linaria vulgaris.
гладун — Herniaria glabra.
гладуха багняна — Liparis loeselii.
гладушник — Agrimonia eupatoria, Chelidonium majus.
гладушник мохнатий — Agrimonia pilosa.
гладушник пахучий — Agrimonia procera.
гладушник правдивий — Agrimonia eupatoria.
глаз воронiй — Paris quadrifolia.
глазки анютинi — Anchusa oﬃcinalis, Hepatica nobilis, Potentilla erecta, Viola tricolor.
глазки анюткинi польовi — Viola biﬂora.
глазки заячi — Asparagus oﬃcinalis.
глазки курячi — Anagallis arvensis.
глазобужник — Anchusa oﬃcinalis.
глазун — Portulaca oleracea.
гландани — Cannabis sativa.
глашник — Alopecurus pratensis.
глевчак — Microstylis, Malaxis.
глевчак багняний — Hammarbya paludosa.
глевчак однолистий — Microstylis monophyllos, Malaxis monophyllos.
гледжiй — Rumex acetosa.
гледицiя — Gleditsia triacanthos.
гледичiя — Gleditsia, Gleditsia triacanthos.
гледичiя американська — Gleditsia triacanthos.

гiяцинт
гiяцинт
гiяцинт
гiяцинт
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ides.

гiяцинт — Hyacinthus, Hyacinthus orientalis,

rig

гiрчанка жорстка — Picris rigida.
гiрчанка нечуйвiтрова — Picris hieracio-

py
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гледичiя каспiйська — Gleditsia caspia.
гледичiя колюча — Gleditsia triacanthos.
гледичiя терниста — Gleditsia triacanthos.

гледючка — Gleditsia triacanthos.
глезiнь — Rumex acetosa.
глек — Pyrus communis.
глекопар — Agrimonia eupatoria, Agrimonia

глiд
глiд
глiд
глiд
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звичайний — Crataegus monogyna.
згладжений — Crataegus laevigata.
кiнчастий — Crataegus laciniata.
кiнчастий Пояркової — Crataegus

laciniata subsp. pojarkovae.

глiд клинолистий — Crataegus sphaenophylla.

pilosa, Chelidonium majus.

глiд-колюх — Crataegus sanguinea.
глiд колючий — Crataegus laevigata.
глiд криваво-червоний — Crataegus san-

alba.

глiд кривочашечковий — Crataegus curvi-

ht

Crataegus pseudokyrtostyla.

глiд обманливий — Crataegus fallacina.
глiд одноматочковий — Crataegus monogyna.

глiд одностовпчиковий — Crataegus monogyna.

глiд одностовпчиковий гладенький — Crataegus monogyna subsp. leiomonogyna.

глiд одностовпчиковий пiвденноєвропейський — Crataegus monogyna subsp.
azarella.

глiд
глiд
глiд
глiд
глiд
глiд

озброєний — Crataegus praearmata.
Оленки — Crataegus ambigua.
оманливий — Crataegus fallacina.
остролистий — Crataegus monogyna.
Палляса — Crataegus pallasii.
пiвденноєвропейський — Crataegus
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erythraea, Chelidonium majus, Dryopteris
ﬁlix-mas, Solanum dulcamara, Solanum nigrum, Tanacetum vulgare, Veronica austriaca
subsp. teucrium.
глисник їдкий — Solanum dulcamara.
глисняк — Hedera helix.
глиставень — Solanum dulcamara.
глистак — Tanacetum vulgare.
глистань — Solanum dulcamara.
глистник — Artemisia lerchiana, Dryopteris
dilatata, Solanum dulcamara, Thalictrum lucidum, Viola tricolor.
глистник болотний — Centaurea phrygia.
глистняк — Tanacetum vulgare.
глистi(о)вник — Bryonia alba, Solanum dulcamara.
глистяк — Solanum dulcamara.
глистян — Solanum dulcamara.
глиця — Ruscus aculeatus.
глiг — Crataegus monogyna.
глiд — Crataegus, Crataegus monogyna,
Crataegus sanguinea, Rosa canina.
глiд азарелля — Crataegus azarella.
глiд великий — Crataegus monogyna subsp.
azarella.
глiд гладенький — Crataegus leiomonogyna.
глiд двокiсточковий — Crataegus dipyrena.
глiд двостовпчиковий — Crataegus laevigata.
глiд дрiбнолистий — Crataegus microphylla.
глiд замшевий — Crataegus alutacea.
глiд заокруглений — Crataegus subrotunda.

sepala.

глiд кримський — Crataegus taurica.
глiд Липського — Crataegus lipskyi.
глiд несправжньокривостовпчиковий —

rig

глечики бiлi — Nymphaea alba.
глечики жовтi — Nuphar lutea.
глечкопар — Chelidonium majus.
глива — Pyrus communis.
гливиця волотянка — Neslia paniculata.
глиг — Crataegus monogyna.
глид — Crataegus sp.
глидина — Crataegus monogyna.
глик — Crataegus calycina.
глисник — Artemisia lerchiana, Centaurium

guinea.

py

глечечки — Nuphar lutea.
глечики — Nuphar, Nuphar lutea, Nymphaea

azarella.

глiд пiвниковий — Crataegus crus-galli.
глiд пiвняча нiжка — Crataegus crus-galli.
глiд пiрчастий — Crataegus pinnatiﬁda.
глiд Попова — Crataegus popovii.
глiд Пояркової — Crataegus pojarkovae.
глiд п’ятиматочковий — Crataegus pentagyna.

глiд п’ятистовпчиковий — Crataegus pentagyna.

глiд рогоплiдний — Crataegus ceratocarpa.
глiд рогоплодий — Crataegus ceratocarpa.
глiд рясноколючковий — Crataegus praearmata.

глiд Станкова — Crataegus stankovii.
глiд Cтевена — Crataegus pallasii.
глiд сумнiвний — Crataegus ambigua.
глiд схiдний — Crataegus orientalis.
глiд Турнефора — Crataegus tournefortii.
глiд український — Crataegus ucrainica.
глiд чашечковидний — Crataegus calycina.
глiд чашечковий — Crataegus calycina.
глiд чашечковий кривочашечковий —
Crataegus calycina subsp. curvisepala.

глiд чорний — Crataegus pentagyna.
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cinea.

глiдина — Crataegus monogyna.
глiй (простий) — Crataegus monogyna.
глiнус — Glinus.
глiнус лядвенцеподiбний — Glinus lotoides.
глiстник — Solanum dulcamara.
глiт — Crataegus monogyna.
глiх — Crataegus monogyna.
глог — Cornus sanguinea, Crataegus calyci-

amplexicaule.

глуха кропива стеблообгортна схiдна —
Lamium amplexicaule subsp. orientale.

глуха трава — Elsholtzia ciliata.
глухавка — Lamium album, Lamium maculatum.

глухавка пятнована — Lamium maculatum.
глуханя — Crataegus monogyna, Empetrum
nigrum.

глухиня — Vaccinium uliginosum.
глуш — Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Typha angustifolia, Typha sp.

глушець — Impatiens noli-tangere, Linum usitatissimum var. vulgare.

глушиця — Lamium, Lamium album, Lamium
maculatum.

глушиця багрова — Lamium purpureum.
глушиця бiла — Lamium album.
глушиця плямовата — Lamium maculatum.
глушник — Lamium sp., Nepeta cataria.
глушок — Impatiens noli-tangere.
глядицiя — Gleditsia triacanthos.
глядич(iя) — Gleditsia triacanthos.
глядка — Aster, Callistephus chinensis.
глядка бояринка — Aster amellus.
глядка китайська — Callistephus chinensis.
глядка хинська — Callistephus chinensis.
глядюча — Gleditsia triacanthos.
гльод — Celtis occidentalis, Crataegus mono-
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na subsp. curvisepala, Crataegus monogyna,
Rosa canina.
глогерiвка — Malus domestica.
глогiвка — Crataegus monogyna.
глогiнька — Rosa canina.
глог(ов)ина — Crataegus monogyna subsp.
azarella.
глод — Crataegus monogyna, Crataegus pentagyna, Crataegus sanguinea.
глод чорний — Crataegus pentagyna.
глода багняна — Empetrum nigrum.
глодавка — Poa trivialis.
глодина — Crataegus monogyna, Crataegus
sanguinea, Rubus caesius.
глодiвець — Pyracantha.
глодiвець червоний — Pyracantha coccinea.
глодовина — Crataegus monogyna.
глоєна — Crataegus monogyna.
гложаня — Prunus spinosa.
гложина — Crataegus monogyna.
глоїна — Crataegus monogyna.
гломуша — Datura stramonium.
глосник — Crataegus monogyna.
глот — Crataegus monogyna.
глувка — Crataegus monogyna.
глуг — Crataegus monogyna.
глуд — Crataegus monogyna.
глуй — Crataegus monogyna.
глуха кропива — Lamium.
глуха кропива бiла — Lamium album.
глуха кропива гола — Lamium glaberrimum.
глуха кропива жовта — Lamiastrum galeobdolon.
глуха кропива крапчаста — Lamium maculatum.
глуха кропива Пачоського — Lamium paczoskianum.
глуха кропива плямиста — Lamium maculatum.
глуха кропива пурпурова — Lamium purpureum.

глуха кропива стеблообгортна — Lamium

ht

чорноягiдний — Crataegus pentagyna.
шарлаховий — Crataegus coccinea.
Шрадера — Crataegus schraderana.
яскраво-червоний — Crataegus coc-

rig
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глiд
глiд
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gyna, Crataegus sanguinea.

гльодиця — Gleditsia triacanthos.
гнибики — Calendula oﬃcinalis.
гнидавець — Torilis.
гнидиця — Pedicularis comosa, Pedicularis sp.
гни(i)дник — Capsella bursa-pastoris.
гниле дерево — Frangula alnus.
гнилицi — Pyrus communis.
гнил(юш)ки — Pyrus communis.
гнiдiвка — Neottia nidus-avis.
гнiздiвка — Neottia, Neottia nidus-avis.
гнiздiвка безлиста — Neottia nidus-avis.
гнiздiвка звичайна — Neottia nidus-avis.
гнiздiвка лiсова — Neottia nidus-avis.
гнiздо вихорове — Viscum album.
гнiздо сороче дике — Daucus carota subsp.
carota.

гнiтики — Calendula oﬃcinalis.
гобза — Sambucus ebulus.
гобзик (чорний) — Ballota nigra.
гоб’яз — Cynoglossum oﬃcinale.
говес — Avena sativa.
говiрок — Cucumis sativus.
гогiрок — Cucumis sativus.
гогоз — Vaccinium vitis-idaea.
годенiя — Gaudinia.
годенiя ламка — Gaudinia fragilis.
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pecten-veneris.

novii.

головачка свiтла — Cephalaria litvinovii.
головачка синя — Cephalaria transsylvanica.
головачка трансильванська — Cephalaria
transsylvanica.

ht

ganium erectum.

голiвниця — Gomphrena.
голiвниця куляста — Gomphrena globosa.
голка — Triticum aestivum.
голка вiвсяна — Arrhenatherum elatius.
голкоплiдник — Scandix.
голкоплiдник гребенястий — Scandix

головатень степовий — Echinops ritro.
головатень черлений — Centaurea jacea.
головатики — Centaurea cyanus.
головатинь — Adonis vernalis.
головатки — Cannabis sativa.
головатник — Cirsium arvense.
головатнi — Trollius europaeus.
головач — Carlina acaulis.
головачi — Cannabis sativa.
головачка — Cephalaria.
головачка Дмитра — Cephalaria demetrii.
головачка жовта — Cephalaria uralensis.
головачка Литвинова — Cephalaria litvi-

головачка уральська — Cephalaria uralensis.

rig

годинопсис — Gaudiniopsis.
годинопсис тощий — Gaudiniopsis macra.
гожина — Rubus caesius.
гоздички — Dianthus sp.
гоїрок — Cucumis sativus.
гойник(-дородник) — Plantago lanceolata.
гойове листя — Plantago lanceolata.
голерiпа — Helianthus tuberosus.
голець — Avena nuda.
голиш — Salvia nutans, Salvinia natans.
голiвка їжача — див. їжача голiвка, Spar-
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голкоплiдник зiрчастий — Scandix stel-

головачка шкiряста — Cephalaria coria-

голкоплiдник кримський — Scandix tau-

головашник — Coronilla varia.
головенка — Galeopsis speciosa.
головещечки — Ajuga reptans.
голови iвасиковi — Trifolium repens.
головина — Rosa canina.
головинка — Centaurea jacea, Prunella vul-

rica.

голкоплiдник пiвденний — Scandix australis.

голова адамова — див. адамова голова,
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Chelidonium majus, Eryngium campestre,
Nicandra physalodes.
голова гадюча — Dracocephalum thymiﬂorum.
голова iванова — Echinops sphaerocephalus,
Leucanthemum vulgare, Trifolium medium,
Trifolium pratense.
голова смоча — Dracocephalum moldavica.
головайчик — Trifolium rubens.
головайчик гiрський — Jasione montana.
головастик — Corydalis cava.
головастики — Centaurea cyanus.
головатень — Echinops, Carlina acaulis, Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Centaurea
phrygia, Centaurea phrygia subsp. carpatica, Centaurea triumfettii, Echinops sphaerocephalus.
головатень банацький — Echinops bannaticus.
головатень високий — Echinops exaltatus.
головатень деревистий — Centaurea jacea.
головатень звичайний — Echinops ritro,
Echinops sphaerocephalus.
головатень звичайний руський — Echinops ritro subsp. ruthenicus.
головатень круглоголовий — Echinops
sphaerocephalus.
головатень озброєний — Echinops armatus.
головатень пiвденний — Echinops bannaticus, Echinops armatus.
головатень руський — Echinops ruthenicus.

cea.

py

lata.

garis.

головишник — Alisma plantago-aquatica.
головiнка — Centaurea jacea.
головiчка — Trollius europaeus.
головка гадюча — Veronica austriaca.
головка змiїна — Veronica austriaca.
головки — Myosurus minimus, Plantago arenaria, Trollius europaeus.

головки iвановi — Sparganium sp.
головки св. Николая — Geum sp.
головник — Centaurea phrygia, Trifolium
montanum.

головник синiй — Eryngium planum.
головняк — Trifolium medium.
головок — Trifolium pratense.
головокрут — Helichrysum arenarium.
головолом — Datura stramonium, Ledum
palustre.

головчик — Conyza canadensis.
голов’ятник — Trollius europaeus.
голов’яшки — Trifolium medium.
голод — Capsella bursa-pastoris, Erophila verna, Rumex acetosa, Rumex confertus.

голодень — Erophila verna.
голодець весняний — Erophila verna.
голодник — Erophila verna.
голодовина — Rosa canina.
голодок гаєвий — Draba nemorosa.
голодок ярий — Erophila verna.
голозник — Vaccinium vitis-idaea.
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голокупник Роберта — Gymnocarpium

minifolium.

гонiолiмон кримський — Goniolimon tauricum.

гонiолiмон пустельний — Goniolimon desertorum.

гонiолiмон татарський — Goniolimon tataricum.

гончар — Lycopodium clavatum.
гоня — Populus nigra cv. “Italica”.
гонько — Cichorium intybus.
гопка — Dactylorhiza majalis.
гопурти — Malus domestica.
гораб — Sorbus aucuparia.
горбатник — Calystegia sepium.
горб(ин)а — Sorbus aucuparia.
горгiни — Dahlia pinnata.
горгонiя — Dahlia pinnata.
горгонка — Cucurbita pepo.
горгопка — Cucurbita pepo.
горґона — Syringa vulgaris.
горд — Viburnum lantana.
горда — Malva verticillata.
горделiмус — Hordelymus.
горделiмус європейський — Hordelymus eu-
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robertianum.
голокучник — Gymnocarpium.
голокучник дубовий — Gymnocarpium dryopteris.
голокучник Робертiв — Gymnocarpium robertianum.
голомша — Hordeum nudum, Triticum spelta.
голомша дворядна — Hordeum distichon.
голомша чотиригранна — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.
голонасiнник одеський — Gymnospermium
odessanum.
голосове зiлля — Scopolia carniolica.
голосок зозульчин — Vicia pisiformis.
голостеблиця — Teesdalia.
голостеблиця пiскова — Teesdalia nudicaulis.
голотуха — Padus avium.
голочник — Xanthium spinosum.
голошка — Hordeum nudum, Triticum spelta.
голубе зiлля — Scilla bifolia.
голубель — Empetrum nigrum.
голубень — Vaccinium uliginosum.
голубець — Consolida regalis, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitisidaea.
голубика — Vaccinium uliginosum.
голубильник — Veronica spicata.
голубинець — Empetrum nigrum.
голубинник — Ranunculus ﬁcaria.
голубиця — Vaccinium uliginosum.
голубишєнка — Solanum tuberosum.
голубiвник — Veronica spicata.
голубiй — Cichorium intybus, Ononis arvensis.
голубки — Aquilegia vulgaris.
голубок гразлик — Muscari neglectum.
голубок грознистий — Muscari botryoides.
голубок дрiбноцвiтий — Muscari tenuiﬂorum.
голубок м’яколистий — Muscari comosum.
голубок чубатий — Muscari comosum.
голубушенки — Solanum tuberosum.
голька — Triticum aestivum.
гольха — Alnus incana.
гоман — Inula helenium.
гомел(а) — Viscum album.
гомоза — Potentilla argentea.
гомфрена — Gomphrena.
гомфрена головчаста — Gomphrena globosa.

num.

гонiолiмон злаколистий — Goniolimon gra-

ht

dryopteris.

гонець — Sedum acre.
гонiолiмон — Goniolimon.
гонiолiмон Бессера — Goniolimon bessera-

rig

голоїна — Crataegus monogyna.
голокiрка — Triticum aestivum.
голокупник — Gymnocarpium.
голокупник дубовий — Gymnocarpium

py
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ropaeus.

гордина — Viburnum lantana, Viburnum opulus.

гординiя — Dahlia pinnata.
гордiвка — Viburnum lantana.
гордiй — Echinops sphaerocephalus.
гордобиль — Bryonia alba.
гордобить — Bryonia alba.
гордовать — Malva verticillata.
гордове дерево — Viburnum lantana.
гордовик — Viburnum lantana.
гордовина — Viburnum lantana, Malva verticillata.

гордовля (лiкарська) — Althaea oﬃcinalis.
гордовля рожева — Alcea rosea.
гордовод — Malva verticillata.
горецвiт — Adonis vernalis, Helleborus niger.
горець — Gentiana sp., Polygonum amphibi-

um, Polygonum bistorta, Polygonum patulum.

горець Друмонда — Phlox drummondii.
горець перечний — Polygonum hydropiper.
горечавка — Centaurium erythraea, Gentiana

cruciata, Gentiana pneumonanthe, Polygonum
bistorta.
горечавка бiла — Laserpitium latifolium.
горечавка великоцвiта — Gentiana acaulis.
горечавка мохната — Laserpitium prutenicum.
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varia, Corylus avellana, Juglans regia, Lathyrus tuberosus, Trifolium pratense, Trifolium
repens, Trifolium rubens.
горiшина бiла — Trifolium repens.
горiшина душиста — Coronilla varia.
горiшина жовта — Trifolium aureum.
горiшина-трилистник — Trifolium alpestre.
горiшки — Trifolium pratense, Trifolium
repens, Trifolium sp.
горiшки заячi — Amygdalus nana.
горiшник — Amygdalus nana, Corylus avellana, Pedicularis comosa, Scirpus lacustris.
горiшняк — Corylus avellana.
горiшок — Filipendula vulgaris, Medicago sativa, Rhinanthus minor, Trifolium medium, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Trifolium repens.
горiшок бiлий — Trifolium montanum.
горiшок великий — Trifolium montanum.
горiшок земляний — Lathyrus tuberosus.
горiшок польовий — Trifolium pratense.
горiшок червоний — Trifolium pratense.
горкун — Filipendula vulgaris.
горкуша — Inula britannica.
горлачi — Verbascum nigrum.
горлач(ник) — Vincetoxicum hirundinaria.
горлець — Polygonum bistorta.
горло — Paris quadrifolia.
горловка — Potentilla argentea.
горлушки — Pulsatilla vulgaris.
горлюпа — Bunias orientalis.
горляк синiй — Centaurea cyanus.
горлянка — Ajuga, Agrimonia eupatoria, Ajuga reptans, Antennaria dioica, Aster oleifolius,
Helichrysum arenarium, Lagenaria siceraria,
Logﬁa arvensis, Polygonum bistorta, Prunella, Prunella grandiﬂora, Prunella vulgaris,
Tanacetum vulgare.
горлянка великоцвiтна — Prunella grandiﬂora.
горлянка верболиста — Ajuga salicifolia.
горлянка грецька — Ajuga chia.
горлянка женевська — Ajuga genevensis.
горлянка звичайна — Prunella vulgaris.
горлянка Лаксманова — Ajuga laxmannii.
горлянка Ляксманна — Ajuga laxmannii.
горлянка м’яка — Ajuga mollis.
горлянка пальчастолиста — Ajuga chia.
горлянка повзуча — Ajuga reptans.
горлянка синя — Ajuga genevensis.
горлянка схiдна — Ajuga orientalis.
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ﬂammea, Adonis vernalis, Adonis volgensis,
Caltha palustris, Helleborus niger, Inula hirta, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Lychnis chalcedonica, Lychnis ﬂos-cuculi,
Lychnis viscaria, Paeonia tenuifolia, Taraxacum erythrospermum.
горицвiт весняний — Adonis vernalis.
горицвiт вогнистий — Adonis flammea.
горицвiт волзький — Adonis volgensis.
горицвiт жовтий — Adonis aestivalis, Adonis
vernalis.
горицвiт лiсовий — Adonis vernalis, Inula
hirta.
горицвiт лiтнiй — Adonis aestivalis.
горицвiт лiтовий — Adonis aestivalis.
горицвiт огнистий — Adonis ﬂammea.
горицвiт однорiчний — Adonis annua.
горицвiт осiннiй — Adonis annua.
горицвiт полум’яний — Adonis ﬂammea.
горицвiт червоний — Adonis aestivalis.
горицвiт ярий — Adonis vernalis.
горицвiтки — Adonis vernalis.
горицка — Artemisia absinthium.
гориця — Lychnis chalcedonica, Prunella vulgaris.
горичка — Gentiana pneumonanthe.
горичник — Peucedanum carvifolia, Peucedanum ruthenicum.
гориш — Lilium bulbiferum.
горiлочка — Galium verum, Majanthemum bifolium.
горiлочка бiла — Filipendula vulgaris, Galium
boreale.
горiлочки — Filipendula vulgaris.
горiх — Juglans, Corylus avellana, Juglans regia.
горiх болотний — Trapa natans.
горiх водяний — див. водяний горiх.
горiх волоський — Juglans regia.
горiх грецький — Juglans regia.
горiх дикий — Corylus avellana.
горiх лiс(к)овий — Corylus avellana.
горiх лiщанковий — Corylus avellana.
горiх маньчжурський — Juglans mandshurica.
горiх сiрий — Juglans cinerea.
горiх чорний — Juglans nigra.
горiхи — Corylus avellana.
горiхи водянi — див. водянi горiхи.

ht

горєбина — Sorbus aucuparia.
гориквiт — Adonis vernalis.
горитва — Lychnis chalcedonica.
горитьцвiт — Adonis vernalis.
горицвєт — Adonis vernalis.
горицвiт — Adonis, Adonis aestivalis, Adonis

горiхи дикi — Corylus avellana.
горiхи землянi — Orchis laxiﬂora.
горiхи плавньовi — Trapa natans.
горiхи чортовi — Trapa natans.
горiховi — Juglandaceae.
горiчка (напрасна) — Centaurium erythraea.
горiшина — Amygdalus nana, Coronilla

rig

folium.

py

горечавка широколиста — Laserpitium lati-
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горлянка хiоська — Ajuga chia.
горлянка ялинковидна — Ajuga chamaepi-

горобине насiння Черняєва — Buglosso-

горлянка ялинкоподiбна — Ajuga chamae-

pastoris, Carex elongata, Oxytropis pilosa,
Typha angustifolia, Typha latifolia.
горобинець волосистий — Oxytropis pilosa.
горобинець карпатський — Oxytropis carpathica.
горобинець Палляса — Oxytropis pallasii.
горобиний горошок — Vicia cracca.
горобинка дика — Tanacetum vulgare.
горобинка жовта — Tanacetum vulgare.
горобинка польова — Tanacetum vulgare.
горобинник — Sorbaria, Typha latifolia.
горобинник горобинолистий — Sorbaria
sorbifolia.
горобинник звичайний — Sorbaria sorbifolia.
горобiй — Hypericum hirsutum, Hypericum
perforatum.
горобняк — Rumex acetosa.
гороб’юшка — Rumex acetosella.
гороб’ячка — Vicia villosa.
городнiй хмiль — Nicandra physalodes.
городня лобода — Atriplex hortensis.
городовина — Malva verticillata, Viburnum
lantana.
гороза — Typha sp.
горох — Pisum, Coronilla varia, Lathyrus vernus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia
cracca, Vicia sativa, Vicia villosa.
горох баранiй — Cicer arietinum.
горох високий — Pisum elatius.
горох вовчий — Astragalus glycyphyllos.
горох волоський — Cicer arietinum.
горох вороб’ячий — Onobrychis arenaria, Vicia sepium.
горох вугластий — Lathyrus sativus.
горох гадючий — Astragalus onobrychis, Vicia cracca.
горох горобиний — Fumaria oﬃcinalis, Fumaria vaillantii, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Onobrychis gracilis, Silene latifolia,
Vicia cracca, Vicia sativa, Vicia villosa.
горох гороб’ячий — Vicia cracca, Vicia hirsuta.
горох городний — Pisum sativum subsp.
sativum.
горох дикий — Agrostemma githago, Coronilla varia, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus,
Melilotus oﬃcinalis, Vicia cracca.
горох журавлиний — Lathyrus niger, Lathyrus sylvestris, Lathyrus vernus, Vicia cracca,
Vicia sativa.
горох журавлiв — Silene vulgaris.
горох заячий — Astragalus glycyphyllos,
Lathyrus vernus, Onobrychis viciifolia.
горох звичайний — Pisum sativum.

chamaepitys subsp. chia.

горлянки — Artemisia austriaca.
горлячка — Paris quadrifolia.
гороб(а) — Sorbus aucuparia.
горобейник — Lithospermum, Buglossoides
arvensis, Buglossoides purpureocaerulea.

горобейник апулiйський — Neatostema apulum.

горобейник звичайний — Lithospermum ofﬁcinale.

горобейник лiкарський — Lithospermum
officinale.

горобейник польовий — Buglossoides arvensis.

горобейник пурпурово-голубий — Buglossoides purpureocaerulea.

горобейник червоносинiй — Buglossoides
purpureocaerulea.

горобейниця — Aegonychon.
горобейниця пурпурово-синя — Aegonychon purpureo-caeruleum.

co

горобейничок — Neatostema.
горобейничок пiвденний — Neatostema
apulum.

's

— Sorbus, Sorbus aucuparia.
арiя — Sorbus aria.
борошниста — Sorbus aria.
грецька — Sorbus graeca.
дика — Tanacetum vulgare.
домашня — Sorbus domestica.
звичайна — Sorbus aucuparia.
кримська — Sorbus taurica.
круглолиста — Sorbus aria.

th
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горобина
горобина
горобина
горобина
горобина
горобина
горобина
горобина
горобина
горобина

ht

горлянка ялинкоподiбна грецька — Ajuga

rig

pitys.

ides czernjajevii.

горобинець — Oxytropis, Capsella bursa-

py

tys.
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несправжньошироколиста —
Sorbus pseudolatifolia.
горобина польова — Tanacetum vulgare.
горобина Роопа — Sorbus roopiana.
горобина садова — Sorbus domestica.
горобина трава — Polemonium caeruleum.
горобине насiння — Buglossoides.
горобине насiння польове — Buglossoides
arvensis.
горобине насiння польове Сибторпа — Buglossoides arvensis subsp. sibthorpiana.
горобине насiння пурпурово-синє — Buglossoides purpureocaerulea.
горобине насiння Сибторпа — Buglossoides sibthorpiana.
горобине насiння тонкоцвiте — Buglossoides tenuiflora.
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горох звичайний високий — Pisum sativum subsp. elatius.

горох звичайний польовий — Pisum sativum subsp. arvense.

горох звичайний сiйний — Pisum sativum
subsp. sativum.

горох зелений — Pisum sativum subsp. sati-
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горошанка — Coronilla varia, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Vicia cracca.

горошанка дика — Coronilla varia.
горошець — Vicia cracca.
горошик — Vicia cracca.
горошина — Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Trifolium hybridum, Vicia cracca.

vum.

горошник — Amygdalus nana, Lathyrus ver-

sativum.

горошник лiсний — Lathyrus vernus.
горошок — Lathyrus, Astragalus dasyanthus,

tragalus onobrychis.

горох круглий — Cicer arietinum, Pisum
sativum.

горох
горох
горох
горох

курячий — Coronilla varia.
лiсний — Vicia hirsuta.
лiсовий — Vicia pisiformis.
мишачий — Lathyrus pratensis, Lathy-

au
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rus vernus, Pisum sativum subsp. arvense, Vicia cracca, Vicia sp.
горох миший — Vicia sativa.
горох мишиний — Lathyrus vernus, Vicia sativa.
горох мошиний — Lathyrus vernus.
горох нiмецький — Lathyrus sativus.
горох олiйний — Glycine max.
горох перепеличин — Vicia cracca.
горох пiший — Pisum sativum subsp. sativum.
горох польний — Pisum sativum.
горох польовий — Pisum arvense.
горох посiвний — Pisum sativum.
горох потєчий — Medicago sativa subsp. falcata.
горох потячий — Coronilla varia, Vicia cracca.
горох птасєчий — Vicia cracca.
горох птичий — Vicia cracca.
горох римський — Cicer arietinum.
горох сiйний — Pisum sativum.
горох струпиний — Lotus corniculatus.
горох тичний — Phaseolus vulgaris var. vulgaris.
горох турецький — див. турецький горох.
горох угластий — Lathyrus sativus.
горох цукровий — Pisum sativum subsp. sativum.
горох чорний — Lathyrus niger.
горохiвник — Robinia, Robinia pseudoacacia.
горохiвник деревцеватий — Caragana arborescens.
горохiвник звичайний — Robinia pseudoacacia.
гороховник — Caragana arborescens.
горохоядь бiльша — Orobanche elatior.

Coronilla varia, Galega oﬃcinalis, Lathyrus
laevigatus, Lathyrus niger, Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Lathyrus tuberosus,
Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Medicago sativa subsp. falcata,
Melilotus oﬃcinalis, Vicia, Vicia cracca, Vicia
grandiﬂora, Vicia lathyroides, Vicia pannonica, Vicia pisiformis, Vicia sativa, Vicia sativa
subsp. nigra, Vicia sepium, Vicia villosa.
горошок безлистий — Lathyrus aphaca.
горошок Бiберштейна — Vicia biebersteinii.
горошок бiлий — Coronilla varia.
горошок блiдий — Lathyrus pallescens.
горошок болотяний — Lathyrus palustris.
горошок брудний — Vicia sordida.
горошок Буассьє — Vicia boissieri.
горошок бульбистий — Lathyrus tuberosus.
горошок бульвистий — Lathyrus tuberosus.
горошок великоквiтковий — Vicia grandiﬂora.
горошок вереб’ячий — Coronilla varia, Vicia
cracca.
горошок веcняний — Lathyrus vernus.
горошок високоростий — Vicia sylvatica.
горошок вiфiнський — Vicia bithynica.
горошок вовчий — Centaurium erythraea.
горошок волохатий — Vicia villosa, Vicia pilosa.
горошок вороблячий — Coronilla varia.
горошок воронячий — Vicia cracca.
горошок вузьколистий — Vicia angustifolia.
горошок гадючий — Vicia cracca.
горошок гiбридний — Vicia hybrida.
горошок гладенький — Lathyrus laevigatus.
горошок горобиний — див. горобиний горошок, Coronilla varia, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Vicia hirsuta, Vicia sativa subsp. nigra.
горошок горобиний лiсовий — Coronilla
varia.
горошок гороб’яний — Coronilla varia.
горошок гороб’ячий — Coronilla varia, Polygonum bistorta, Vicia cracca, Vicia sativa, Vicia sativa subsp. nigra, Vicia sp.
горошок горохоподiбний — Lathyrus pisiformis, Vicia pisiformis.
горошок горохуватий — Lathyrus pisiformis.

ht

sativum.

горох косий — Lathyrus sativus.
горох котячий — Astragalus dasyanthus.
горох кошачий — Astragalus dasyanthus, As-

rig

горох кормовий — Pisum sativum subsp.

nus, Padus avium, Sorbus aucuparia.

py

горох колоздрявий — Pisum sativum subsp.
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Coronilla varia, Lathyrus pallescens, Lathyrus
pannonicus, Medicago sativa subsp. falcata,
Melilotus oﬃcinalis, Vicia cracca, Vicia villosa.
горошок посiвний — Vicia sativa.
горошок потєчий — Medicago sativa subsp.
falcata, Vicia hirsuta.
горошок потячий — Lathyrus pratensis, Vicia
cracca.
горошок птичий — Vicia cracca.
горошок пухнатий — Vicia pubescens, Vicia
pilosa.
горошок пухнатоплодий — Vicia dasycarpa.
горошок рiдкоцвiтий — Lathyrus laxiflorus, Vicia tenuissima.
горошок рiзнобарвний — Vicia biennis.
горошок розовий — Lathyrus tuberosus.
горошок рябий — Lathyrus venetus.
горошок серцевидний — Vicia cordata.
горошок сивавий — Lathyrus pallescens.
горошок сивенький — Lathyrus pallescens.
горошок сiйний — Lathyrus sativus.
горошок-скакунець — Vicia hirsuta.
горошок скельний — Lathyrus saxatilis.
горошок соколiв — Polygonatum sp.
горошок сорокатий — Lathyrus venetus.
горошок степний — Lathyrus tuberosus.
горошок строкатий — Lathyrus venetus,
Vicia biennis.
горошок стрункий — Vicia elegans.
горошок тонколистий — Vicia tenuifolia.
горошок траволистий — Lathyrus nissolia.
горошок трансильванський — Lathyrus
transsilvanicus.
горошок углуватий — Lathyrus sativus.
горошок угорський — Lathyrus pannonicus.
горошок цвiтний — Coronilla varia.
горошок чагарниковий — Vicia dumetorum.
горошок чиноподiбний — Vicia lathyroides.
горошок чорний — Lathyrus niger.
горошок чотиринасiнний — Vicia tetrasperma.
горошок чоткоподiбний — Vicia ervilia.
горошок чужоземний — Vicia peregrina.
горошок шерстковолосий — Lathyrus hirsutus.
горошок широколистий — Lathyrus latifolius.
горошок шорсткий — Lathyrus hirsutus,
Vicia hirsuta.
горошок щетинолистий — Lathyrus setifolius.
горстки — Prunus domestica.
гортензiєвi — Hydrangeaceae.
гортензiя — Hydrangea, Hydrangea macrophylla.
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Coronilla varia, Lathyrus niger, Lathyrus
sylvestris, Lathyrus vernus, Vicia cracca.
горошок душистий — Coronilla varia, Lathyrus odoratus, Lathyrus tuberosus.
горошок жовтий — Lathyrus pratensis, Vicia
lutea.
горошок журавлевий — Lathyrus sylvestris.
горошок журавлиний — Lathyrus pratensis,
Lathyrus sylvestris.
горошок запашний — Lathyrus odoratus.
горошок заячий — Astragalus glycyphyllos,
Lathyrus vernus.
горошок земляний — Lathyrus tuberosus.
горошок зiгнений — Lathyrus incurvus.
горошок зiгнутий — Lathyrus incurvus.
горошок злаколистий — Lathyrus nissolia.
горошок змiїний — Vicia pisiformis.
горошок золотистий — Lathyrus aureus.
горошок iноземний — Vicia peregrina.
горошок кашубський — Vicia cassubica.
горошок колiнчатий — Coronilla varia.
горошок котячий — Astragalus dasyanthus,
Coronilla varia, Lathyrus pratensis, Vicia cracca.
горошок красний — Lathyrus tuberosus.
горошок круглолистий — Lathyrus rotundifolius.
горошок круглоплодий — Vicia amphicarpa.
горошок кулястий — Lathyrus sphaericus.
горошок кучерявий — див. кучерявий

горошок плотовий — Vicia sepium.
горошок польовий — Astragalus dasyanthus,

rig

горошок далматський — Vicia dalmatica.
горошок двоплiдний — Vicia amphicarpa.
горошок дикий — Astragalus glycyphyllos,

py
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горошок.
горошок ледий — Vicia cracca.
горошок лiсний — Lathyrus pratensis.
горошок лiсовий — Lathyrus sylvestris, Vicia sylvatica.

au

горошок Лоїзелеура — Vicia loiseleurii.
горошок луговий — Lathyrus pratensis.
горошок луковий — Lathyrus pratensis.
горошок лучний — Lathyrus pratensis.
горошок-ляночок — Vicia cracca.
горошок мишачий — Coronilla varia, Polygonum bistorta, Vicia cracca, Vicia sativa.

горошок мишиний — Vicia cracca.
горошок мохнатий — Lathyrus hirsutus.
горошок надрiзаний — Vicia incisa.
горошок нарбонський — Vicia narbonensis.
горошок нiмецький — Lathyrus sativus.
горошок нутовий — Lathyrus cicera.
горошок пальчастий — Lathyrus digitatus.
горошок паннонський — Lathyrus pannonicus, Vicia pannonica.

горошок пахучий — Coronilla varia, Lathyrus
odoratus, Vicia cracca.

горошок пашний — Vicia sativa.
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lata.

гортопля — Solanum tuberosum.
гортохлi — Solanum tuberosum.
горубка — Brassica rapa subsp. oleifera, Erysimum cheiranthoides, Sinapis arvensis.

горубка польова — Sinapis arvensis.
горунка — Brassica napus subsp. rapifera,
Sinapis arvensis.

горуп(к)а — Sinapis arvensis.
горушка звичайна — Barbarea vulgaris.
горушниця — Sinapis arvensis.
горцяк — Polygonum hydropiper.
горчавка — Gentiana pneumonanthe, Sisymbrium oﬃcinale.

горчак — Ajuga chamaepitys subsp. chia, Cen-

longispinus.

гочi павлиновi — Adonis vernalis.
гоюче зiлля — Astrantia major.
гояче зiллє — Astrantia major.
граб — Carpinus, Carpinus betulus.
граб звичайний — Carpinus betulus.
граб схiдний — Carpinus orientalis.
грабелька — Vicia cracca.
грабельки — Erodium, Coronilla varia, Ero-

dium cicutarium, Geranium pratense, Geranium sanguineum, Taraxacum oﬃcinale.
грабельки Бекетова — Erodium beketowii.
грабельки Геффта — Erodium hoefftianum.
грабельки довгодзьобi — Erodium ciconium.
грабельки довгодзьобовi — Erodium ciconium.
грабельки звичайнi — Erodium cicutarium.
грабельки лелековi — Erodium ciconium.
грабельки мальвовиднi — Erodium malacoides.
грабельки мальвовi — Erodium malacoides.
грабельки пiзнi — Erodium ruthenicum.
грабельки руськi — Erodium ruthenicum.
грабельки цикутовi — Erodium cicutarium.
грабельник — Geranium palustre, Geranium
sanguineum.
грабильник — Campanula persicifolia.
грабина — Carpinus betulus, Lathyrus vernus,
Sorbus aucuparia.
грабинка земляна — Potentilla anserina.
грабки — Geranium pratense, Geranium sylvaticum.
грабки польовi — Geranium palustre.
грабки св. Iвана — Geranium sylvaticum.
гравилат — Geum urbanum.
гравiлат — Geum, Geum urbanum.
гравiлат алепський — Geum aleppicum.
гравiлат мiський — Geum urbanum.
гравiлат рiчковий — Geum rivale.
гравiлат рiчний — Geum urbanum.
гравiлат струмковий — Geum rivale.
грай-зiлля — Briza media.
грай-трава — Briza media.
грамофончики — Convolvulus arvensis.
гранат(а) — Punica granatum.
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taurea orientalis, Coronilla varia, Lythrum
salicaria, Picris sp., Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper, Polygonum persicaria, Ranunculus polyanthemos, Silene spergulifolia.
горчак бабiй — Polygonum hydropiper.
горчак дикий — Polygonum bistorta.
горчанка — Cichorium intybus.
горчиця — Barbarea vulgaris, Brassica nigra,
Descurainia sophia, Polygonum hydropiper,
Sinapis alba, Sinapis arvensis.
горчиця бiла — Sinapis arvensis.
горщ — Luzula sylvatica.
горянка — Oreochloa, Prunella grandiﬂora,
Solanum tuberosum.
горянка дворядна — Oreochloa disticha.
горячка — Lychnis chalcedonica.
госет — Cirsium arvense, Cirsium vulgare.
госика — Populus nigra, Populus tremula, Salix
cinerea.
госина — Populus tremula.
госока — Carex nigra.
госта — Hosta.
госта здута — Hosta ventricosa.
госта ланцетолиста — Hosta lancifolia.
гостець — Cuscuta europaea, Ononis arvensis,
Stachys recta.
гостеч(ник) — Lycopodium clavatum.
гостинник — Geranium sanguineum.
гостiвник — Geranium sanguineum.
гостополь — Populus × canescens.
гострець гiллястий — Leymus ramosus.
гостриця — Asperugo, Asperugo procumbens.
гостриця лежача — Asperugo procumbens.
гостровершки — Ajuga reptans.
гострокiльник — Oxytropis.
гострокiльник волосистий — Oxytropis pilosa.

carpathica.

гострокiльник Палласа — Oxytropis pallasii.
гостролист — Ilex aquifolium.
гостролиста гречка — Reynoutria japonica.
гострушки — Consolida regalis.
гострянка — Cenchrus.
гострянка довгоколючкова — Cenchrus

ht

гортензiя волотиста — Hydrangea panicu-

гострокiльник карпатський — Oxytropis

rig

rophylla.

py

гортензiя великолиста — Hydrangea mac-
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гранатове дерево звичайне — Punica granatum.

гранатовi — Punicaceae.
гранiвки — Malus domestica.
гранка — Hordeum distichon.
грановитка — Seseli libanotis.
гранушки — Pyrus communis.
гранчак — Hordeum vulgare.
граня — Pelargonium zonale.
граф — Pisum sativum.
грах — Pisum sativum.
грацiоля — Gratiola oﬃcinalis.
грачиха — Fagopyrum esculentum.
гребельки — Erodium cicutarium.
гребенець — Geum urbanum.
гребениця — Cynosurus cristatus, Erodium cicutarium, Geranium palustre.

гребениця звичайна — Cynosurus cristatus.
гребениця лугова — Geranium palustre.
гребенки — Erodium cicutarium.
гребенник — Cynosurus cristatus, Geum urbanum, Tamarix gallica, Tamarix tetrandra.

tus.
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picum, Geum urbanum.
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гребиш болотяний — Calla palustris.
гребiнець — Celosia cristata.
гребiнник — Geum, Cynosurus, Geum alep-

гребiнник гiрський — Geum montanum.
гребiнник звичайний — Geum urbanum,
Cynosurus cristatus.

au

гребiнник колючий — Cynosurus echinatus.
гребiнник прибережний — Geum rivale.
гребiнник прямий — Geum aleppicum.
гребiнниця — Cynosurus, Cynosurus cristatus.

гребiнниця звичайна — Cynosurus cristatus.

гребiнниця колюча — Cynosurus echinatus.

гребiнничок — Waldsteinia.
гребiнничок лiсовий — Waldsteinia geoides.

гребiнцi — Vicia cracca.
гребiнчик — Arum orientale, Potentilla anserina.

гребiнчики — Achillea millefolium.
гребiнчики копитовi — Arum orientale.
гребiнь — Geum urbanum, Polygonatum multiﬂorum.

Celosia argentea var. cristata.

гребiшок — Celosia argentea.
гребник — Geum urbanum.
грезан — Linaria vulgaris.
грезен дикий — Parthenocissus tricuspidata.
грезно дике — Parthenocissus tricuspidata.
грейпфрут — Citrus paradisi.
гремуха — Thlaspi arvense.
грецики — Bunias orientalis, Capsella bursapastoris.

греча душиста — Achillea millefolium.
гречечка — Capsella bursa-pastoris, Lepidi-

um ruderale, Polygonum aviculare, Polygonum hydropiper.
гречиха — Fagopyrum esculentum, Polygonum
aviculare.
гречиха пташина — Polygonum aviculare.
гречиха сибiрська — Fagopyrum tataricum.
гречичка — Capsella bursa-pastoris, Thlaspi
arvense.
гречишка — Fallopia convolvulus.
гречишник — Filipendula vulgaris.
гречiчка — Fallopia convolvulus.
гречка — Fagopyrum, Capsella bursapastoris, Fagopyrum esculentum, Fagopyrum
tataricum, Polygonum lapathifolium, Polygonum orientale, Polygonum tomentosum.
гречка гостролиста — див. гостролиста

co

гребенщик — Silene vulgaris, Tamarix gallica.
гребенюшка — Celosia cristata.
гребенячка (звичайна) — Cynosurus crista-

tata.

гребiнь пiвнiв — Ornithogalum umbellatum.
гребiнь пiвнячий — див. пiвнячий гребiнь,

ht

tum.

гребiнь курячий — Celosia argentea var. cris-

rig

гранатник (звичайний) — Punica granatum.
гранатове дерево — Punica, Punica grana-

py
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гречка.
гречка витка — див. витка гречка.
гречка далекосхiдна — див. далекосхiдна
гречка.
гречка дика — Capsella bursa-pastoris, Fago-

pyrum tataricum, Fallopia convolvulus, Fallopia dumetorum, Polygonum bistorta, Rumex
acetosa, Rumex acetosella.
гречка жидiвська — Sedum telephium.
гречка звичайна — Fagopyrum esculentum.
гречка їдальна — Fagopyrum esculentum.
гречка їстiвна — Fagopyrum esculentum.
гречка куряча — Capsella bursa-pastoris,
Geum urbanum.
гречка мишача — Equisetum arvense, Equisetum sp.
гречка-онопрiєвка — Fagopyrum esculentum.
гречка польова — Capsella bursa-pastoris.
гречка псяча — Capsella bursa-pastoris.
гречка птича — Polygonum aviculare.
гречка сахалiнська — див. сахалiнська

гречка.
гречка сибiрська — Fagopyrum tataricum.
гречка сiйна — Fagopyrum esculentum.
гречка степова — Polygonum tomentosum.
гречка татарка — Fagopyrum tataricum.
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foratum.

громове зiллє — Galium verum.
громовий корiнь — Monotropa hypopitys,
Scopolia carniolica.

громовик — Onosma, Carlina acaulis, Echi-

um italicum, Echium russicum, Echium vulgare, Gypsophila paniculata.
громовик багатолистий — Onosma polyphylla.
громовик вапняковий — Onosma simplicissima.
громовик великощетинистий — Onosma
macrochaeta.
громовик Вiзiана — Onosma visianii.
громовик Вiзiянi — Onosma visianii.
громовик гранiтний — Onosma graniticola.
громовик днiпровський — Onosma borysthenica.
громовик довгощетинястий — Onosma
macrochaeta.
громовик донський — Onosma tanaitica.
громовик жорсткий — Onosma rigida.
громовик звичайний — Onosma visianii.
громовик красильний — Onosma tinctoria.
громовик кримський — Onosma taurica.
громовик Липського — Onosma lipskyi.
громовик напiвкрасильний — Onosma subtinctoria.
громовик напiвфарбувальний — Onosma
subtinctoria.
громовик несправжньокрасильний —
Onosma pseudotinctoria.
громовик несправжньофарбувальний —
Onosma pseudotinctoria.
громовик пiсковий — Onosma arenaria.
громовик простий — Onosma simplicissima.
громовик прямий — Onosma simplicissima.

au

th
or

's

co

ﬁcinalis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea.
грижник бiлонiг — Herniaria glabra.
грижниця — Herniaria, Herniaria glabra.
гриз — Scrophularia nodosa.
гризан — Barbarea vulgaris.
гризачка — Brassica rapa, Citrullus lanatus.
гризен — Sisymbrium strictissimum.
гризинник — Scrophularia nodosa.
гризник — Centaurium erythraea, Herniaria
incana, Potentilla argentea, Scrophularia nodosa.
гризник-зiлля — Geranium pusillum.
гризник мужеський — Jurinea cyanoides.
гризник польовий — Potentilla anserina.
гризучка — Brassica rapa, Citrullus lanatus.
гримар — Cuscuta europaea.
гринделiя — Grindelia.
гринделiя розчепiрена — Grindella squarrosa.
грицай — Bunias orientalis.
грицак — Pastinaca sativa.
грицик — Bunias orientalis, Pastinaca sativa.
грицики — Capsella, Capsella bursa-pastoris,
Galinsoga parviﬂora, Sisymbrium altissimum,
Sisymbrium loeselii, Tribulus terrestris.
грицики звичайнi — Capsella bursa-pastoris.
грицики солонцевi — див. солонцевi гри-

anum.

грознянка звичайна — Botrychium lunaria.
громашик — Hepatica nobilis.
громик — Herniaria glabra.
громiвець — Moltkia.
громiвець блакитний — Moltkia caerulea.
громник — Geranium sanguineum.
громобой — Genista tinctoria, Hypericum per-

ht

гречка японська — див. японська гречка.
гречковi — Polygonaceae.
гречкосiй — Polygonum bistorta.
гречкоцвiтi — Polygonaceae.
гречуха — Fagopyrum esculentum.
гречучка — Fagopyrum tataricum.
грибiзлi — Ribes nigrum.
грибiшок — Celosia argentea, Iris pallida.
грива кiнська — Eupatorium cannabinum.
грива пся — Cynosurus cristatus.
гривак — Avena sativa.
гривач — Avena sativa.
гриж — Herniaria glabra, Herniaria hirsuta.
грижна трава — Sedum acre.
грижник — Herniaria glabra, Sanguisorba of-

гродники iвановi — Erigeron acer.
гроза — Typha sp.
грозд песiй — Lonicera tatarica.
гроздянка гiрська — Geum montanum.
гроздянка городна — Geum urbanum.
гроздянка побережна — Geum rivale.
грознаток — Botrychium.
грозно — Vitis vinifera.
грозно дике — Parthenocissus quinquefolia.
грознянка — Botrychium.
грознянка вiрґiнська — Botrychium virgini-

rig

cum.

py

гречка татарська — Fagopyrum tatari-

цики.
грицики схiднi — Capsella orientalis.
грицики червонуватi — Capsella rubella.
грицки — Cirsium canum.
гриць-трава — Capsella bursa-pastoris.
гричка — Fagopyrum esculentum.
гришка — Fagopyrum esculentum.
грiм — Herniaria glabra.
грiм-дерево — Daphne mezereum.
грiмник — Echium vulgare.
грiшпанки дикi — Bellis perennis.
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громовик рiзнобарвний — Onosma poly-

грушанка зеленоцвiта — Pyrola chlorantha.

phylla.

громовик твердий — Onosma rigida.
громовик фарбувальний — Onosma tinctoria.

громовиця — Echium vulgare.
гронянка — Botrychium.
гронянка багатороздiльна — Botrychium
multiﬁdum.

гронянка вiргiнська — Botrychium virginianum.

гронянка пiвмiсяцева — Botrychium lunaria.
гронянка розгалужена — Botrychium matricariifolium.

ромашколиста — Botrychium
matricariifolium.
грудашник — Malva verticillata.
грудина степова — Abutilon theophrasti.
грудна трава — Knautia arvensis, Origanum
vulgare.
грудна травка — Logfia, Filago, Logﬁa arvensis.
грудна травка звичайна — Filago arvensis.
грудна травка мала — Logfia minima.
грудна травка маленька — Filago minima.
грудна травка польова — Logfia arvensis.
грудник — Agrimonia eupatoria, Anthemis cotula, Galium verum.
грудниця — Crinitaria, Abutilon theophrasti,
Alchemilla vulgaris, Anthemis cotula, Aster
oleifolius.
грудниця волохата — Crinitaria villosa.
грудниця звичайна — Crinitaria linosyris.
грудничок — Abutilon theophrasti.
грудовка — Valeriana oﬃcinalis.
грудянка — Fumaria oﬃcinalis.
грунник — Verbascum nigrum.
груша — Pyrus, Pyrus communis.
груша дика — Aristolochia clematitis, Pyrus
communis.
груша звичайна — Pyrus communis.
груша земляна — див. земляна груша.
груша кленова — Sorbus torminalis.
груша лiсова — Pyrus communis.
груша лохолиста — Pyrus eleagnifolia.
груша маслинколиста — Pyrus eleagnifolia.
груша уссурiйська — Pyrus ussuriensis.
груша яблiнка — Malus domestica.
груша яблунь — Malus domestica.
грушанка — Pyrola, Chimaphila umbellata,
Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia.
грушанка боровинка — Orthilia secunda.
грушанка зеленкувата — Pyrola chlorantha.

lata.
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мала — Pyrola minor.
менша — Pyrola minor.
однобока — Orthilia secunda.
одноцвiта — Moneses uniﬂora.
окружкова — Chimaphila umbel-

грушанка середня — Pyrola media.
грушанковi — Pyrolaceae.
грушечки — Lagenaria siceraria.
грушинка — Pyrola rotundifolia.
грушi — Lagenaria siceraria.
грушi жидiвськi — Physalis alkekengi.
грушi землянi — Helianthus tuberosus.
грушка — Orthilia secunda, Pyrus communis,
Solanum tuberosum, Trientalis europaea.

грушка дика — Thalictrum minus.
грушка земна — Solanum tuberosum.
грушка лiсова — Orthilia secunda.
грушка трав’яна — Thalictrum ﬂavum.
грушки — Campanula glomerata, Campanu-

la patula, Campanula persicifolia, Lagenaria
siceraria, Trientalis europaea.
грушки декоративнi — Lagenaria siceraria.
грушочка — Pyrola rotundifolia.
грянь — Lychnis chalcedonica.
грястиця — Dactylis, Dactylis glomerata.
грястиця Ашерсона — Dactylis glomerata
subsp. aschersoniana.
грястиця збiрна — Dactylis glomerata.
грястиця звичайна — Dactylis glomerata.
грястиця звичайна Ашерзона — Dactylis
glomerata subsp. aschersoniana.
грястиця звичайна iспанська — Dactylis
glomerata subsp. hispanica.
грястиця звичайна словацька — Dactylis
glomerata subsp. slovenica.
грястиця звичайна типова — Dactylis
glomerata subsp. glomerata.
грястиця iспанська — Dactylis hispanica.
грястиця купчанка — Dactylis glomerata.
грястиця полiгамна — Dactylis polygama.
грястиця словацька — Dactylis slovenica.
грястиця словенська — Dactylis slovenica.
губаня жовта — Lamiastrum galeobdolon.
губастик — Mimulus.
губастик крапчастий — Mimulus guttatus.
губоцвiтi — Labiatae, Lamiaceae.
губушник — Erigeron acer, Inula britannica,
Inula salicina.
губчастий огiрок — Luffa.
губчастий огiрок гострогранний — Luffa
acutangula.

co

гронянка

folia.

грушанка
грушанка
грушанка
грушанка
грушанка

ht

chroma.

громовик ряснолистий — Onosma poly-

грушанка карпатська — Pyrola carpatica.
грушанка круглолиста — Pyrola rotundi-

rig

громовик рiзноколiрний — Onosma poly-

py

chroma.
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гуркун-буркун — Melilotus oﬃcinalis.
гурок — Cucumis sativus.
гурочкi — Nymphaea alba.
гурошник — Borago oﬃcinalis.
гурчавка — Atropa bella-donna, Polygonum
bistorta, Polygonum hydropiper.

гурчиця — Barbarea vulgaris, Polygonum hydropiper, Sinapis arvensis.

гусак — Malus domestica.
гусениця — Eragrostis minor, Eragrostis pilosa, Potentilla anserina.

ht

гусика — Populus tremula.
гусимець — Arabis, Arabidopsis thaliana.
гусимець Алiона — Arabis allionii.
гусимець альпейський — Arabis alpina.
гусимець альпiйський — Arabis alpina.
гусимець альпiйський кавказький — Arabis alpina subsp. caucasica.

rig

гусимець альпiйський типовий — Arabis
alpina subsp. alpina.

гусимець баштовий — Arabis turrita.
гусимець вушкатий — Arabis recta.
гусимець голий — Arabis glabra.
гусимець Горнунґа — Arabis hornungiana.
гусимець кавказький — Arabis caucasica.
гусимець косматий — Arabis hirsuta.
гусимець пiсковий — Cardaminopsis arenosa.
гусимець плоскостручковий — Arabis pla-
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cylindrica.
гудайєра — Goodyera.
гудайєра повзуча — Goodyera repens.
гудич — Linum usitatissimum var. crepitans.
гудiєра повзуча — Goodyera repens.
гуздiка — Dianthus sp.
гузина синя — Sambucus nigra.
гузини — Sambucus nigra.
гулявиця — Achillea cartilaginea, Achillea
millefolium, Descurainia sophia, Sisymbrium
oﬃcinale.
гулявник — Descurainia sophia, Sisymbrium
oﬃcinale.
гулявник часничний — Alliaria petiolata.
гуляльник — Alliaria petiolata.
гулька — Triticum aestivum.
гумай — Sorghum halepense.
гуман — Cirsium oleraceum, Pulmonaria oﬃcinalis.
гуменник — Taraxacum oﬃcinale.
гуменце попове — Leontodon autumnalis,
Leontodon crispus, Taraxacum oﬃcinale.
гунба — Melilotus alba.
гунi(и) — Cydonia oblonga.
гунна — Cydonia oblonga.
гуня — Cydonia oblonga.
гунь — Cydonia oblonga.
гуньба — Trigonella, Melilotus alba, Melilotus dentata, Trigonella caerulea.
гуньба блакитна — Trigonella caerulea.
гуньба блакитнувата — Trigonella coerulescens.
гуньба голуба — Trigonella caerulea.
гуньба голубувата — Trigonella coerulescens.
гуньба колосиста — Trigonella spicata.
гуньба колосова — Trigonella spicata.
гуньба лежача — Trigonella procumbens.
гуньба мечовидна — Trigonella gladiata.
гуньба мечувата — Trigonella gladiata.
гуньба монпелiйська — Trigonella monspeliaca.
гуньба провансальська — Trigonella monspeliaca.
гуньба простерта — Trigonella procumbens.
гуньба свiже сiно — Trigonella foenum-graecum.
гуньба сiнна — Trigonella foenum-graecum.
гуньба смiрнська — Trigonella smyrnea.
гуньба тонка — Trigonella striata.
гуньба турецька — Trigonella smyrnea.
гуньба Фiшера — Trigonella fischerana.
гунька — Cuscuta europaea.
гурки — Cucumis sativus.
гуркий корiнь — Polygonum bistorta.

py

губчастий огiрок цилiндричний — Luffa
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nisiliqua.

гусимець повислий — Arabis pendula.
гусимець прямий — Arabis recta.
гусимець-пужник — Arabis glabra.
гусимець стрiловидний — Arabis sagittata.
гусимець стрiлолистий — Arabis sagittata.
гусимець судетський — Arabis allionii.
гусимець ухастий — Arabis recta.
гусимець шерсткий — Arabis hirsuta.
гусимець шорсткий — Arabis hirsuta.
гусимець шорстковолосистий — Arabis
hirsuta.

гусимка — Arabidopsis.
гусимка звичайна — Arabidopsis thaliana.
гусимка отруйна — Arabidopsis toxophylla.

гусина трава — Potentilla anserina.
гусинець — Gagea bulbifera, Gagea pusilla,
Scrophularia nodosa, Sedum acre.

гуска(и) — Nymphaea alba.
гуски жовтi — Nuphar lutea.
гуслi — Geranium pusillum.
густiвник — Epilobium angustifolium.
гуся трава — Polygonum aviculare.
гусяниця — Eleocharis, Eleocharis palustris.
гусяниця болотяна — Eleocharis palustris.
гусяниця щетинкувата — Eleocharis acicularis.

гусяниця яйцювата — Eleocharis ovata.
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гусятник — Eragrostis, Arabidopsis thaliana,

гусятник менший — Eragrostis minor.
гусятниця — Crypsis, Eragrostis sp., Potentilla

Arabis hirsuta, Crypsis aculeata, Crypsis
schoenoides, Crypsis sp., Eragrostis minor,
Gagea, Gagea arvensis, Gagea bulbifera,
Gagea lutea, Gagea pusilla, Galium verum,
Poa nemoralis, Polygonum aviculare, Potentilla anserina.
гусятник багатостеблий — Eragrostis multicaulis.
гусятник великоколосковий — Eragrostis
cilianensis.
гусятник волосистий — Eragrostis pilosa.
гусятник волохатий — Eragrostis pilosa.
гусятник єгипетський — Eragrostis aegyptiaca.
гусятник запашний — Eragrostis suaveolens.
гусятник крупноколосковий — Eragrostis
cilianensis.
гусятник малий — Eragrostis minor.

anserina.

гусятничка — Agrostis stolonifera.
гусяча лапка — Potentilla anserina.
гусяча трава — Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Potentilla erecta.

гусяче зiлля — Potentilla anserina.
гусячi квiтки — Primula elatior.
гусячi лапки — Potentilla anserina.
гусячка — Polygonum aviculare, Potentilla
anserina, Prunella vulgaris.

гусячки — Potentilla erecta.
гусячник — Polygonum aviculare, Potentilla
anserina.

tum.

ґенґериця — Zea mays.
ґенґурудза — Zea mays.
ґензура — Gentiana lutea, Gentiana sp.
ґеорґiна — Dahlia pinnata.
ґеорґiнiя — Dahlia, Dahlia pinnata.
ґеорґiнiя змiнна — Dahlia pinnata.
ґеорґiнiя рiжноцвiта — Dahlia pinnata.
ґеорґiня — Dahlia pinnata.
ґер — Aegopodium podagraria, Impatiens noli-

co

ґавовна млачна — Eriophorum angustifolium.
ґаґадзник — Ribes uva-crispa.
ґайда — Solanum tuberosum.
ґаламшоя — Cydonia oblonga.
ґалбена — Ranunculus pedatus, Rorippa am-

py
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гутянка — Solanum tuberosum.
гушка — Populus tremula.
гушник колосатий — Myriophyllum spica-

rig
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phibia.
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ґалґан — Solanum tuberosum.
ґалиця — Euphrasia stricta.
ґалiнсоґа дрiбноцвiта — Galinsoga parviﬂora.
ґалух — Solanum tuberosum.
ґалярепа — Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes.

au

ґаниш — Foeniculum vulgare.
ґанка — Scirpus lacustris.
ґараґоля — Solanum tuberosum.
ґарґачки — Ribes uva-crispa.
ґарґонiя — Dahlia pinnata.
ґардох — Solanum tuberosum.
ґарофiя — Tropaeolum majus.
ґарофлi — Dianthus caryophyllus.
ґаштан — Aesculus hippocastanum.
ґваюла — Parthenium.
ґваюла срiбляста — Parthenium argentatum.

ґдулi — Pyrus communis.
ґдуля — Cydonia oblonga.
ґеверґiна — Dahlia pinnata.
ґеґадзи — Ribes uva-crispa.
ґеґадзник — Ribes uva-crispa.
ґеґацки — Ribes uva-crispa.
ґедзики — Vaccinium vitis-idaea.
ґедзинь — Senecio vernalis.
ґела — Solanum tuberosum.

tangere.

ґерґецки — Ribes uva-crispa.
ґерґечник — Ribes uva-crispa.
ґерґiна — Dahlia pinnata.
ґерґованя — Callistephus chinensis.
ґерґолiя — Dahlia pinnata.
ґерґонiя — Dahlia pinnata.
ґерґонiя жовта — Rudbeckia laciniata.
ґерґонiя змiнна — Dahlia pinnata.
ґеронiя — Pelargonium zonale.
ґестиня — Aesculus hippocastanum.
ґинґириця — Zea mays.
ґиндериця — Zea mays.
ґиндзул — Gentiana lutea.
ґиндзур — Gentiana lutea.
ґинзура — Gentiana lutea.
ґинцул — Gentiana lutea.
ґинцур — Gentiana lutea.
ґирґонiя — Dahlia pinnata.
ґистинь — Aesculus hippocastanum.
ґiґаци — Ribes uva-crispa.
ґiґачi — Ribes uva-crispa.
ґiйорґiна — Dahlia pinnata.
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Gentiana sp.

rosa.

ґролi — Solanum tuberosum.
ґруля — Solanum tuberosum.
ґрушпан — Buxus sempervirens, Vaccinium
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ґiнзюра — Gentiana lutea.
ґiнко — Ginkgo, Ginkgo biloba.
ґiнко дволататолистий — Ginkgo biloba.
ґiнко дволопатеве — Ginkgo biloba.
ґiнковi — Ginkgoaceae.
ґiнцюра — Gentiana lutea.
ґiнцьора — Gentiana lutea.
ґiпсовиця звичайна — Gypsophila muralis.
ґiр — Aegopodium podagraria.
ґiрґiна — Dahlia pinnata.
ґiрґонiя — Dahlia pinnata.
ґiрка — Triticum durum.
ґiронiя — Dahlia pinnata.
ґладiйолi — Iris sp.
ґлєдiчiя терниста — Gleditsia triacanthos.
ґлiцинiя — Wisteria.
ґлiцинiя китайська — Wisteria sinensis.
ґлядiйоля — Gladiolus × hybridus hort.
ґоґадзи — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґаци — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґеци — Ribes nigrum.
ґоґици — Ribes uva-crispa.
ґоґодз(и) — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґозда — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґоз(к)и — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґозник — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґорудза — Acorus calamus, Petasites hyb-

ґонтяниця — Abies alba.
ґонтярка — Abies alba.
ґорґинi — Dahlia pinnata.
ґорґiна — Dahlia pinnata.
ґорґi(нi)я — Dahlia pinnata.
ґорґона — Syringa vulgaris.
ґорґона бiла — Padus avium.
ґорґонiя — Dahlia pinnata.
ґорґонiя зимова — Rudbeckia laciniata.
ґорґош — Triticum spelta.
ґордзола — Solanum tuberosum.
ґордина — Dahlia pinnata.
ґос — Silene latifolia.
ґос гiркий — Polygonum hydropiper.
ґранат — Punica granatum.
ґранатне дерево — Punica granatum.
ґрафистинок — Malus domestica.
ґрейпфрут — Citrus paradisi.
ґрески — Malus domestica.
ґрешпан — Buxus sempervirens.
ґримпута — Vicia sativa.
ґринделiя — Grindelia.
ґринделiя розчепiрена — Grindella squar-
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ґiйочий — Galanthus nivalis.
ґiнґериця — Zea mays.
ґiнзора — Gentiana lutea.
ґiнзур — Gentiana lutea.
ґiнзура — Gentiana lutea, Gentiana punctata,

au

ґоґоти — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґоци — Vaccinium vitis-idaea.
ґоґошар — Capsicum annuum.
ґоґошеря — Capsicum annuum.
ґоґошора — Capsicum annuum.
ґодзинка — Galanthus nivalis.
ґолґанка — Prunus domestica.
ґолдани — Zea mays.
ґолданка — Prunus domestica.
ґоляґ — Carduus sp.
ґольдранета — Malus domestica.
ґомбички — Bellis perennis.
ґомбо — Abelmoschus esculentus.
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vitis-idaea.

ґуґурдза дика — Galanthus nivalis.
ґуґурудза — Zea mays.
ґудзiчки — Dianthus caryophyllus.
ґудiєра болотяна — Goodyera repens.
ґузики — Cirsium canum.
ґузина чорна — Sambucus nigra.
ґузiки — Malva neglecta.
ґулян — Cucurbita pepo.
ґульки — Prunus domestica subsp. insititia.
ґунґурудз — Rheum rhaponticum.
ґунджак — Aquilegia vulgaris.
ґупшпан — Buxus sempervirens.
ґурдзала — Solanum tuberosum.
ґута — Cydonia oblonga.
ґутей — Cydonia oblonga.
ґутуля — Cydonia oblonga, Malus domestica.
ґушпан — Buxus sempervirens.
ґуштул — Urtica dioica.
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tria japonica.

далiпан — Tulipa gesnerana.
далматська ромашка — Tanacetum cinerariifolium, Pyrethrum cinerariifolium.

дамасценки — Prunus domestica subsp. insititia.

даная — Physospermum.
даная голостебла — Physospermum cornubiense.

bens.
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дар Божий — Hypericum perforatum.
дариза — Lycium barbarum.
дарморi(о)с — Lycium barbarum.
дар’я — Solanum tuberosum.
датель — Angelica archangelica.
двигун — Cirsium canum.
двiйник — Hordeum distichon.
двiйняк — Hordeum distichon.
двовидка — Dimorphotheca.
двоєлисник — Petasites hybridus.
двозуб — Bidens.
двозубка — Cleistogenes.
двозубка болгарська — Cleistogenes bulgarica.

двозубка пiзня — Cleistogenes serotina.
двозубка пiзня болгарська — Cleistogenes

serotina subsp. bulgarica.
розчепiрена — Cleistogenes
squarrosa.
двозубка стрепiхата — Cleistogenes squarrosa.
двойлист — Listera ovata.
двоколосник — Paspalum.
двоколосник пiвденний — Paspalum paspalodes.
двонасiнник — Hornungia.
двонасiнник скельний — Hornungia petraea.

двозубка

nea.

дворядник стiнний — Diplotaxis muralis.
дворядник тонколистий — Diplotaxis tenuifolia.

дворянин — Geranium pratense.
двояк — Hordeum distichon.
двоячок лучистий — Bifora radians.
двулистник — Listera ovata, Zygophyllum
fabago.

дебринець — Geranium sanguineum.
девдерево — Datura stramonium.
девесил — Betonica oﬃcinalis, Inula helenium.
девесиль — Clematis recta.
деветiсiльник — Inula britannica.
дев’єтосилник — Carlina acaulis.
дев’єцел — Carlina acaulis.
девицар — Carlina acaulis.
дев(лi)цел — Carlina acaulis.
дев’ядесел — Carlina acaulis.
дев’ядосилник — Carlina acaulis.
дев’ядцел — Carlina acaulis.
дев’ясень — Achillea millefolium, Inula heleni-

co

данилки — Aster amellus.
данило — Aster amellus.
данник — Euphorbia villosa.
дантонiя — Danthonia.
дантонiя альпiйська — Danthonia alpina.
дантонiя гiрська — Danthonia alpina.
дантонiя полегла — Danthonia decum-

tacea.

дворядник муровий — Diplotaxis muralis.
дворядник постiнний — Diplotaxis muralis.
дворядник прутяний — Diplotaxis vimi-

ht

далекосхiдна гречка японська — Reynou-

ta.

дворядник — Diplotaxis.
дворядник крейдяний — Diplotaxis cre-

rig

noutria sachalinensis.

дворiжниця — Proboscidea.
дворучки — Dactylorhiza maculata.
дворучки Пресвятої — Dactylorhiza macula-

py

дав’єнка — Pyrus communis.
давидуха — Pyrus communis.
давник — Eupatorium cannabinum.
дазипiрум — Dasypyrum.
дазипiрум волохатий — Dasypyrum villosum.
далекосхiдна гречка — Reynoutria.
далекосхiдна гречка сахалiнська — Rey-

um.

дев’ясил — Inula helenium, Inula hirta, Inula salicina, Tanacetum vulgare, Verbascum nigrum.
дев’ясил мужеський — Verbascum orientale.
дев’ясил проносний — Pulicaria dysenterica.
дев’ясила — Inula helenium.
дев’ясин — Carlina acaulis.
дев’ясинь — Ononis arvensis.
дев’ясiнь — Calluna vulgaris, Carlina acaulis.
дев’ятел — Carlina acaulis.
дев’ятерник — Lilium martagon.
дев’ятижильник — Astragalus glycyphyllos,
Polygonatum odoratum.
дев’ятизел — Carlina acaulis.
дев’ятилiтник — Astragalus glycyphyllos.
дев’ятина — Inula helenium.
дев’ятинник — Potentilla anserina.
дев’ятисил — Carlina, Carlina acaulis, Echium vulgare, Inula helenium, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara.
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steinii.

дев’ятисил дев’ятисильник — Carlina acaulis.

дев’ятисил довголистий — Carlina longifolia.

дев’ятисил звичайний — Carlina vulgaris.
дев’ятисил звичайний середнiй — Carlina
vulgaris subsp. intermedia.

дев’ятисил

колючколистий — Carlina

дев’ятисил
дев’ятисил
дев’ятисил
дев’ятисил

кримський — Carlina taurica.
осотовий — Carlina cirsioides.
подсолнечний — Inula helenium.
татарниколистий — Carlina

acanthifolia.

onopordifolia.

дев’ятисильник — Alchemilla vulgaris, Astra-

au
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galus glycyphyllos, Carlina, Carlina acanthifolia, Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Inula
helenium.
дев’ятник — Carlina vulgaris.
дев’ятосельник — Carlina acaulis.
дев’ятосик — Ononis arvensis.
дев’ятосил — Carlina acaulis, Inula helenium,
Ononis arvensis, Tanacetum vulgare.
дев’ятосильник — Astragalus glycyphyllos,
Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Inula britannica, Inula helenium, Ononis arvensis, Salvia pratensis, Sanguisorba oﬃcinalis,
Tanacetum vulgare.
дев’ятосин — Corydalis cava, Echium vulgare,
Inula helenium, Ononis arvensis.
дев’ятосинник — Carlina acaulis.
дев’ятосинь — Carlina acaulis.
девятосiль — Ononis arvensis.
дев’ятосiник — Carlina acaulis.
дев’ятотисина — Carlina acaulis.
дев’ятотисина дев’ятисельник — Carlina
acaulis.
дев’ятотисина звичайна — Carlina vulgaris.
дев’ять братiв — Melampyrum nemorosum.
дев’ять косарiв — Tanacetum corymbosum.
дев’ять-осiнник — Carlina acaulis.
дев’ятьсил — Inula helenium.
дев’яцер — Carlina acaulis.
дев’яцил — Carlina acaulis.
дев’ячов — Carlina acaulis.
дегель — Angelica archangelica.
дегiль — Angelica archangelica, Angelica sylvestris.
дегтярка — Lychnis viscaria.
дегтярки — Pyrus communis.

Carex ligerica, Comarum palustre, Ephedra
distachya, Geranium collinum, Geranium
palustre, Geranium sanguineum, Ononis arvensis, Potentilla cinerea, Sanguisorba oﬃcinalis, Solanum dulcamara.
декохт вiтряний — Anemone ranunculoides,
Potentilla argentea.
декохт польовий — Anemone ranunculoides,
Chaerophyllum aromaticum.
декохт тайний — Geranium sanguineum.
делєн-зiллє — Valeriana oﬃcinalis.
делян-зiлля — Valeriana oﬃcinalis.
дельфiнiй — Delphinium.
дельфiнiй клиновидний — Delphinium cuneatum.
дельфiнiй Литвинова — Delphinium litwinowii.
дельфiнiй Палласа — Delphinium pallasii.
дельфiнiй Сергiя — Delphinium sergii.
дельфiнiй схiднокарпатський — Delphinium nacladense.
дельфiнiй яскраво-червоний — Delphinium
puniceum.
дем’янка — Solanum melongena.
дендера — Datura stramonium.
дендерево — Datura stramonium.
дендрантема — Dendranthema.
дендрантема Завадського — Dendranthema
zawadzkii.
дендрантема iндiйська — Dendranthema indicum.
дендрантема шовковицелиста — Dendranthema morifolium.
денежник — Lysimachia nummularia.
денисена — Cerasus avium.
денисник — Ononis arvensis.
денник — Geum urbanum.
денниця — Potentilla erecta.
день-i-нiч — Melampyrum nemorosum.
дер — Prunus spinosa.
дербак — Rosa canina.
дербанi — Rosa canina.
дер(б)анка — Phlox paniculata, Rosa canina.
дербенник — Lythrum salicaria.
дербивуска — Rosa canina.

ht

acaulis subsp. acaulis.

дев’ятисил Бiберштайна — Carlina bieber-

rig

Carlina acaulis subsp. simplex.

дев’ятисил безстеблий типовий — Carlina

дегтярник — Prunus spinosa.
деди — Cirsium sp.
дезбородь — Lotus corniculatus.
дейцiя — Deutzia.
дейцiя шорстка — Deutzia scabra.
декокт — Carex hirta.
декокт водяний — Comarum palustre.
декокт польовий — Lathyrus sylvestris.
декокт степовий — Ephedra distachya.
декоктна трава — Aster oleifolius.
декофт — Carex disticha, Carex hirta.
декохт — Carex acutiformis, Carex hirta,

py

дев’ятисил безбильний — Carlina acaulis.
дев’ятисил безстеблий — Carlina acaulis.
дев’ятисил безстеблий нерозгалужений —
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millefolium.

деревiй звичайний — Achillea millefolium.
деревiй карпатський — Achillea carpatica.
деревiй крiвавник — Achillea millefolium.
деревiй лiсний — Filipendula vulgaris.
деревiй майже звичайний — Achillea submillefolium.

деревiй мужеський — Achillea millefolium.
деревiй найголiший — Achillea glaberrima.

деревiй Найльрайха — Achillea neilreichii.
деревiй пагорбовий — Achillea collina.
деревiй паннонський — Achillea pannonica.
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деревiй пахливий — Aruncus dioicus.
деревiй пижмолистий — Achillea distans
subsp. tanacetifolia.

деревiй подовий — Achillea micranthoides.

деревiй польовий — Achillea millefolium.
деревiй причорноморський — Achillea euxina.

деревiй прямий — Achillea stricta.
деревiй розсунутий — Achillea distans.
деревiй розхилений — Achillea distans.
деревiй розхилений пижмолистий —
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Achillea millefolium, Achillea nobilis, Achillea ochroleuca, Achillea ptarmica, Achillea setacea, Anthriscus sylvestris, Artemisia
campestris.
деревей великий — Artemisia abrotanum.
деревей польовий — Achillea millefolium.
деревень — Achillea millefolium.
деревець — Achillea millefolium.
деревий — Achillea millefolium.
деревий польовий — Betonica oﬃcinalis.
деревик — Achillea millefolium.
деревина — Malus domestica.
деревиця — Achillea millefolium.
деревiєць маленький — Berteroa incana.
деревiй — Achillea, Achillea cartilaginea,
Achillea leptophylla, Achillea micrantha,
Achillea millefolium, Achillea nobilis, Achillea pannonica, Achillea setacea, Anthriscus
sylvestris, Cardaria draba, Cichorium intybus,
Datura stramonium, Helichrysum arenarium,
Hypericum perforatum, Tanacetum millefolium, Tanacetum vulgare.
деревiй бирюченський — Achillea birjuczensis.
деревiй Бiберштайна — Achillea biebersteinii.
деревiй бiлий — Achillea millefolium, Achillea
nobilis, Achillea setacea, Anthemis ruthenica.
деревiй бiрючанський — Achillea birjuczensis.
деревiй благородний — Achillea nobilis.
деревiй блiдо-жовтий — Achillea ochroleuca.
деревiй болотнiй — Achillea millefolium.
деревiй болотяний — Achillea millefolium.
деревiй голий — Achillea glaberrima.
деревiй горбковий — Achillea collina.
деревiй гостролистий — Achillea oxyloba.
деревiй гостролистий Шура — Achillea
oxyloba subsp. schurii.
деревiй гребенястий — Achillea ochroleuca.
деревiй гребiнчастий — Achillea ochroleuca.
деревiй дрiбноквiтковий — Achillea micrantha, Achillea micranthoides.
деревiй дрiбноцвiтий — Achillea micrantha.
деревiй женський — Achillea millefolium,
Achillea nobilis.
деревiй жовтий — Achillea biebersteinii,
Achillea leptophylla, Achillea micrantha, Helichrysum arenarium, Tanacetum millefolium,
Tanacetum vulgare.
деревiй заплавний — Achillea inundata.

деревiй звичайненький — Achillea sub-
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дербигуска — Rosa canina.
дербовуска — Rosa canina.
дервей — Achillea millefolium.
дервiй — Tanacetum vulgare.
дервiнь — Achillea millefolium.
деревей — Achillea, Achillea cartilaginea,

py
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Achillea distans subsp. tanacetifolia.

деревiй скупчений — Achillea coarctata.
деревiй степовий — Achillea stepposa,

Achillea millefolium, Achillea nobilis, Achillea
setacea.
деревiй стиснутий — Achillea coarctata,
Achillea stricta.
деревiй стулений — Achillea coarctata.
деревiй тонколистий — Achillea leptophylla.
деревi(е)й холодительний — Artemisia dracunculus.
деревiй хрящуватий — Achillea cartilaginea.
деревiй цiлолистий — Achillea ptarmica.
деревiй-чихавка — Achillea ptarmica.
деревiй чихавковий — Achillea ptarmica.
деревiй чорноморський — Achillea euxina.
деревiй Шура — Achillea oxyloba subsp. schurii.
деревiй щетинистий — Achillea setacea.
деревiй щетинястий — Achillea setacea.
деревiй язиколистий — Achillea lingulata.
деревiнь — Achillea, Achillea millefolium.
деревiнь жовтий — Tanacetum vulgare.
деревiнь крiвавник — Achillea millefolium.
деревко — Artemisia abrotanum.
деревляник — Achillea millefolium, Daphne
mezereum.
деревлянка — Geranium pyrenaicum.
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дересен — Polygonum aviculare.
дересен гiрчичний — Polygonum bistorta.
дересень — Polygonum minus.
дересняк — Polygonum aviculare.
дерець — Hyoscyamus niger.
дереч — Rubus nessensis.
дереча (звичайна) — Lycium barbarum.
державка — Centaurea cyanus.
держи-дерево — Paliurus, Paliurus spinachristi.

держи-дерево звичайне — Paliurus spinachristi.

дерибас — Lycium barbarum, Lycopodium
clavatum.

rig

ht

деривiй — Achillea millefolium.
дериза — Potentilla erecta.
деринник — Rubus caesius.
дериплiт — Lycium barbarum.
дермоза — Lycium barbarum.
дерник — Prunus spinosa.
дерпак — Rubus nessensis.
дерча — Lycopodium clavatum.
дерюза — Caragana frutex.
деряба — Lycopodium clavatum.
дерябка — Galium aparine.
дескиня — Aesculus hippocastanum.
дескурайнiя — Descurainia.
дескурайнiя Софiї — Descurainia sophia.
десятисильник — Tanacetum vulgare.
дєвена бiла — Verbascum phlomoides.
дєвина — Verbascum densiﬂorum.
дєд — Carduus acanthoides, Cirsium arvense.
дєдик солодкий — Betonica oﬃcinalis.
дєдовник — Taraxacum oﬃcinale.
дєцки — Adonis vernalis.
джарап — Juniperus communis, Pinus mugo.
джарапаль — Pinus mugo.
джарапин — Juniperus communis.
джарапина — Pinus mugo.
джарапник — Pinus mugo.
дженджеруха гiрка — Cardamine amara.
дженджеруха (лукова) — Cardamine praten-
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um, Cichorium intybus, Conium maculatum,
Daphne mezereum, Frangula alnus, Hypericum perforatum, Lonicera caprifolium, Lonicera nigra, Lonicera xylosteum.
деревник бiлий — Achillea millefolium.
деревник блакитний — Lonicera caerulea.
деревник звичайний — Lonicera xylosteum.
деревник козолист — Lonicera caprifolium.
деревник козолистий — Lonicera caprifolium.
деревник сибiрський — Lonicera tatarica.
деревник татарський — Lonicera tatarica.
деревник чорний — Lonicera nigra.
дерев’яник — Lonicera xylosteum.
дерев’янка — Achillea millefolium, Potentilla
anserina, Potentilla argentea, Potentilla erecta.
дерев’янки — Veronica chamaedrys.
дерев’янок — Lonicera xylosteum.
дереза — Caragana frutex, Asperugo procumbens, Calluna vulgaris, Chamaecytisus
austriacus, Chamaecytisus borysthenicus,
Chamaecytisus polytrichus, Chamaecytisus
ratisbonensis, Cytisus scoparius, Galium aparine, Galium verum, Hippophaë rhamnoides,
Lycium barbarum, Lycopodium clavatum, Potentilla anserina.
дереза звичайна — Lycium barbarum.
дереза колюща — Lycium barbarum.
дерезина — Lycium barbarum.
дерезняк — Caragana frutex.
дерен — Cornus, Cornus alba, Cornus mas,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa.
дерен бiлий — Cornus alba.
дерен жовтоцвiтий — Cornus mas.
дерен звичайний — Cornus mas.
дерен колючий — Prunus spinosa.
дерен паростковий — Cornus sericea.
дерен свид — Cornus sanguinea.
дерен справжнiй — Cornus mas.
дерен червоний — Cornus mas, Cornus sanguinea.
дерен чорний — Prunus spinosa.
деренiвка — Malus domestica.
деренка — Cornus mas, Cornus sanguinea,
Rhamnus catharticus.
деренки — Cornus mas, Rosa canina, Rubus
caesius, Rubus nessensis.
дереновi — Cornaceae.
дерен-свидина — Cornus sanguinea.
дерен-свидина пiвденна — Cornus sanguinea subsp. australis.
дерень — Cornus mas, Cornus sanguinea.
дерень справедливий — Cornus mas.
дерес — Lycium barbarum, Polygonum aviculare, Polygonum sp.
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деревник — Lonicera, Achillea millefoli-
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sis.

дженджура — Gentiana punctata.
дженепона — Juniperus communis.
дженєпин — Juniperus communis subsp. alpina.

дженяпин — Juniperus communis.
дженяпник — Juniperus communis.
дженятник — Juniperus communis.
джерапин — Juniperus communis.
джереняпин — Juniperus communis.
джереп(iй) — Juniperus communis.
джерепона — Juniperus communis.
дже(и)ряпин — Juniperus communis.
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дзвiнець гребенястий — Rhinanthus pectinatus.

дзвiнець гребiнчастий — Rhinanthus pectinatus.

дзвiнець джунґарський — Rhinanthus
songaricus.

дзвiнець крейдяний — Rhinanthus cretaceus.

дзвiнець
дзвiнець
дзвiнець
дзвiнець
дзвiнець
cans.
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лiтнiй — Rhinanthus aestivalis.
малий — Rhinanthus minor.
пiзнiй — Rhinanthus serotinus.
чорнiючий — Rhinanthus nigricans.
чорнуватий — Rhinanthus nigri-

дзвiнець шиловидний — Rhinanthus subulatus.
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дзвiнець шилуватий — Rhinanthus subulatus.

дзвiнка — Adenophora, Rhinanthus minor.
дзвiнка звичайна — Adenophora lilifolia.
дзвiнка кримська — Adenophora taurica.
дзвiнки — Aquilegia vulgaris, Calystegia sepi-

um, Campanula glomerata, Campanula persicifolia, Campanula sp., Primula veris, Rhinanthus minor.
дзвiновать — Medicago sativa, Medicago sativa subsp. falcata.
дзвiнок — Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus sp., Thlaspi arvense.
дзвiнок больонський — Campanula bononiensis.
дзвiнок броскволистий — Campanula persicifolia.
дзвiнок городовий — Campanula rapunculus.
дзвiнок збаночковатий — Campanula rapunculoides.
дзвiнок крiслатий — Campanula patula.
дзвiнок кропиволистий — Campanula trachelium.
дзвiнок круглолистий — Campanula rotundifolia.
дзвiнок польовий — Capsella bursa-pastoris.
дзвiнок сибiрський — Campanula sibirica.
дзвiнок скучник — Campanula glomerata.
дзвiнок шерстковолосий — Campanula cervicaria.
дзвiнок широколистий — Campanula latifolia.
дзвiночки — Aquilegia vulgaris, Calystegia
sepium, Campanula medium, Campanula patula, Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia, Campanula sp., Fritillaria meleagroides, Linaria genistifolia, Linaria vulgaris,
Nymphaea alba, Origanum vulgare, Pulsatilla vulgaris, Rhinanthus alectorolophus, Vinca
minor, Viola tricolor.
дзвiночки голубi — Gentiana acaulis.
дзвiночки жовтi — Digitalis grandiﬂora, Nuphar lutea.
дзвiночок — Campanula sp., Digitalis purpurea, Rhinanthus minor.
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communis subsp. alpina.
джерятин — Juniperus communis.
джибуха — Urtica dioica.
джигавка — Urtica urens.
джиґалка — Urtica urens.
джиґуха — Urtica dioica, Urtica urens.
джидуха — Urtica dioica.
джинджор — Gentiana punctata.
джинджора — Gentiana lutea, Gentiana punctata.
джинджур(а) — Gentiana lutea.
джинипен — Juniperus communis.
джиняга — Juniperus communis.
джиняпа — Juniperus communis.
джиняпина — Juniperus communis.
джиняпинник — Juniperus communis.
джинятник — Juniperus communis.
джиряпа — Juniperus communis.
джiнджiраґ — Convallaria majalis.
джiнджора — Gentiana cruciata.
джiнджура — Gentiana lutea, Gentiana punctata, Gentiana sp.
джiнджура домашня — Gentiana asclepiadea.
джiнятка — Juniperus communis.
джiрянина — Juniperus communis.
джiрятин — Juniperus communis.
джонсонова трава — Sorghum halepense.
джугара — Sorghum cernuum.
джумка — Viscum album.
дзабри — Cirsium arvense.
дзандзар — Armeniaca vulgaris.
дзарзари — Armeniaca vulgaris.
дзвинник — Thlaspi arvense.
дзвiндзура — Gentiana lutea.
дзвiнець — Rhinanthus, Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor.
дзвiнець альпiйський — Rhinanthus alpinus.
дзвiнець безкрилий — Rhinanthus apterus.
дзвiнець Борбаша — Rhinanthus borbasii.
дзвiнець Борбаша джунґарський — Rhinanthus borbasii subsp. songaricus.
дзвiнець великий — Rhinanthus alectorolophus.
дзвiнець весняний — Rhinanthus vernalis.
дзвiнець волохатий — Rhinanthus alectorolophus.
дзвiнець вузьколистий — Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus glacialis.
дзвiнець вузьколистий великоцвiтий —
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus.
дзвiнець вузьколистий крейдяний — Rhinanthus angustifolius subsp. cretaceus.
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джеряпник — Juniperus communis, Juniperus
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nula rotundifolia subsp. polymorpha.

дзвоники круглолистi типовi — Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia.

дзвоники купчастi — Campanula glomerata.

дзвоники лiснi — Campanula persicifolia.
дзвоники лiсовi — Gentiana pneumonanthe.
дзвоники мiнливi — Campanula polymorpha.

дзвоники однобiчнi — Campanula rapunculoides.

sicifolia.
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дзвоники однорiчнi — Campanula erinus.
дзвоники оленячi — Campanula cervicaria.
дзвоники персиколистi — Campanula perдзвоники пилчастi — Campanula serrata.
дзвоники рiпчастi — Campanula rapuncu-

rig

lus.

дзвоники рiпчастовиднi — Campanula rapunculoides.

дзвоники розлогi — Campanula patula.
дзвоники розлогi типовi — Campanula patula subsp. patula.

дзвоники розлогi ялицевi — Campanula
patula subsp. abietina.

дзвоники середнi — Campanula medium.
дзвоники сибiрськi — Campanula sibirica.
дзвоники скупченi — Campanula glomerata.
дзвоники Стевена — Campanula stevenii.
дзвоники Стевена алтайськi — Campanula
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torolophus, Thlaspi arvense.
дзвонець бiльший — Rhinanthus alectorolophus.
дзвонець менший — Rhinanthus minor.
дзвоник — Campanula.
дзвоник болонський — Campanula bononiensis.
дзвоник броскволистий — Campanula persicifolia.
дзвоник городнiй — Campanula rapunculus.
дзвоник дзбаночкуватий — Campanula rapunculoides.
дзвоник кропиволистий — Campanula trachelium.
дзвоник круглолистий — Campanula rotundifolia.
дзвоник розлогий — Campanula patula.
дзвоник сибiрський — Campanula sibirica.
дзвоник скучень — Campanula glomerata.
дзвоник шерстковолосий — Campanula cervicaria.
дзвоник широколистий — Campanula latifolia.
дзвоники — Campanula, Aquilegia vulgaris,
Briza media, Calystegia sepium, Campanula glomerata, Campanula medium, Campanula patula, Campanula persicifolia, Campanula
trachelium, Capsella bursa-pastoris, Digitalis
grandiﬂora, Lilium martagon, Linaria genistifolia, Linaria vulgaris, Physalis alkekengi, Polygala comosa, Polygonatum odoratum, Primula veris, Pulmonaria oﬃcinalis, Rhinanthus
minor, Scilla bifolia, Scilla siberica, Symphytum oﬃcinale, Valeriana oﬃcinalis, Viola tricolor.
дзвоники алтайськi — Campanula altaica.
дзвоники альпiйськi — Campanula alpina.
дзвоники болонськi — Campanula bononiensis.
дзвоники великоколосi — Campanula
macrostachya.
дзвоники великоколосковi — Campanula
macrostachya.
дзвоники жовтi — Digitalis grandiﬂora, Linaria vulgaris.
дзвоники заячi — Symphytum oﬃcinale.
дзвоники карпатськi — Campanula carpatica.
дзвоники Кладна — Campanula kladniana.
дзвоники кропиволистi — Campanula trachelium.
дзвоники круглолистi — Campanula rotundifolia.
дзвоники круглолистi Кладна — Campanula rotundifolia subsp. kladniana.

дзвоники круглолистi мiнливi — Campa-
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дзвiнятина — Juniperus communis.
дзвiробой — Hypericum perforatum.
дзвонар — Cytisus scoparius.
дзвонець — Pedicularis sp., Rhinanthus alec-
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stevenii subsp. altaica.

дзвоники хащовi — Campanula glomerata.
дзвоники широколистi — Campanula latifolia.

дзвоники шорсткi — Campanula cervicaria.
дзвоники шорстковолосистi — Campanula
cervicaria.

дзвоники ялицевi — Campanula abietina.
дзвониковi — Campanulaceae.
дзвонки — Aquilegia vulgaris, Campanula
persicifolia, Gentiana pneumonanthe.

дзвонок — Campanula persicifolia, Campanula
trachelium, Campanula sp., Gladiolus imbricatus, Rhinanthus minor.
дзвоночки — Campanula persicifolia, Campanula rapunculoides, Hepatica nobilis, Rhinanthus minor.
дзвоночок — Astrantia major.
дзвонцi — Silene vulgaris, Thlaspi arvense.
дзвончики — Campanula persicifolia, Lilium
martagon.
дзвунки — Aquilegia vulgaris, Campanula
persicifolia, Lilium martagon.
дзвунчики — Aquilegia vulgaris, Campanula
persicifolia, Pulmonaria oﬃcinalis.
дзебрiй — Galeopsis speciosa.
дзем’як — Solanum tuberosum.
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див — Verbascum lychnitis, Verbascum orientale.

дивала — Scleranthus annuus.
дивало — Scleranthus.
дивана — Scleranthus annuus, Verbascum
thapsus.

диванна — Verbascum nigrum.
дивань (пестра) — Coronilla varia.
дивдер — Datura stramonium.
дивдерев — Datura, Datura stramonium.
дивдерев звичайний — Datura stramonium.
дивдерево — Datura stramonium, Larix decidua.
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дивдерина — Datura stramonium.
дивдур — Datura stramonium.
дивена — Verbascum thapsus.
дивздирив — Datura stramonium.
дивина — Verbascum, Agrimonia eupato-

ria, Datura stramonium, Linaria biebersteinii,
Linaria vulgaris, Salvia aethiopis, Verbascum
densiﬂorum, Verbascum lychnitis, Verbascum
nigrum, Verbascum ovalifolium, Verbascum
phlomoides, Verbascum thapsus.
дивина австрiйська — Verbascum austriacum.
дивина банатська — Verbascum banaticum.
дивина борошниста — Verbascum lychnitis.
дивина ведмежа — Verbascum thapsus.
дивина ведмеже вухо — Verbascum thapsus.
дивина великоцвiта — Verbascum densiflorum.
дивина виїмчаста — Verbascum sinuatum.
дивина викроєна — Verbascum sinuatum.
дивина вовниста — Verbascum lanatum.
дивина волотиста — Verbascum lychnitis.
дивина гарна — Verbascum speciosum.
дивина голенька — Verbascum glabratum.
дивина густоквiткова — Verbascum densiﬂorum.
дивина дрiбноцвiта — Verbascum thapsus.
дивина залiзняковидна — Verbascum phlomoides.
дивина звичайна — Verbascum phlomoides.
дивина лiкарська — Verbascum phlomoides.
дивина овальнолиста — Verbascum ovalifolium.
дивина оголена — Verbascum glabratum.
дивина перистороздiльна — Verbascum pinnatiﬁdum.
дивина пiрамiдальна — Verbascum pyramidatum.
дивина пiрчастонадрiзана — Verbascum
pinnatifidum.
дивина показна — Verbascum spectabile.
дивина помiтна — Verbascum spectabile.
дивина прегарна — Verbascum speciosum.
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ca sylvestris, Heracleum sphondylium subsp.
sibiricum, Laserpitium latifolium.
дзендзар — Armeniaca vulgaris.
дзендзелiя — Centaurium erythraea.
дзендзiвер — Malva sylvestris.
дзендзур — Armeniaca vulgaris.
дзерзул — Armeniaca vulgaris.
дзерзура — Armeniaca vulgaris.
дзеркальниця — Legousia.
дзеркальниця гiбридна — Legousia hybrida.
дзеркальниця п’ятикутна — Legousia pentagonia.
дзеркальце — Viola odorata.
дзєбринь — Galeopsis speciosa.
дзизiвер — Malva sylvestris.
дзинґель — Angelica sylvestris.
дзиндзюр — Lavatera thuringiaca.
дзирiвник — Alchemilla vulgaris.
дзискуха — Urtica urens.
дзiнґель — Angelica archangelica, Angelica
sylvestris.
дзiндзевер — Malva sylvestris.
дзiндзер — Nepeta nuda.
дзiндзiвер — Malva sylvestris, Cosmos bipinnatus, Geranium pratense, Geranium sanguineum, Lavatera trimestris, Malva neglecta,
Malva verticillata.
дзiндзiлiя — Malva sylvestris.
дзiндзора — Gentiana sp.
дзiндзура — Gentiana punctata, Gentiana sp.
дзiндзюра — Gentiana cruciata.
дзiробiй — Hypericum perforatum.
дзюб бусячий — Geranium sp.
дзюбрей — Galeopsis speciosa.
дзюндзя — Malva sylvestris.
дзябник — Carlina acaulis, Rosa canina.
дзябран — Bidens tripartita.
дзябрей — Salvia pratensis.
дзябрий — Galeopsis speciosa.
дзябрiй — Bidens tripartita, Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit.
дзягель — Pimpinella saxifraga.
дзяпкаливець — Carduus nutans.
дзьобачка — Datura stramonium, Serratula
tinctoria, Xanthium strumarium.
дзьобики — Thymelaea.
дзьобики звичайнi — Thymelaea passerina.
дзьобоголовець — Cephalorrhynchus.
дзьобоголовець бульбистий — Cephalorrhynchus tuberosus.
дзьобонасiнник — Rhynchospora.
дзьобонасiнник бiлий — Rhynchospora
alba.

rig

дзенґель — Angelica archangelica, Angeli-

py
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phalodes.

дивина схiдна — Verbascum orientale.
дивина тарганка — Verbascum blattaria.
дивина тарганяча — Verbascum blattaria.
дивина фiолетова — Verbascum phoeniceum.

hybrida.

димочки — Silene vulgaris.
дим-трава — Fumaria oﬃcinalis.
димурка — Allium cepa.
димчанка — Anemone sp.
дим’ян — Carlina acaulis.
дим’янка (аптечна) — Fumaria oﬃcinalis.
диндерево — Amaranthus cruentus, Datura

th
or

nocissus quinquefolia.
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co

дивина фiялкова — Verbascum phoeniceum.
дивина чорна — Verbascum nigrum.
дивина Ше — Verbascum chaixii.
дивина шерстиста — Verbascum lanatum.
диво веаринове — Cypripedium calceolus.
дивосил — Inula helenium.
дивотвiр — Inula oculus-christi.
дивур — Datura stramonium.
дивуха — Inula hirta.
дигiль — Angelica archangelica.
дигiталiс — Digitalis lanata.
дидориця — Cichorium intybus.
дизель — Tanacetum vulgare.
дика морква — Selinum.
диканя — Malus sylvestris.
диканька — Pyrus communis.
дикар — Avena fatua.
дикарка — Fagopyrum tataricum.
дике зiллє — Scabiosa sp.
дике зiлля — Sedum telephium.
дикий виноград — Parthenocissus, Parthe-

insititia.

димник — Epilobium angustifolium.
димни(цi) — Prunus domestica subsp. insititia.
димниця — Fumaria oﬃcinalis.
димниця блiдорожева — Fumaria vaillantii.
димниця дзьобиковата — Fumaria rostellata.
димниця дрiбноцвiта — Fumaria parviﬂora.
димниця звичайна — Fumaria oﬃcinalis.
димниця польова — Fumaria schleicheri.
димняк — Carlina acaulis.
димнянка (лiкарська) — Fumaria oﬃcinalis.
димок — Fumaria oﬃcinalis.
димокурки — Senecio vulgaris.
диморфотека — Dimorphotheca.
диморфотека золотиста — Dimorphotheca

ht

lodes.

дивина сухоцвiтовидна — Verbascum gna-

rig

rum.

дивина сухоцвiтова — Verbascum gnapha-

дикуша — Polygonum bistorta.
дим земляний — Fumaria oﬃcinalis.
диман (лiкарський) — Betonica oﬃcinalis.
димениця — Prunus domestica subsp. insititia.
димитриця — Dendranthema indicum.
димка — Allium cepa, Fumaria oﬃcinalis.
димки — Allium cepa, Prunus domestica subsp.

py

дивина розлога — Verbascum laxum.
дивина скiпетровидна — Verbascum densiﬂo-
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дикий виноград п’ятилистий — Parthenocissus quinquefolia.

дикий виноград п’ятилисточковий — Parthenocissus quinquefolia.

дикий виноград тригострокiнцевий — Parthenocissus tricuspidata.

au

дикий виноград трикiнчастий — Parthenocissus tricuspidata.

дикий виноград чiпкий — Parthenocissus
inserta.

дикий виноград японський — Ampelopsis
japonica.

дикий лист — Filipendula ulmaria.
дикий риж — Leersia oryzoides.
дикий рис — Leersia, Leersia oryzoides.
дикий рис звичайний — Leersia oryzoides.
дикi ягоди — Daphne mezereum, Fragaria
vesca, Solanum nigrum.

дикованя — Malus sylvestris.
дикофт — Carex disticha.
дикохт — Carex hirta.
дикуля — Malus sylvestris.
дикун — Avena fatua.

stramonium.

диндир — Datura stramonium.
динник — Cucurbita pepo.
диня — Cucumis melo, Melo, Cucurbita
maxima, Cucurbita pepo.

диня гарбуз — Cucurbita pepo.
диня-гризучка — Citrullus lanatus.
диня звичайна — Melo sativus.
диня їдома — Cucurbita pepo.
диня-пекучка — Cucurbita maxima.
диня посiвна — Melo sativus.
диня цетнарова — Cucurbita maxima.
диня шпараґова — Cucurbita pepo.
диньки — Cucurbita pepo.
диптам (ясенець) — Dictamnus albus.
дирвiй — Achillea millefolium.
дир-деревiй — Angelica sylvestris.
диревец — Achillea millefolium.
диреч — Lycopodium clavatum.
дирза — Bromus arvensis.
диривiнь — Cichorium intybus.
дискинь — Aesculus hippocastanum.
дитинєц — Salvia sp.
дитничка — Fumaria oﬃcinalis.
дифелiпея — Diphelypea.
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Pyrus communis, Vaccinium uliginosum.

дичок — Avena fatua.
диятосил — Inula helenium.
дiбрiвка — Daphne cneorum.
дiбровник — Anemone nemorosa.
дiв — Verbascum phlomoides.
дiвана — Verbascum lanatum, Verbascum
phlomoides, Verbascum thapsus.

дiванiя — Verbascum phlomoides.
дiванна — Verbascum densiﬂorum, Verbascum
sp.

дiванна великоцвiта — Verbascum phlomoides.

дiвена — Verbascum nigrum, Verbascum phlomoides.

дiвенна — Oenothera biennis, Verbascum thapsus.

rum.

bascum, Verbascum thapsus.

's

дiвенна в’язчаста — Verbascum phlomoides.
дiвенна рожева — Verbascum phoeniceum.
дiвенна тарганка — Verbascum blattaria.
дiвина — Nepeta nuda, Oenothera biennis, Verrum.

th
or

дiвина великоцвiта — Verbascum densiﬂoвелична — Verbascum speciosum.
в’язчаста — Verbascum phlomoides.
грозниста — Verbascum blattaria.
дрiбноцвiта — Verbascum thapsus.
жовта — Verbascum nigrum.
звичайна — Verbascum phlomoides.
круглолиста — Verbascum ovalifo-

au

дiвина
дiвина
дiвина
дiвина
дiвина
дiвина
дiвина
lium.

pneumonanthe.

дiвоче зiлля — Myosurus minimus.
дiвочi очка — Coreopsis.
дiвочi очка великоцвiтi — Coreopsis grandiflora.

дiвочi очка фарбувальнi — Coreopsis tinctoria.

дiвочник — Leucanthemum vulgare.
дiвунка — Galium, Galium verum.
дiвунка багонна — Galium palustre.
дiвунка бiла — Galium mollugo.
дiвунка болотяна — Galium palustre.
дiвунка брочевата — Galium rubioides.
дiвунка весняна — Cruciata glabra.
дiвунка жовта — Galium verum.
дiвунка звичайна — Galium mollugo.
дiвунка липчиця — Galium aparine.
дiвунка млакова — Galium uliginosum.
дiвунка пiвнiчна — Galium boreale.
дiвунка руська — Galium ruthenicum.
дiвунка триплаточна — Galium triﬁdum.
дiвунка трирожна — Galium tricornutum.
дiвунка хрестова — Cruciata laevipes.
дiвунка шерстковолоса — Cruciata laevipes.
дiвчаче зiлля — Epilobium angustifolium.
дiвчина-в-зеленi — Nigella damascena.
дiвчурка — Solanum tuberosum.
дiд — Carduus acanthoides, Cirsium vulgare,

co

дiвенна великоцвiта — Verbascum densiﬂo-

thera bifolia.

дiвонча — Rhinanthus alectorolophus.
дiвосил — Carlina acaulis.
дiвосил бiлий — Carlina vulgaris.
дiвоцьке зiлля — Aster amellus, Gentiana

ht

sus.

дихостилiс Мiкелi — Cyperus michelianus.
дицентра — Dicentra.
дицентра прекрасна — Dicentra spectabilis.
дичак — Vicia cracca.
дичка — Cerasus fruticosa, Malus sylvestris,

дiвока — Cephalanthera damasonium, Platan-

rig

дифелiпея Олени — Diphelypea helenae.
дифелiпея червона — Diphelypea coccinea.
дихостилiс гачкуватий — Cyperus hamulo-

py
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дiвина мiтелковата — Verbascum lychnitis.
дiвина повстиста — Verbascum phlomoides.
дiвина схiдна — Verbascum orientale.
дiвина фiялкова — Verbascum phoeniceum.
дiвина чорна — Verbascum nigrum.
дiвиця-в-зеленi — Nigella damascena.
дiвичник — Leucanthemum vulgare.
дiвиян — Ononis arvensis.
дiвка — Lamium purpureum.
дiвки бабинi — Rosa canina.
дiвойник — Onobrychis, Onobrychis viciifolia.
дiвойник сiйний — Onobrychis viciifolia.
дiвойник тоненький — Onobrychis gracilis.

Crucianella sp., Gentiana cruciata, Gentiana
lutea, Geranium sanguineum, Senecio sp., Senecio vulgaris.
дiд-будяк — Cnicus benedictus.
дiд колючий — Cirsium vulgare.
дiди — Salvia aethiopis, Taraxacum oﬃcinale.
дiди колючi — Onopordum acanthium.
дiдик — Senecio, Senecio borysthenicus.
дiдик багняний — Senecio paludosus.
дiдик болотнiй — Senecio congestus.
дiдик великий — Senecio jacobaea.
дiдик весняний — Senecio vernalis.
дiдик високий — Senecio doria.
дiдик вузколистий — Senecio ﬂuviatilis.
дiдик гаєвий — Senecio nemorensis.
дiдик гiрський — Senecio integrifolius.
дiдик гiрчичнолистий — Senecio erucifolius.
дiдик грознистий — Senecio paludosus.
дiдик звичайний — Senecio vulgaris.
дiдик липкий — Senecio viscosus.
дiдик лiсовий — Senecio sylvaticus.
дiдик луковий — Senecio jacobaea.
дiдик пiдальпейський — Senecio subalpinus.
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cus.

дiдик сiроголубий — Ligularia glauca.
дiдик сурiполистий — Senecio aquaticus subsp. barbareifolius.

дiдик тiнявий — Senecio umbrosus.
дiдики — Taraxacum oﬃcinale.
дiдики-й-бабки — Melampyrum nemorosum.
дiдики-тай-бабки — Pulmonaria oﬃcinalis.
дiдич — Linum usitatissimum var. vulgare.
дiдiвка — Malus domestica.
дiдiвник — Arctium lappa.
дiдовик — Arctium lappa.
дiдовi ґатi — Pulmonaria oﬃcinalis.
дiдовник — Arctium lappa, Arctium tomentosum, Cirsium vulgare.

дiдовосилник — Carlina acaulis.
дiдок — Crucianella sp., Plantago media,
Senecio vulgaris.

дiдуськи — Viola declinata.
дiдух — Leucojum aestivum, Leucojum vernum.

folia.

дiйки коров’ячi — Adenophora lilifolia, Sedum telephium.
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дiоскореєвi — Dioscoreaceae.
дiоскорейнi — Dioscoreaceae.
дiрвей — Achillea millefolium.
дiркач — Papaver rhoeas.
дiробой — Hypericum, Hypericum perforatum.
дiробой гiрський — Hypericum montanum.
дiробой iванок — Hypericum perforatum.
дiробой косматий — Hypericum hirsutum.
дiробой розiстланий — Hypericum humifusum.

дiробой четвертастий — Hypericum maculatum.

дiрявка — Malope.
дiряпин — Juniperus communis.
дiфазiаструм — Diphasiastrum.
дiфазiаструм альпiйський — Diphasiastrum
alpinum.

дiфазiаструм Зейлера — Diphasiastrum zeilleri.

дiфазiаструм Iсслера — Diphasiastrum issleri.

дiфазiаструм сплюснутий — Diphasiastrum
complanatum.

дiфазiаструм триколосковий — Diphasiastrum tristachyum.
дiходон — Dichodon.

ris.

довгорiг — Proboscidea.
довгорiг американський — Proboscidea

co

дiєрвiла — Diervilla.
дiєрвiла квiтуча — Weigela ﬂoribunda.
дiєрвiла сидячолиста — Diervilla sessili-

ht

дiдик приднiпровий — Senecio borystheni-

ides.

дiходон сумнiвний — Dichodon dubium.
дiцентра велична — Dicentra spectabilis.
доба вечiрня — Hesperis tristis.
доба нiчна — Hesperis tristis.
добрiвни(чо)к — Melittis melissophyllum.
добрiвчик — Melittis melissophyllum.
добровка — Pyrola rotundifolia.
доброкваска — Malus domestica.
доброполь — Lamiastrum galeobdolon.
доброцей — Melittis melissophyllum.
доброчинник — Sedum sp.
добрувка — Geranium sanguineum.
добруник — Melittis melissophyllum.
добручик — Melittis melissophyllum.
добувник — Melittis melissophyllum.
довгайка — Centaurea sp.
довган — Nicotiana tabacum.
довган дикий — Verbascum phlomoides.
довгастiнки — Prunus domestica.
довгожил — Lycopodium clavatum.
довгокiс — Astragalus cicer, Lathyrus sylvest-

rig

subsp. aurantiacus.

дiходон роговиковий — Dichodon cerasto-

py

дiдик полевий — Senecio integrifolius.
дiдик помаранчевий — Senecio integrifolius
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louisiana.

довгохвостка — Malus domestica.
довгоцвiт — Ageratum.
довгоцвiт мексиканський — Ageratum
houstonianum.

довгоцвiт пухнастий — Ageratum houstonianum.

довгулi — Pyrus communis.
довгунець — Linum usitatissimum, Linum usitatissimum var. vulgare.

довжаковi ягоди — Rubus nessensis.
довжик — Linum usitatissimum.
довжник (звичайний) — Euphrasia stricta.
довжник рожевий — Odontites verna.
доган — Nicotiana tabacum.
доган дикий — Pulmonaria oﬃcinalis.
додарцiя — Dodartia.
додарцiя схiдна — Dodartia orientalis.
дожджiвник — Myricaria germanica.
дойджiвник — Myricaria germanica.
дойка — Platanthera chlorantha.
доля — Jovibarba globifera, Sempervivum tectorum.

домасини — Prunus domestica subsp. insititia.
домобильник — Valeriana oﬃcinalis.
донка — Triticum aestivum.
донник — Juniperus sabina, Melilotus alba,
Melilotus dentata, Melilotus oﬃcinalis, Thalictrum lucidum, Thlaspi arvense.
донник бiлий — Melilotus alba.
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ceum.

дорикнiум — Dorycnium.
дорикнiум грецький — Dorycnium graecum.
дорикнiум трав’янистий — Dorycnium herbaceum.

дорожник — Plantago lanceolata, Plantago
major, Plantago media.

дохлянка — Staphylea pinnata.
дощ золотий — див. золотий дощ, Labur-

rubens.

дремлик широколистий — Epipactis helleborine.

дремука — Salvia austriaca.
дремуха — Epilobium angustifolium.
дренчiвки — Malus domestica.
дресен — Polygonum bistorta, Polygonum persicaria, Pulicaria vulgaris.

дресiнь — Polygonum bistorta.
дрестун — Polygonum lapathifolium.
дривiнь — Achillea millefolium.
дрижачка — Briza media.
дризантеми — Dendranthema indicum.
дриздуля — Prunus domestica subsp. insititia.
дрик(а) — Genista tinctoria.
дримлюх — Eriophorum angustifolium.
дрисен — Polygonum amphibium, Polygonum
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num anagyroides.
драб — Viola rupestris.
драби — Cannabis sativa.
драбулець — Equisetum arvense.
драголюб — Lamium album, Lamium purpureum, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Mentha longifolia, Mentha spicata, Salvia
nemorosa.
драголюб лiсовий — Mentha longifolia.
драгулець — Equisetum arvense.
драґанок — Artemisia dracunculus.
дражник — Rubus nessensis.
дразник — Rubus nessensis.
драйслея — Gratiola oﬃcinalis.
драк — Rosa canina.
драничка — Callistephus chinensis.
драпак — Rubus caesius, Rubus nessensis.
драпаки — Rubus hirtus.
драпач — Carduus acanthoides, Carduus crispus, Carduus sp.
драпача — Xanthium strumarium.
драпачi — Cosmos bipinnatus.
драпачка — Malus sylvestris.
драпачник — Rubus nessensis.
драпивус — Rosa canina.
драпкачики — Achillea millefolium.
драпоштан — Lycium barbarum, Rhododendron luteum.
драпустан — Rhododendron luteum.
драсiля — Lycium barbarum.
драцiлея — Gratiola oﬃcinalis.
драцiол(е)я — Gratiola oﬃcinalis.
драча — Arctium lappa, Cirsium arvense,
Crataegus monogyna, Rosa canina.
драчильник — Rubus nessensis.
драчина — Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Rubus caesius, Rubus nessensis.
драчиннє — Rubus caesius.
драчинь — Rubus caesius.

Rubus caesius.

дреб — Scabiosa ochroleuca.
древесен — Polygonum persicaria.
древiнь — Tanacetum vulgare.
древосольник — Halimodendron.
дрезило — Lycium barbarum.
дрема — Lychnis ﬂos-cuculi.
дрема смолиста — Silene densiﬂora.
дремлик — Orchis morio.
дремлик болотяний — Epipactis palustris.
дремлик темночервоний — Epipactis atro-

ht

Melilotus oﬃcinalis.

донник польовий — Melilotus oﬃcinalis.
донська трава — Asclepias syriaca.
дообiдниця — Verbascum phlomoides.
дорикнiй — Dorycnium.
дорикнiй грецький — Dorycnium graecum.
дорикнiй трав’янистий — Dorycnium herba-

драчка — Malus sylvestris, Serratula tinctoria.
драчка червена — Rosa canina.
драчки — Rosa canina, Rubus caesius.
драчник — Juniperus communis, Rosa canina,

rig

донник жовтий — Melilotus oﬃcinalis.
донник лiкарський — Melilotus oﬃcinalis,

py
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minus, Polygonum persicaria, Polygonum tomentosum.
дрисливець — Gratiola oﬃcinalis, Prunus domestica subsp. insititia.
дрисливиця — Prunus domestica subsp. insititia.
дрислив(к)а — Prunus domestica subsp. insititia.
дрислiвка — Prunus domestica.
дрисля — Galium verum.
дрислявина — Euonymus verrucosus.
дрислявка — Cucumis melo.
дристокоз — Crocus reticulatus.
дристулi — Prunus domestica subsp. insititia.
дристун — Thymelaea passerina.
дристухи — Prunus domestica subsp. insititia.
дришлявка — Cucumis melo.
дрищики — Crocus reticulatus.
дрiада — Dryas.
дрiада восьмипелюсткова — Dryas octopetala.
дрiбненьке — Teucrium chamaedrys.
дрiбненьке зiлля — Galium verum.
дрiбний цвiт — Tragopogon dubius.

© Юрій Кобів

acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus ﬂammula.
дрiбнячки — Bellis perennis.
дрiбчасте зiлля — Pimpinella saxifraga.
дрiд — Genista tinctoria.
дрiк — Genista, Chamaecytisus austriacus,
Cytisus scoparius, Genista germanica, Genista
tinctoria, Lembotropis nigricans, Peucedanum
ruthenicum.
дрiк барвень — Genista tinctoria.
дрiк бiлий — Chamaecytisus albus, Chamaecytisus podolicus.
дрiк бiлуватий — Genista albida.
дрiк високий — Genista elata.
дрiк волосистий — Genista pilosa.
дрiк германський — Genista germanica.
дрiк Годета — Genista godetii.

co

дрiк Ґоде — Genista godetii.
дрiк днiпровський — Genista borysthenica.

ma.
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донський — Genista tanaitica.
жовтий — Genista tinctoria.
колючий — Genista germanica.
красильний — Genista tinctoria.
малонасiнний — Genista oligosper-
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дрiк
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дрiк
дрiк
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дрiк Мiлля — Genista millii.
дрiк Мiля — Genista millii.
дрiк нiмецький — Genista germanica.
дрiк притиснутий — Genista depressa.
дрiк скiфський — Genista scythica.
дрiк фарбувальний — Genista tinctoria.
дрiк чотиригранний — Genista tetragona.
дрiка — Genista tinctoria.
дрiковиця — Genista tinctoria.
дрiмавник — Lychnis ﬂos-cuculi.
дрiмайло — Galium sp., Salvia verticillata.
дрiмлюх — Chamomilla recutita, Lamium purpureum.

дрiмлюхи — Eriophorum angustifolium.
дрiмник — Tussilago farfara.
дрiмота кошача — Salvia nutans.
дрiнка — Cornus sanguinea, Crataegus monogyna.

Euphorbia villosa, Genista tinctoria.

дрок барвень — Genista tinctoria.
дрок брiч — Genista tinctoria.
дрок волохатий — Genista pilosa.
дрок жовтий — Genista tinctoria.
дрок iспанський — див. iспанський дрок.
дрок колючий — Genista germanica.
дрок красний — Onobrychis viciifolia.
дрок пахучий — Spartium junceum.
дрок синiй — Veronica austriaca.
дрок тернистий — Genista germanica.
дроковиця — Genista tinctoria.
дротики — Capsella bursa-pastoris.
дротiвка — Medicago sativa.
дротяна трава — Verbena oﬃcinalis.
дротянка — Festuca ovina, Juncus triﬁdus.
дротянки — Plantago media.
дрочиця — Chamaecytisus austriacus, Genista
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incurvus.

дрiбноцвiт — Galium verum, Ranunculus

niculata.

дробнолистка — Ranunculus ﬂammula.
дроголюб — Urtica dioica.
дрожачка (середуща) — Briza media.
дрозд — Polygonum lapathifolium.
дрок — Cerinthe minor, Euphorbia helioscopia,

rig

riﬂora.

дрiбнослива — Prunus cerasifera.
дрiбнохвосник — Psilurus.
дрiбнохвосник зiгнутоколосий — Psilurus

дроб — Adenophora lilifolia.
дробина — Galium odoratum.
дробинка — Gladiolus imbricatus.
дробниця — Veronica longifolia, Veronica pa-

py

дрiбничка — Pyrus communis.
дрiбножовтець — Buschia.
дрiбножовтець бокоцвiтий — Buschia late-
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дрiнки — Cornus mas.
дрiяда — Dryas.
дрiяда гiрська — Dryas octopetala.

tinctoria, Linaria vulgaris.

дрочник — Genista tinctoria.
дрочниця — Linaria vulgaris.
дрочок — Chamaespartium, Genistella.
дрочок крилатий — Chamaespartium sagittale, Genistella sagittalis.

дрошанки — Plantago media.
друт — Myriophyllum spicatum, Myriophyllum
verticillatum.

драбулець — Equisetum arvense.
дрябчак — Cirsium vulgare, Verbascum phlomoides, Verbascum thapsus.

дрягель — Polygonum aviculare.
дряпаки — Echium vulgare, Rubus caesius.
дряпач — Dipsacus sylvestris.
дряпоштан — Rhododendron luteum.
дряпуля — Juncus eﬀusus.
дряпчики — Echium vulgare.
дрясен — Polygonum, Polygonum aviculare,

Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper,
Polygonum persicaria, Pulicaria vulgaris.
дрясен альпейський — Polygonum alpinum.
дрясен болотяний — Polygonum amphibium.
дрясен великий — Sinapis arvensis.
дрясен водяний — Polygonum amphibium.
дрясен волохатий — Polygonum lapathifolium.
дрясен-гiрчак — Polygonum hydropiper.
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lygonum tomentosum.
менший — Polygonum minus.
мягкий — Polygonum mite.
пiсковий — Polygonum arenarium.
плямистий — Polygonum persicaria.
повiйковий — Fallopia convolvulus.
подорожник — Polygonum aviculare.
приморський — Polygonum maritimum.
дрясен рачинець — Polygonum bistorta.
дрясен схiдний — Polygonum orientale.
дрясен хащовий — Fallopia dumetorum.
дрясен щiвниковий — Polygonum lapathifolium.
дрясень — Polygonum hydropiper.
дряскулi — Prunus domestica subsp. insititia.
дрясливцi — Prunus domestica subsp. insititia.
дуб — Quercus, Erigeron acer, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur.
дуб австрiйський — Quercus cerris.
дуб американський — Quercus rubra.
дуб багатоплiдний — Quercus polycarpa.
дуб безчерешковий — Quercus petraea.
дуб болотний — Quercus palustris.
дуб болотяний — Quercus palustris.
дуб бургундський — Quercus cerris.
дуб бурґундський — Quercus cerris.
дуб великопиляковий — Quercus macranthera.
дуб великоплодий — Quercus macrocarpa.
дуб волокнистий — Quercus cerris.
дуб глухий — Quercus petraea, Quercus robur.
дуб Далешампа — Quercus dalechampii.
дуб звичайний — Quercus robur.
дуб звичайний пiзнiй — Quercus robur.
дуб звичайний раннiй — Quercus robur.
дуб зимнiй — Quercus petraea, Quercus robur.
дуб зимовий — Quercus petraea, Quercus
robur.
дуб золотистий — Quercus dalechampii.
дуб кавказький — Quercus macranthera.
дуб камiнний — Quercus ilex.
дуб кам’яний — Quercus ilex.
дуб корковий — Quercus suber.
дуб кошенiльний — Quercus coccinea.
дуб лiтнiй — Quercus robur.
дуб малий — Quercus pubescens.
дуб мохнатий — Quercus pubescens.
дуб озимий — Quercus petraea, Quercus
robur.
дуб осiнний — Quercus petraea.

folium.

дубина — Quercus robur.
дубiвка — Cucumis melo, Prunus domestica,

au

th
or

's

co

дрясен
дрясен
дрясен
дрясен
дрясен
дрясен
дрясен

дуб петрiвський — Quercus robur.
дуб пiвнiчний — Quercus rubra.
дуб пiзнiй — Quercus robur.
дуб пробковий — Quercus suber.
дуб пухнастий — Quercus pubescens.
дуб раннiй — Quercus robur.
дуб рясноплодий — Quercus polycarpa.
дуб сидячоцвiтий — Quercus petraea.
дуб скельний — Quercus petraea.
дуб старий — Thalictrum aquilegifolium.
дуб червоний — Quercus rubra.
дуб черешков(ат)ий — Quercus robur.
дуб шарлатовий — Quercus coccinea.
дуб ярий — Quercus robur.
дубар — Quercus robur.
дубець солодкий — Glycyrrhiza echinata.
дуби — Malus domestica.
дубилист — Laserpitium latifolium.
дубильний корiнь — Limonium latifolium.
дубильник — Limonium, Limonium latifolium.
дубильник широколистий — Limonium lati-
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дрясен живорiдник — Polygonum viviparum.
дрясен зарiсниковий — Fallopia dumetorum.
дрясен крiслатий — Polygonum patulum, Po-

py
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Pyrus communis.

дубниця — Ajuga, Ajuga laxmannii.
дубновка — Cucumis melo.
дубняк — Lupinus sp.
дубова омела — Loranthus, Loranthus europaeus.

дубова омела європейська — Loranthus
europaeus.

дубовник — Phegopteris connectilis.
дубок — Daphne cneorum, Dendranthema indicum.

дуб-осi(е)нчук — Quercus petraea.
дубочок — Daphne cneorum, Daphne mezereum, Dendranthema indicum.

дубрак — Ajuga reptans.
дубрак мохнатий — Ajuga genevensis.
дубрак пальчастолистий — Ajuga chamaepitys subsp. chia.

дубрак повзучий — Ajuga reptans.
дубрак полевий — Ajuga chamaepitys.
дубрак стелюх — Ajuga reptans.
дубрак степовий — Ajuga laxmannii.
дубричка гаєва — Lysimachia nemorum.
дубричка (звичайна) — Lysimachia vulgaris.
дубричка китиста — Lysimachia thyrsiﬂora.
дубричка плозюща — Lysimachia nummularia.

дубрiвка — Ajuga reptans, Geranium sanguineum, Potentilla anserina, Potentilla erecta.
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дурець — Hyoscyamus niger, Lolium temulentum.

дур-зiлля — Datura stramonium, Hyoscyamus
niger.

дуриголова — Conium maculatum, Datura
stramonium.

дурийка — Polygonatum sp.
дурило — Angelica archangelica, Datura stramonium.

дуриця — Datura stramonium, Lolium temulentum.

дурiйка — Lolium temulentum, Cicuta vi-

rig
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rosa, Datura stramonium, Hyoscyamus niger,
Polygonatum odoratum.
дурiйка звичайна — Lolium temulentum.
дурiля — Datura stramonium.
дур-калюх — Datura stramonium.
дуркоман — Xanthium spinosum.
дурмал — Datura stramonium.
дурман — Datura, Atropa bella-donna, Conium maculatum, Datura stramonium, Hyoscyamus niger, Xanthium spinosum.
дурман бiлий — Datura stramonium.
дурман блакитний — Datura meteloides.
дурман звичайний — Datura stramonium.
дурман колючий — Datura stramonium.
дурман сонний — Atropa bella-donna.
дурмань — Datura stramonium.
дурна трава — Datura stramonium.
дурне зiллє — Datura stramonium.
дурне лiсове — Paris quadrifolia.
дурний бур’ян — Galinsoga parviﬂora.
дурник — Lolium temulentum.
дурниця — Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosum.
дурничка — Rhamnus catharticus.
дурнишник — Datura stramonium, Xanthium
spinosum, Xanthium strumarium.
дурноп’ян — Datura stramonium, Hyoscyamus
niger, Silene dioica, Vaccinium uliginosum.
дурнячка — Sambucus nigra.
дурнячки — Rhamnus catharticus, Solanum
nigrum, Vaccinium uliginosum.
дурпан — Datura stramonium.
дутень — Cucubalus, Cucubalus baccifer.
дутень ягiдний — Cucubalus baccifer.
дутик — Cucubalus baccifer.
дух огуречний — Linaria vulgaris.
духан — Nicotiana rustica.
духмянець — Hedypnois.
духмянець критський — Hedypnois cretica.
духмянка — Ziziphora, Hierochloë, Myrrhis.
духмянка голiвчаста — Ziziphora capitata.
духмянка кримська — Ziziphora taurica.
духмянка перська — Ziziphora persica.
духмянка тонка — Ziziphora tenuior.
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melissophyllum, Potentilla erecta.
дубрiвчик — Melittis melissophyllum.
дуброва — Calamagrostis epigejos.
дубровка — Ajuga genevensis, Ajuga reptans,
Potentilla argentea, Potentilla erecta, Teucrium chamaedrys, Veronica chamaedrys.
дубровка пахуча — Anthoxanthum odoratum, Melittis melissophyllum.
дубровка повзаюча — Ajuga reptans.
дубровник — Potentilla impolita.
дубровник боровий — Potentilla argentea.
дубрушник — Melittis melissophyllum.
дубувка — Melittis melissophyllum.
дувчак — Colutea arborescens.
дуган — Nicotiana tabacum.
дугласiя — Pseudotsuga menziesii.
дугулька — Artemisia pontica.
дуґласiя — Pseudotsuga.
дуґласiя тисолиста — Pseudotsuga menziesii.
дуд — Morus alba.
дудва — Chaerophyllum temulum, Conium
maculatum.
дудва городна — Anthriscus cerefolium.
дудва звичайна — Anthriscus caucalis.
дудва лискуча — Anthriscus nitida.
дудва лiсова — Anthriscus sylvestris.
дудиця — Senecio vulgaris.
дудка — Angelica archangelica, Anthriscus
sylvestris, Sambucus ebulus.
дудлик — Conium maculatum.
дудник — Angelica, Angelica sylvestris, Hyoscyamus niger.
дудник лiкарський — Angelica archangelica.
дудник лiсовий — Angelica sylvestris.
дудник лучний — Angelica palustris.
дудочник — Conium maculatum, Levisticum
oﬃcinale, Sambucus ebulus, Sambucus racemosa.
дудошник — Angelica archangelica, Angelica
sylvestris.
дудурка — Pulsatilla pratensis.
дуйвiтер — Taraxacum oﬃcinale.
дулiна — Pyrus communis.
дулки — Prunus domestica subsp. insititia.
дуля — Pyrus communis.
думат — Lycopersicon esculentum.
дундурик — Convallaria majalis.
дуня — Cydonia oblonga.
дупки курi — Primula veris.
дупки курячi — Anchusa oﬃcinalis.
дуплавка — Rubus idaeus.
дур — Datura stramonium, Hyoscyamus niger.
дур смердячий — Datura stramonium.
дураси — Prunus domestica subsp. insititia.
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дубрiвник — Lysimachia nummularia, Melittis
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духмянка чебрецева — Ziziphora serpyl-

дягель великий — див. великий дягель.
дягель звичайний — Angelica sylvestris.
дягель лiкарський — Angelica archangeli-

lacea.

духмяноцвiт — Osmanthus.
духмяноцвiт запашний — Osmanthus fra-

ca, Archangelica oﬃcinalis.

grans.

дягель лiсовий — Angelica sylvestris.
дягиль — Angelica archangelica, Angelica

духмяноцвiт рiзнолистий — Osmanthus
heterophyllus.

sylvestris, Vincetoxicum hirundinaria.

духовий цвiт — Origanum vulgare.
душан — Artemisia austriaca.
душанка — Origanum vulgare.
душевник — Acinos arvensis.
душекiя — Duschekia.
душекiя зелена — Duschekia viridis.
душечник — Tanacetum vulgare.
душило — Cuscuta europaea.
душиця — Anthoxanthum odoratum, Logﬁa

lica.

дягиль городнiй — Angelica archangelica.
дягильник — Angelica sylvestris.
дягильок — Conioselinum tataricum.
дягiль — Angelica sylvestris.
дяглиця — Aegopodium podagraria, Angelica
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archangelica, Angelica sylvestris.

дяди — Agrimonia eupatoria.
дядок — Cirsium vulgare.
дятел — Angelica archangelica.
дятельник — Coronilla varia, Trifolium aureum.

py

дятлина — Trifolium pratense.
дятлина бiла — Trifolium repens.
дятлина жовта — Trifolium pannonicum.
дятлина красна — Trifolium pratense.
дятлиця — Angelica archangelica.
дятловина — Trifolium montanum, Trifolium

co

arvensis, Origanum vulgare.
душиця-пахучка — Clinopodium vulgare.
душичка — Origanum vulgare.
душка материна — Origanum vulgare, Thymus serpyllum.
душниця — Origanum vulgare.
дюґовник — Senecio sp.
дюндзя — Malva sylvestris.
дюндюраґ — Convallaria majalis.
дюндюриґ — Convallaria majalis.
дюндюрик — Convallaria majalis, Dactylorhiza majalis.
дюрдiна — Dahlia pinnata.
дюшенея — Duchesnea.
дюшенея iндiйська — Duchesnea indica.
дюшес — Pyrus communis.
дягель — Angelica, Angelica archangelica,
Angelica sylvestris, Archangelica.
дягель болотяний — Angelica palustris.

дягиль аптечний — Angelica archangelica.
дягиль аптикарський — Angelica archange-

rig
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pratense.
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дятловинка — Trifolium repens.
дятловник — Trifolium montanum.
дьондучки — Convallaria majalis.
дьоньдюраг — Convallaria majalis.
дьоньдьвiраг — Convallaria majalis.
дьордiна — Dahlia pinnata.

au

ебеновi — Ebenaceae.
ева — Salix caprea.
евклiдiй — Euclidium.
евклiдiй сiрiйський — Euclidium syriacum.
евкомiя — Eucommia.
евкомiя в’язолиста — Eucommia ulmoides.

егiлопс — Aegilops.
егiлопс дводюймовий — Aegilops biuncialis.
егiлопс колiнчатий — Aegilops geniculata.
егiлопс овальний — Aegilops ovata.
егiлопс тридюймовий — Aegilops triuncialis.
егiлопс цилiндричний — Aegilops cylindrica.
егонiхон — Aegonychon.
егонiхон фiолетово-голубий — Aegonychon
purpureo-caeruleum.

едельвайс — Leontopodium alpinum.

Е
едельвейс — Leontopodium, Leontopodium
alpinum.

едельвейс альпiйський — Leontopodium
alpinum.

едельрот — Malus domestica.
езул — Hyssopus oﬃcinalis.
екзохорда — Exochorda.
екзохорда Альберта — Exochorda korolkowii.
експарцет — Onobrychis viciifolia.
елем — Fraxinus excelsior.
елеостикта — Elaeosticta.
елеостикта жовта — Elaeosticta lutea.
елiзанта — Elisanthe.
елiзанта Завадського — Elisanthe zawadzkii.
елiзанта клейка — Elisanthe viscosa.
елiзанта нiчна — Elisanthe noctiﬂora.
елiзанта ночецвiта — Elisanthe noctiﬂora.
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scheri.

енотера дволiтня — Oenothera biennis.
енотера дворiчна — Oenothera biennis.
енотера дрiбноквiткова — Oenothera parviﬂora.

енотера дрiбноцвiта — Oenothera parviflora.

енотера запашна — Oenothera suaveolens.
енотера кiнчаста — Oenothera laciniata.
енотера мiссурська — Oenothera missouriensis.

енотера пiсколюбна — Oenothera ammoенотера
енотера
енотера
енотера

Реннера — Oenothera renneri.
хрестовидна — Oenothera cruciata.
хрещата — Oenothera cruciata.
червоностебла — Oenothera rub-

's

ricaulis.

енотера червоностеблова — Oenothera rubricaulis.
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енотера червоночашечкова — Oenothera
glazioviana.

енотера чотиригранна — Oenothera tetragona.
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енотера щетиниста — Oenothera strigosa.
енотера щетиняста — Oenothera strigosa.
еньґрус — Ribes uva-crispa.
еперка — Morus nigra.
ергонiя — Dahlia pinnata.
еремогоне — Eremogone.
еремогоне Бiберштейна — Eremogone biebersteinii.

еремогоне борова — Eremogone pineticola.
еремогоне головчаста — Eremogone cephalotes.

еремогоне довголиста — Eremogone longifolia.

еремогоне жорстка — Eremogone rigida.
еремогоне лучностепова — Eremogone micradenia.

canis.

ерiозинафа — Eriosynaphe.
ерiозинафа довголиста — Eriosynaphe longifolia.

ерофiла — Erophila.
ерофiла весняна — Erophila verna.
ерофiла рання — Erophila praecox.
ерука — Eruca.
ерука посiвна — Eruca vesicaria.
еспарзета — Onobrychis viciifolia.
еспарсет — Onobrychis gracilis, Onobrychis
viciifolia.

еспарсета — Onobrychis viciifolia.
еспарцет — Onobrychis, Onobrychis viciifolia.

еспарцет безколючковий — Onobrychis
inermis.

еспарцет Васильченка — Onobrychis vas-

co

phila.

racifolia.

еритронiй — Erythronium.
еритронiй собачий зуб — Erythronium dens-

ht

енотера Гельшера — Oenothera hoel-

thus.

ерехтитес — Erechtites.
ерехтитес нечуйвiтровий — Erechtites hie-
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folia.

еремур кримський — Eremurus tauricus.
еремур показний — Eremurus spectabilis.
еремур сiрчаноцвiтий — Eremurus thiodan-
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елодея — Elodea, Elodea canadensis.
елодея канадська — Elodea canadensis.
ель — Picea abies.
ельмина — Ulmus laevis.
ельшольцiя — Elsholtzia.
ельшольцiя вiйчаста — Elsholtzia ciliata.
емела — Viscum album.
емер — Triticum dicoccon.
ендивiй — Cichorium endivia.
ендивiя — Cichorium endivia.
енотера — Oenothera, Oenothera biennis.
енотера верболиста — Oenothera salici-
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еремогоне скельна — Eremogone saxatilis.
еремур — Eremurus.
еремур гарний — Eremurus spectabilis.

silczenkoi.

еспарцет виколистий — Onobrychis viciifolia.
еспарцет днiпровський — Onobrychis borysthenica.

еспарцет донський — Onobrychis tanaitica.

еспарцет

закавказький

—

Onobrychis

transcaucasica.

еспарцет кiноварний — Onobrychis miniata.
еспарцет неозброєний — Onobrychis inermis.
еспарцет Палласа — Onobrychis pallasii.
еспарцет Палляса — Onobrychis pallasii.
еспарцет Пачоського — Onobrychis paczoskiana.

еспарцет пiсковий — Onobrychis arenaria.
еспарцет пiсковий червоний — Onobrychis
arenaria subsp. miniata.

еспарцет пiщаний — Onobrychis arenaria.
еспарцет променистий — Onobrychis radiata.

еспарцет сiйний — Onobrychis viciifolia.
еспарцет стрункий — Onobrychis gracilis.
еспарцет сухостеповий — Onobrychis tesquicola.

еспарцет червоний — Onobrychis miniata.
еспарцет яйлинський — Onobrychis jailae.
еспарцета — Onobrychis viciifolia.
естраґон — Artemisia dracunculus.
естраґон — Levisticum oﬃcinale.
ефедра — Ephedra, Ephedra distachya.
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ефедра двоколос(ков)а — Ephedra distachya.

ехiноцистис — Echinocystis.
ехiноцистис шипуватий — Echinocystis lo-

rea.

ече-пече — Rosa canina.
ечi-печi — Rosa canina.
ешольцiя — Eschscholzia.
ешольцiя калiфорнiйська — Eschscholzia

ефедра деревна — Ephedra arborea.
ефедра звичайна — Ephedra distachya.
ефедровi — Ephedraceae.
ехiнацея — Echinacea.
ехiнацея пурпурова — Echinacea purpu-

bata.

ехiнопсилон шорсткий — Bassia hirsuta.

californica.

Є
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taurica, Thymus sp.

co

єгода — Rubus caesius.
єгоди — Fragaria vesca.
єгудки — Calendula oﬃcinalis.
єдла — Abies alba.
єдностеблиця — Holcus lanatus, Phleum alpi-

єларґiня — Dahlia pinnata.
єлим — Viscum album.
єлина — Abies alba.
єлинка — Equisetum arvense.
єлиця — Abies alba.
єлiче — Abies alba.
єловець — Juniperus communis.
єлом — Viscum album.
єлочка — Equisetum arvense, Huperzia selago.
єль — Abies alba, Picea abies.
ємела — Viscum album.
єморик — Medicago sativa subsp. falcata.
єнгелик (лiкарський) — Angelica archange-

py

єблинка — Malus domestica.
єблинь — Malus domestica.
єва — Salix caprea, Salix sp.
євина — Salix caprea.
євiр — Acer pseudoplatanus.
євiрниця — Ribes rubrum.
євка — Equisetum arvense, Equisetum sp.
євшан-зiлля — Artemisia austriaca, Artemisia

num.

's

єдранець — Pimpinella saxifraga.
єжа (збiрна) — Dactylis glomerata.
єжевика — Rubus caesius.
єжина — Rubus caesius, Rubus nessensis.
єжовник — Dactylis glomerata, Echinops

th
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sphaerocephalus, Sparganium erectum.

lica.

єргини — Dahlia pinnata.
єрґиня — Dahlia pinnata.
єрґоня — Dahlia pinnata.
єрха — Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster
niger.

єсiнь — Fraxinus excelsior.
єчмiнь — Hordeum vulgare.

Ж

au

жаберина — Hydrocharis morsus-ranae.
жаберинська трава — Hydrocharis morsusranae.

жаберник — Caltha palustris, Ranunculus
acris.

жабин корiнь — Campanula sibirica.
жабинець — Alisma plantago-aquatica, Ranunculus bulbosus, Ranunculus sp.

жабирина — Ranunculus ﬁcaria.
жабиринник — Nuphar lutea.
жабирна — Logﬁa arvensis.
жабисток — Hydrocharis morsus-ranae.
жабiвник — Caltha palustris, Hydrocharis

morsus-ranae, Potentilla argentea, Ranunculus ﬁcaria.
жабiрник — Hydrocharis morsus-ranae.
жабки — Caltha palustris, Linaria vulgaris.

жаблик — Potentilla anserina, Potentilla argentea.

жаблiр — Potentilla anserina.
жаблянка — Caltha palustris.
жабляча (трава) — Caltha palustris.
жабляче зiлля — Menyanthes trifoliata.
жаблячi квiти — Caltha palustris.
жаблячка — Caltha palustris, Hydrocharis

morsus-ranae, Nuphar lutea, Ranunculus
acris, Ranunculus ﬁcaria.
жаблячки — Iris pseudacorus, Nymphaea alba.
жабний хвост — Ranunculus ﬁcaria.
жабник — Filago, Alisma plantago-aquatica,
Caltha palustris, Euphorbia helioscopia,
Hydrocharis morsus-ranae, Logﬁa arvensis,
Nuphar lutea, Potentilla anserina, Potentilla
argentea, Potentilla reptans, Pyrola rotundifolia, Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria,
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жабрiй дводiльний — Galeopsis bifida.
жабрiй двонадрiзний — Galeopsis biﬁda.
жабрiй дрiбноцвiтий — Galeopsis biﬁda.
жабрiй жовтий — див. жовтий жабрiй.
жабрiй звичайний — Galeopsis tetrahit.
жабрiй красивий — Galeopsis speciosa.
жабрiй ладанний — Galeopsis ladanum.
жабрiй лiсовий — Galeopsis tetrahit.
жабрiй пишний — Galeopsis speciosa.
жабрiй польовий — Galeopsis ladanum.
жабрiй пухнастий — Galeopsis pubescens.
жабрiй пухнатий — Galeopsis pubescens.
жабрiй строкатий — Galeopsis speciosa.
жабрiль — Sedum acre.
жабряник — Ranunculus acris.
жабурина — Ranunculus ﬁcaria.
жабуриння — Caltha palustris, Ceratophyllum
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demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna
minor, Ranunculus ﬁcaria.
жабурник — Hydrocharis, Caltha palustris,
Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea, Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria.
жабурник альпейський — Potamogeton alpinus.
жабурник блискучий — Potamogeton lucens.
жабурник волосковатий — Potamogeton trichoides.
жабурник гребенястий — Potamogeton pectinatus.
жабурник довгочерешковий — Potamogeton praelongus.
жабурник дрiбненький — Potamogeton pusillus.
жабурник звичайний — Hydrocharis morsus-ranae.
жабурник кучерявий — Potamogeton crispus.
жабурник остролистий — Potamogeton acutifolius.
жабурник плавач — Potamogeton natans.
жабурник плескатий — Potamogeton compressus.
жабурник пробитолистий — Potamogeton
perfoliatus.
жабурник травистий — Potamogeton gramineus.
жабурник туполистий — Potamogeton obtusifolius.
жабурник хиткий — Potamogeton nodosus.
жабурник червоножовтий — Potamogeton
rutilus.
жабурниковатi — Potamogetonaceae.
жабурниковi — Hydrocharitaceae.
жабурниця — Caltha palustris, Hydrocharis
morsus-ranae, Ranunculus ﬁcaria.
жаб’юрки — Myosotis scorpioides.
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Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus,
Taraxacum oﬃcinale.
жабник звичайний — Filago vulgaris.
жабник малий — Filago minima.
жабник нiмецький — Filago vulgaris.
жабник пашенний — Logﬁa arvensis.
жабник польовий — Filago arvensis.
жабник пухнастоголiвчастий — Filago
eriocephala.
жабник шерстистоголовий — Filago eriocephala.
жабниця — Caltha palustris.
жабовник — Potentilla argentea.
жабрей — Galeopsis ladanum, Galeopsis
speciosa, Galeopsis tetrahit, Leucanthemum
vulgare, Linaria vulgaris, Salvia verticillata.
жабрей лiсовий — Galeopsis tetrahit, Stachys
recta.
жабрей польовий — Stachys recta.
жабренина — Hydrocharis morsus-ranae.
жабрик — Galeopsis tetrahit, Origanum vulgare.
жабриця — Seseli, Seseli annuum.
жабриця вилчаста — Seseli dichotomum.
жабриця гiрська — Seseli libanotis.
жабриця звивиста — Seseli tortuosum.
жабриця камеденосна — Seseli gummiferum.
жабриця кiнська — Seseli hippomarathrum.
жабриця-ладанник — Seseli libanotis.
жабриця-ладанник середня — Seseli libanotis subsp. intermedium.
жабриця Леманна — Seseli lehmannii.
жабриця малопроменева — Seseli pauciradiatum.
жабриця мiнлива — Seseli varium.
жабриця однорiчна — Seseli annuum.
жабриця Палласа — Seseli pallasii.
жабриця Палляса — Seseli pallasii.
жабриця пiщана — Seseli tortuosum.
жабриця покручена — Seseli tortuosum.
жабриця польова — Seseli campestre.
жабриця рiвнинна — Seseli campestre.
жабриця смовдева — Seseli peucedanoides.
жабриця смовделиста — Seseli peucedanifolium.
жабриця смовдяна — Seseli peucedanoides.
жабриця степова — Seseli campestre.
жабриця тендерiвська — Seseli tenderiense.
жабрiй — Galeopsis, Cirsium arvense, Datura stramonium, Galeopsis ladanum, Galeopsis pubescens, Galeopsis speciosa, Linaria vulgaris, Stachys annua.
жабрiй гарний — Galeopsis speciosa.
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morsus-ranae.

жаб’яча квiтка — Caltha palustris, Nuphar
lutea, Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria.

жаб’яча м’ята — Clinopodium vulgare.
жаб’яча трава — Filaginella uliginosa, Ranunculus ﬁcaria.

жаб’яче зiлля — Anemone ranunculoides,
Nepeta nuda.

жаб’ячi квiтки — Caltha palustris, Hydrocharis morsus-ranae.

жаб’ячi цвiти — Caltha palustris.
жаб’ячка — Nuphar lutea.
жаб’ячки — Caltha palustris.
жавина — Rubus caesius.
жавiки — Rubus caesius.
жагла — Ceratophyllum demersum.
жала — Urtica dioica.
жала маленька — Urtica urens.
жалива — Lamiastrum galeobdolon, Lamium
album, Urtica dioica, Urtica urens.

Sarothamnus scoparius.

жарновець павiнь — Cytisus scoparius.
жаруха — Urtica dioica, Urtica urens.
жар-цвiт — Lychnis chalcedonica.
жарьоха — Urtica urens.
жасмин — Jasminum, Lycium barbarum,
Philadelphus, Philadelphus coronarius.

жасмин голоцвiтий — Jasminum nudiflorum.

жасмин кущовий — Jasminum fruticans.
жасмин лiкарський — Jasminum officinale.

жасмин садовий — див. садовий жасмин.
жасминник — Galium odoratum.
жасмiн — Jasminum fruticans, Philadelphus
coronarius.

жасмiна — Philadelphus coronarius.
жах — Xanthium spinosum.
жахоль — Thalictrum minus.
жбаночки — Digitalis grandiﬂora.
жвачка — Scleranthus perennis.
жгавка — Urtica urens.
жгун-корiнь — Cnidium dubium.
жгучка — Urtica urens.
жебрiй — Clinopodium vulgare, Galeopsis
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жалива бiла — Lamium album.
жалива велика — Urtica dioica.
жалива глуха — Lamium album, Leonurus

sus scoparius.

жарновець вiниковий — Cytisus scoparius,

ht

nassifolia.

жаб’ятник — Caltha palustris, Hydrocharis

жарап(ник) — Juniperus communis.
жарделя — Armeniaca vulgaris.
жардель — Armeniaca vulgaris.
жар-зiллє — Zinnia elegans.
жарка дрiбонька — Centaurium pulchellum.
жарка (сердушник) — Centaurium erythraea.
жарновець — Cytisus, Sarothamnus, Cyti-
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жаб’яник — Alisma.
жаб’яник бабка — Alisma plantago-aquatica.
жаб’яник бiлозоролистий — Caldesia par-

py
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cardiaca.

жалива глуха жовта — Lamiastrum galeobdolon.

жалива дика — Lamiastrum galeobdolon,
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Lamium album, Leonurus cardiaca, Stachys
sylvatica.
жалива кiнська — Lamiastrum galeobdolon.
жалива кусяча — Urtica urens.
жалива лiсна жовта — Lamiastrum galeobdolon.
жалива лiсова — Stachys sylvatica.
жалива мала — Urtica urens.
жалива нiма — Leonurus cardiaca.
жалива пекуча — Urtica urens.
жалива песся — Leonurus cardiaca.
жалива псяча — Leonurus cardiaca.
жалива собача — Leonurus cardiaca, Stachys
sylvatica.
жаливуха — Urtica dioica.
жалкушка — Urtica urens.
жало трав’яне — Urtica dioica.
жалубок — Cynodon dactylon, Erythronium
dens-canis.
жалушка — Urtica urens.
жалячка — Urtica urens.
жалька — Salvia verticillata.
жанєпина — Pinus mugo.
жарабник — Juniperus communis.
жарапаль — Pinus mugo.

speciosa, Stachys annua.

жебрiй дрiбноцвiтий — Galeopsis biﬁda.
жебрiй звичайний — Galeopsis tetrahit.
жебрiй омшений — Galeopsis pubescens.
жебрiй польовий — Galeopsis ladanum.
жей-зiлля — Galium verum.
железняк — Lythrum salicaria.
желива — Lamium album.
желiзна трава — Cichorium intybus, Lathyrus
niger, Verbena oﬃcinalis.

желiзниця — Verbena oﬃcinalis.
желiзняк — Phlomis herba-venti, Phlomis

tuberosa, Verbena oﬃcinalis, Verbena supina.

желiзняк бiлий — Marrubium peregrinum.
желiзняк козацький — Phlomis herba-venti.
желiзняк польовий — Campanula cervicaria.
желiзнянка — Verbena oﬃcinalis.
желудочна трава — Geranium pratense.
желюжина — Salix acutifolia.
жемчужок — Ranunculus acris.
женєп — Juniperus communis subsp. alpina.
женєпин — Juniperus communis, Juniperus
communis subsp. alpina.
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жеруха дрiбноцвiта — Cardamine parviflora.

жеруха звивиста — Cardamine flexuosa.
жеруха зубчаста — Cardamine dentata.
жеруха кринична — Cardamine amara.
жеруха лiсна — Capsella bursa-pastoris.
жеруха лучна — Cardamine pratensis.
жеруха лучна зубчаста — Cardamine pratensis subsp. dentata.

жеруха лучна струмкова — Cardamine
pratensis subsp. rivularis.

жеруха лучна типова — Cardamine pratensis subsp. pratensis.

жеруха недоторкана — Cardamine impatiens.
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жеруха нiжна — Cardamine tenera.
жеруха Опiца — Cardamine opizii.
жеруха струмкова — Cardamine rivularis.
жеруха трилиста — Cardamine trifolia.
жеруха шорстка — Cardamine hirsuta.
жерушник — Cardaminopsis.
жерушник багатопарний — Cardaminopsis multijuga.

жерушник Галлера — Cardaminopsis halleri.

жерушник Галлера повзучопагоновий —
Cardaminopsis halleri subsp. ovirensis.
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communis subsp. alpina.
женєтин — Juniperus communis subsp. alpina.
женихи баришнинi — Bidens tripartita.
женiпен — Juniperus communis.
женiтин — Juniperus communis.
жентель — Sanicula europaea.
женяпин — Juniperus communis.
женятин — Juniperus communis subsp. alpina.
жеоржина — Dahlia pinnata.
жер — Papaver rhoeas.
жерапин — Juniperus communis.
жербiй — Cirsium arvense.
жердела — Armeniaca vulgaris.
жерделi — Armeniaca vulgaris.
жерделя — Armeniaca vulgaris.
жердель(ки) — Armeniaca vulgaris.
жереб — Juniperus communis, Pinus mugo.
жеребець — Trifolium arvense, Trifolium medium, Trifolium pratense.
жеребчик — Medicago sativa subsp. falcata,
Trifolium alpestre, Trifolium medium, Trifolium pratense.
жереб’ятник — Astragalus glycyphyllos, Trifolium medium.
жерелiвка звичайна — Catabrosa aquatica.
жер(е)луха — Lepidium sativum.
жереп — Pinus mugo, Juniperus communis,
Juniperus communis subsp. alpina.
жерепин — Pinus mugo.
жерепiй — Juniperus communis.
жерепник — Juniperus communis, Pinus
mugo.
жере(с)т — Rhamnus catharticus.
жерiвка — Urtica urens.
жерновець — Alisma plantago-aquatica, Cytisus scoparius.
жерновець ситниковатий — Spartium junceum.
жерновки — Senecio jacobaea.
жерст — Rhamnus catharticus.
жерстель — Lythrum salicaria.
жеруха — Cardamine, Cardaria draba, Lepidium sativum, Rorippa sylvestris, Urtica
dioica.
жеруха болотяна — Cardamine pratensis.
жеруха водяна — Cardamine amara.
жеруха волохата — Cardamine hirsuta.
жеруха гiрка — Cardamine amara.
жеруха гiрка Опiца — Cardamine amara
subsp. opizii.
жеруха гiрка типова — Cardamine amara
subsp. amara.
жеруха грецька — Cardamine graeca.
жеруха дика — Capsella bursa-pastoris.
жеруха дрiбноквiткова — Cardamine parviﬂora.
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женєпир — Juniperus communis, Juniperus
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жерушник Галлера типовий — Cardaminopsis halleri subsp. halleri.

жерушник занедбаний — Cardaminopsis
neglecta.

жерушник пiсковий — Cardaminopsis arenosa.

жерушник пiсковий Борбаша — Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii.

жерушник пiсковий типовий — Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa.

жерушник повзучопагоновий — Cardaminopsis ovirensis.

жерушник скельний — Cardaminopsis petraea.

жерушниця — Leavenworthia.
жерушниця вузлувата — Leavenworthia
torulosa.

жерюха гiрка — Cardamine amara.
жерюха дрiбноцвiтна — Cardamine parviﬂora.

жерюха їдка — Cardamine amara.
жерюха лукова — Cardamine pratensis.
жерюха мохната — Cardamine hirsuta.
жерюха недотика — Cardamine impatiens.
жерюха сiйна — Lepidium sativum.
жерявка — Tropaeolum.
жерявка бiльша — Tropaeolum majus.
жерявка менша — Tropaeolum minus.
жеряпин — Juniperus communis.
жеряфин — Juniperus communis.
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живокiст чеський — Symphytum bohemicum.

живокiст чоловiчий — Symphytum oﬃcinale.
живокiст шорсткий — Symphytum asperum.

живокiсть — Aconitum moldavicum, Inula

ht

helenium, Symphytum oﬃcinale, Trifolium
ochroleucon.
живокiсть лiкарська — Symphytum oﬃcinale.
живокiс(ь) — Symphytum oﬃcinale.
живокон — Digitalis grandiﬂora.
живокос — Symphytum oﬃcinale.
живокост — Consolida regalis, Filipendula ulmaria, Scrophularia nodosa, Symphytum oﬃcinale, Verbascum nigrum.
живокостник — Viola mirabilis.
живокость — Cirsium arvense, Cynoglossum
oﬃcinale, Nepeta nuda, Salvia nemorosa,
Stachys palustris, Symphytum oﬃcinale, Trifolium rubens.
живокуст — Symphytum oﬃcinale.
живоплiт — Lonicera xylosteum, Lycium barbarum.
живорiдник — Polygonum viviparum.
живосток — Symphytum oﬃcinale.
животна трава — Inula helenium.
животник — Thalictrum aquilegifolium, Thuja
occidentalis.
животрава — Centaurea marschalliana.
жив-трава — Pulmonaria oﬃcinalis.
живучик — Helichrysum arenarium.
живучка — Ajuga genevensis, Ajuga laxmannii, Ajuga reptans, Gentiana cruciata, Jovibarba globifera, Palimbia.
живуща — Geranium sanguineum.
живуща трава — Geum urbanum.
жигавиця — Urtica urens.
жигавка — Urtica dioica, Urtica urens.
жигалка — Lamium album, Urtica dioica, Urtica urens.
жигалок — Euonymus europaeus.
жигвалка — Urtica urens.
жиговник — Symphytum oﬃcinale.
жигунець — Clematis ﬂammula, Clematis
pseudoﬂammula.
жигучка — Clematis vitalba, Urtica urens.
жидик — Eriophorum angustifolium, Eriophorum sp., Taraxacum oﬃcinale.
жиди(ки) — Bidens tripartita.
жидiвка — Galinsoga parviﬂora.
жидiвник — Tamarix ramosissima.
жидiвськi ягоди — Physalis alkekengi.
жидки — Betonica oﬃcinalis.
жидник — Carduus acanthoides, Cirsium arvense.
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Cirsium canum.
жива трава — Cynoglossum oﬃcinale, Pulmonaria oﬃcinalis, Stellaria holostea.
жива трава лiсова — Pulmonaria obscura,
Pulmonaria oﬃcinalis, Trifolium medium.
живе зiлля — Chelidonium majus, Impatiens
balsamina, Impatiens noli-tangere.
живець — Dentaria bulbifera.
живикiст — Symphytum oﬃcinale.
живикiсть — Anthyllis vulneraria, Arnica
montana.
живиця дика — Veronica austriaca.
живичник — Silphium perfoliatum.
живодерев — Thuja occidentalis.
живодрево — Thuja occidentalis.
живожил — Symphytum oﬃcinale.
живокесен — Symphytum oﬃcinale.
живокiсть — Ononis arvensis.
живокiст — Symphytum, Cirsium arvense,
Cynoglossum oﬃcinale, Echium vulgare, Pulmonaria oﬃcinalis, Pulmonaria rubra, Sisymbrium oﬃcinale, Symphytum oﬃcinale, Thalictrum minus, Verbascum thapsus.
живокiст Бессера — Symphytum besseri.
живокiст богемський — Symphytum bohemicum.
живокiст бродячий — Symphytum peregrinum.
живокiст бульбистий — Symphytum tuberosum.
живокiст бульбистий вузлуватий — Symphytum tuberosum subsp. nodosum.
живокiст донський — Symphytum tanaicense.
живокiст звичайний — Symphytum oﬃcinale.
живокiст кавказький — Symphytum caucasicum.
живокiст кочiвний — Symphytum peregrinum.
живокiст кримський — Symphytum tauricum.
живокiст Леонгардта — Symphytum tuberosum subsp. nodosum.
живокiст лiкарський — Symphytum officinale.
живокiст Попова — Symphytum popovii.
живокiст серцевидний — Symphytum cordatum.
живокiст серцелистий — Symphytum cordatum.

живокiст схiдний — Symphytum orien-

rig

жестар — Rhamnus catharticus.
жестер — Rhamnus catharticus.
жестiль — Rhamnus catharticus.
жесть — Rhamnus catharticus.
жєла гадєчi — Geranium phaeum.
жєлива глуха — Lamium sp.
жєрт — Juniperus communis.
жибрiй — Centaurea diﬀusa, Cirsium arvense,
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damine pratensis.

жиряпа — Juniperus communis.
жиряпен — Juniperus communis.
жистяк (американський) — Thuja occidentalis.

жистяк схiдний — Thuja orientalis.
жистяк хiнський — Thuja orientalis.
житець — Bromus hordeaceus.
житє — Secale cereale.
житник — Dactylis glomerata, Hypecoum pendulum.

житниця — Beckmannia eruciformis, Bro-

mus hordeaceus, Cichorium intybus, Crypsis,
Dactylis glomerata, Phleum, Phleum phleoides, Phleum pratense, Secale sylvestre.
житниця альпейська — Phleum alpinum.
житниця водяна — Alopecurus pratensis.
житниця китниковидна — Crypsis alopecuroides.
житниця схенусовидна — Crypsis schoenoides.
житничка — Eremopyrum, Eremopyrum triticeum, Fumaria oﬃcinalis, Malus
sylvestris.
житничка пшенична — Eremopyrum triticeum.
житничка схiдна — Eremopyrum orientale.
житнiвка — Malus domestica, Pyrus communis.
житняк — Agropyron, Agropyron cristatum,
Bromus secalinus, Elymus repens.
житняк гребенястий — Agropyron pectinatum.
житняк гребiнчастий — Agropyron pectinatum.
житняк дикий — Lolium temulentum.
житняк донський — Agropyron tanaiticum.
житняк звичайний — Agropyron cristatum.
житняк звичайний гребенястий — Agropyron cristatum subsp. pectinatum.
житняк звичайний пiсковий — Agropyron
cristatum subsp. sabulosum.
житняк звичайний причорноморський —
Agropyron cristatum subsp. ponticum.
житняк керченський — Agropyron cimmericum.
житняк кiмерiйський — Agropyron cimmericum.
житняк Лавренка — Agropyron lavrenkoanum.
житняк понтiйський — Agropyron ponticum.
житняк приазовський — Agropyron cimmericum.
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gare, Urtica dioica, Urtica urens.
жилавник — Symphytum oﬃcinale.
жили вовчi — Comarum palustre.
жилкуниця — Cnidium dubium.
жилове зiлля — Symphytum oﬃcinale.
жиловник — Symphytum oﬃcinale.
жилокость — Symphytum oﬃcinale.
жилолист — Deutzia.
жилолист шорсткий — Deutzia scabra.
жилюха — Urtica dioica.
жильник — Dactylorhiza majalis.
жимок однолистий — Microstylis monophyllos.
жимолодь — Ligustrum vulgare.
жимолостевi — Caprifoliaceae.
жимолость — Lonicera, Filipendula ulmaria,
Lonicera tatarica, Lonicera xylosteum.
жимолость блакитна — Lonicera caerulea.
жимолость голуба — Lonicera caerulea.
жимолость звичайна — Lonicera xylosteum.
жимолость козинячий листик — Lonicera
caprifolium.
жимолость козолиста — Lonicera caprifolium.
жимолость костяна — Lonicera xylosteum.
жимолость пухната — Lonicera xylosteum.
жимолость татарська — Lonicera tatarica.
жимолость чорна — Lonicera nigra, Euonymus verrucosus.
жимольга — Limonium hypanicum.
жинзiвер — Malva sylvestris.
жинзiвер великий — Malva verticillata.
жинка — Solanum nigrum.
жинятка — Juniperus communis.
жинятник — Juniperus communis.
жир — Fagus sylvatica.
жир качачий — Lemna sp.
жирахвина — Oxycoccus palustris.
жирбiй — Cirsium canum.
жиржа — Cosmos bipinnatus.
жиржина — Dahlia pinnata.
жирицвiт — Viola hirta.
жириця — Onosma sp.
жирна трава — Phytolacca americana, Sedum
telephium.
жировик — Liparis.
жировик Лезеля — Liparis loeselii.

fusus, Lepidium sativum.

жируха болотна — Cardamine amara, Car-

ht

жидра — Epilobium hirsutum.
жижавка — Urtica urens.
жижка — Urtica dioica, Urtica urens.
жижуха — Urtica urens.
жизновець — Cytisus scoparius.
жила вовча — Daphne mezereum.
жилава — Lamium album, Marrubium vul-

жировик Лозеля — Liparis loeselii.
жируха — Juncus conglomeratus, Juncus ef-
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dra.
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жидовник — Tamarix gallica, Tamarix tetran-
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житняк пустельний — Agropyron desertorum.

житняк пухнастоцвiтий — Agropyron dasyanthum.

житняк пухнатоквiтковий — Agropyron dasyanthum.

житнянка — Carex hirta, Phleum alpinum.
жито — Secale, Secale cereale.
жито вовче — Echinops sphaerocephalus.
жито воронине — Polygonum aviculare.
жито дике — Secale sylvestre, Alopecurus
pratensis.

um europaeum, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Trifolium aureum.
жовте свентоянське зiлля — Hypericum perforatum.
жовтецевi — Ranunculaceae.
жовтець — Ranunculus, Chelidonium majus,
Lysimachia nummularia, Oenothera biennis,
Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos,
Ranunculus sardous.
жовтець багатоквiтковий — Ranunculus
polyanthemos.
жовтець багатокореневий — Ranunculus
polyrhizos.
жовтець багатолистий — Ranunculus polyphyllus.
жовтець бокоцвiтий — Ranunculus lateriflorus.
жовтець Брейна — Ranunculus serpens subsp. nemorosus.
жовтець бульбистий — Ranunculus bulbosus.
жовтець великий — Ranunculus lingua.
жовтець вовнистий — Ranunculus lanuginosus.
жовтець вогнистий — Ranunculus flammula.
жовтець водяний — див. водяний жовтець,
Ranunculus aquatilis.
жовтець волосолистий — Ranunculus trichophyllus.
жовтець вужачколистий — Ranunculus
ophioglossifolius.
жовтець гайовий — Ranunculus nemorosus.
жовтець гiрський — Ranunculus montanus.
жовтець гiрськолюбний — Ranunculus
oreophilus.
жовтець гострий — Ranunculus acris.
жовтець гостронасiнний — Ranunculus
oxyspermus.
жовтець грецький — Ranunculus chius.
жовтець закручений — Ranunculus circinatus.
жовтець Запаловича — Ranunculus zapalowiczii.
жовтець золотистий — Ranunculus auricomus.
жовтець iллiрiйський — Ranunculus illyricus.
жовтець їдкий — Ranunculus acris.
жовтець кавказький — Ranunculus caucasicus.
жовтець карпатський — Ranunculus carpaticus.
жовтець кашубський — Ranunculus cassubicus.
жовтець Кладна — Ranunculus serbicus.
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жито звичайне — Secale cereale.
жито посiвне — Secale cereale.
жито поспiльне — Secale cereale.
жито сiйне — Secale cereale.
жито хрещате — Secale cereale.
житовник — Phalaris arundinacea.
житце — Secale sylvestre.
житце Боже — Omalotheca sylvatica.
жихiвник — Ranunculus ﬁcaria.
жихунець — Chelidonium majus.
жичка — Urtica urens.
жiбрiй — Salsola kali.
жiлива — Urtica dioica.
жiлива бiла — Lamium album.
жiлива глуха — Lamium album.
жiлива слiпа — Lamium album.
жiноча папороть — Athyrium filix-femina.
жiрфин — Juniperus communis.
жiряб(ин) — Juniperus communis.
жiряпина — Juniperus communis.
жiрятин — Juniperus communis.
жiрятник — Juniperus communis.
жiряшень — Juniperus communis.
жман — Helichrysum arenarium.
жминда — Amaranthus lividus.
жмiївона — Laserpitium krapﬁi.
жнитий — Epilobium angustifolium.
жовкiнки — Malus domestica.
жовнери — Oenothera biennis.
жовник — Alisma plantago-aquatica.
жовня — Potentilla argentea.
жовта акацiя — Caragana, Caragana arbo-

жовтвило — Rumex confertus, Rumex sp.
жовтвина — Rumex sp.
жовте зiлля — Chelidonium majus, Heliotropi-

ht

ponticum.
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житняк причорноморський — Agropyron
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rescens.

жовта акацiя великоцвiта — Caragana
grandiflora.

жовта акацiя деревна — Caragana arborescens.

жовта акацiя кущова — Caragana frutex.
жовта акацiя м’яка — Caragana mollis.
жовта акацiя скiфська — Caragana scythica.

жовташка — Ranunculus acris.
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culus constantinopolitanus.

жовтець коренистий — Ranunculus polyrhizos.

жовтець кримський — Ranunculus crimaeus.

жовтець

круглолистий — Ranunculus

thora.

жовтець лiсостеповий — Ranunculus silvisteppaceus.

жовтець Малиновського — Ranunculus
malinovskii.

жовтець мохнатий — Ranunculus lanuginosus.

жовтець мохун — Ranunculus illyricus.
жовтець неапольський — Ranunculus neapolitanus.

жовтець одеський — Ranunculus odessanus.

жовтець отруйний — Ranunculus sceleratus.

жовтець пензликовий — Ranunculus penicillatus.

жовтець платанолистий — Ranunculus
platanifolius.

pens, Ranunculus reptans.

жовтець простертий гайовий — Ranuncu-

's

lus serpens subsp. nemorosus.

жовтець-пшiнка — Ranunculus ficaria.
жовтець-пшiнка калюжницелистий — Ra-

th
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nunculus ficaria subsp. calthifolius.

жовтець-пшiнка цибулинконосний — Ranunculus ficaria subsp. bulbifer.

жовтець Рiона — Ranunculus rionii.
жовтець роздiльний — Ranunculus dissectus.
жовтець розсiчений — Ranunculus dissectus.

au

жовтець ряснолистий — Ranunculus polyphyllus.

жовтець рясноцвiтий — Ranunculus polyanthemos.

жовтець сардинський — Ranunculus sardous.

жовтець сербський — Ranunculus serbicus.

жовтець скiфський — Ranunculus scythicus.

жовтець
жовтець
жовтець
жовтець
tus.

сланкий — Ranunculus reptans.
Стевена — Ranunculus stevenii.
стелюх — Ranunculus reptans.
стоповидний — Ranunculus peda-

жовтець стополистий — Ranunculus pedatus.

folius.

жовтець торочкуватий — Ranunculus
marginatus, Ranunculus trachycarpus.

жовтець торочкуватий шорсткоплодий —
Ranunculus marginatus var. trachycarpus.
жовтець хiоський — Ranunculus chius.
жовтець-чистник — Ranunculus ﬁcaria.
жовтець шерстистий — Ranunculus lanuginosus.
жовтець шорсткоплодий — Ranunculus
trachycarpus.
жовтець щетинкуватий — Ranunculus
strigulosus.
жовтець язиколистий — Ranunculus lingua.
жовтий жабрiй — Lamiastrum, Galeobdolon.
жовтий жабрiй звичайний — Lamiastrum
galeobdolon, Galeobdolon luteum.
жовтий осот — Sonchus.
жовтий осот болотний — Sonchus palustris.
жовтий осот болотяний — Sonchus palustris.
жовтий осот городнiй — Sonchus oleraceus.
жовтий осот польовий — Sonchus arvensis.
жовтий осот шорсткий — Sonchus asper.
жовтий цвiт — Crepis tectorum, Galium
verum, Inula britannica, Rorippa amphibia.
жовтило — Anthemis tinctoria, Anthemis
cotula, Chelidonium majus, Euphorbia esula,
Genista tinctoria, Goniolimon tataricum, Lycopodium clavatum, Rumex crispus, Senecio
vulgaris, Serratula wolﬃi, Solidago virgaurea.
жовтина — Helichrysum arenarium.
жовтинець — Hieracium pilosella.
жовтинник — Cotinus coggygria.
жовтiльниця — Knautia arvensis.
жовтка — Leucojum vernum.
жовтняк — Erysimum cheiranthoides.
жовтоболотниця — Caltha palustris.
жовтобрюх — Solidago virgaurea.
жовтобрюшка — Anemone ranunculoides.
жовтобрюшки — Ranunculus sp.
жовтобрюшник — Ranunculus acris.
жовтогарячка — Helichrysum arenarium.
жовтоголовник — Helichrysum arenarium,
Melampyrum arvense, Senecio erucifolius,
Senecio jacobaea, Tanacetum vulgare.
жовтодерев — Cladrastis.
жовтодерев американський — Cladrastis
kentuckea.
жовтодзвiн — Forsythia.

co

жовтець повзун — Ranunculus repens.
жовтець повзучий — Ranunculus repens.
жовтець польовий — Ranunculus arvensis.
жовтець простертий — Ranunculus ser-

phyllus.

жовтець татранський — Ranunculus thora.
жовтець тоєлистий — Ranunculus platani-

ht

жовтець константинопольський — Ranun-

жовтець стрепiхатий — Ranunculus tricho-
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muricatus.
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жовтець колючкуватий — Ranunculus
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жовтодзвiн найзеленiший — Forsythia viridissima.

жовтодзвiн пониклий — Forsythia suspensa.

жовтодзвiн середнiй — Forsythia × intermedia.

жовтозiлля — Senecio, Chelidonium majus,

cus.

жовтозiлля
жовтозiлля
жовтозiлля
жовтозiлля
жовтозiлля
жовтозiлля
folius.

липке — Senecio viscosus.
липуче — Senecio viscosus.
лiсове — Senecio sylvaticus.
лучне — Senecio jacobaea.
надрiчкове — Senecio ﬂuviatilis.
небагатолисте — Senecio pauci-

жовтозiлля оранжеве — Senecio aurantiacus.

жовтозiлля павутинясте — Senecio erucifolius.

жовтозiлля павутинясте типове — Senecio
erucifolius subsp. erucifolius.

жовтозiлля павутинясте тонколисте —
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius.

жовтозiлля полинолисте — Senecio abrotanifolius.

жовтозiлля полинолисте карпатське —
Senecio abrotanifolius subsp. carpaticus.

жовтозiлля польове — Senecio integrifolius.
жовтозiлля помаранчеве — Senecio integrifolius subsp. aurantiacus.

жовтозiлля попелясте — Senecio cinera-
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Senecio erucifolius, Senecio jacobaea, Senecio
vulgaris.
жовтозiлля арктичне — Senecio congestus.
жовтозiлля багнове — Senecio paludosus.
жовтозiлля бiднолисте — Senecio paucifolius.
жовтозiлля блукаюче — Senecio erraticus.
жовтозiлля болотне — Senecio congestus,
Senecio paludosus.
жовтозiлля болотяне — Senecio congestus.
жовтозiлля великозубчасте — Senecio
grandidentatus.
жовтозiлля великолисте — Senecio doria.
жовтозiлля весняне — Senecio vernalis.
жовтозiлля високе — Senecio doria.
жовтозiлля високе затiнкове — Senecio
doria subsp. umbrosus.
жовтозiлля водяне — Senecio aquaticus.
жовтозiлля водяне сурiполисте — Senecio
aquaticus subsp. barbareifolius.
жовтозiлля вушкасте — Senecio paludosus.
жовтозiлля гайове — Senecio nemorensis.
жовтозiлля гайове типове — Senecio nemorensis subsp. nemorensis.
жовтозiлля гайове Фукса — Senecio nemorensis subsp. fuchsii.
жовтозiлля гiрчичнолисте — Senecio erucifolius.
жовтозiлля голiвчасте — Senecio capitatus.
жовтозiлля головчасте — Senecio capitatus.
жовтозiлля грознисте — Senecio paludosus.
жовтозiлля двоколiрне — Senecio bicolor.
жовтозiлля двоколiрне попелясте —
Senecio bicolor subsp. cineraria.
жовтозiлля дiбровне — Senecio nemorensis.
жовтозiлля днiпрове — Senecio borysthenicus.
жовтозiлля днiпровське — Senecio borysthenicus.
жовтозiлля еруколисте — Senecio erucifolius.
жовтозiлля затiнкове — Senecio umbrosus.
жовтозiлля звичайне — Senecio vulgaris.
жовтозiлля золотисте — Senecio aurantiacus.
жовтозiлля карнiолiйське — Senecio carniolicus.
жовтозiлля карпатське — Senecio carpaticus.

жовтозiлля клейке — Senecio viscosus.
жовтозiлля кочiвне — Senecio erraticus.
жовтозiлля країнське — Senecio carnioli-
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ropaea.
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жовтодзвiн європейський — Forsythia eu-
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жовтозiлля прибережне — Senecio ﬂuviatilis.

жовтозiлля прирiчкове — Senecio fluviatilis.

жовтозiлля приструмкове — Senecio rivularis.

жовтозiлля сиве — Senecio incanus.
жовтозiлля сиве країнське — Senecio incanus subsp. carniolicus.

жовтозiлля сизе — Ligularia glauca.
жовтозiлля струмкове — Senecio rivularis.
жовтозiлля субальпiйське — Senecio subalpinus.

жовтозiлля сурiполисте — Senecio aquaticus
subsp. barbareifolius.

жовтозiлля татарське — Senecio tataricus.
жовтозiлля тiньове — Senecio umbrosus.
жовтозiлля тонколисте — Senecio tenuifolius.

жовтозiлля Фукса — Senecio fuchsii.
жовтозiлля цинерарiйове — Senecio cineraria.

жовтозiлля цiлолисте — Senecio integrifolius.

жовтозiлля цiлолисте голiвчасте — Senecio integrifolius subsp. capitatus.

жовтозiлля цiлолисте оранжеве — Senecio
integrifolius subsp. aurantiacus.

жовтозiлля цiлолисте Черняєва — Senecio
integrifolius subsp. czernjaevii.
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vii.

жовтозiлля яйлинське — Senecio jailicola.
жовтозiлля Якова — Senecio jacobaea.
жовтозiльник — Erechtites.
жовтозiльник нечуйвiтровий — Erechtites
hieracifolia.

жовток — Ranunculus acris.
жовтоквасениця — Xanthoxalis.
жовтоквасениця велика — Xanthoxalis
fontana.

жовтоквасениця пряма — Xanthoxalis dillenii.

жовтоквасениця рiжкувата — Xanthoxalis
corniculata.

жовтокмин — Muretia, Elaeosticta.
жовтокмин польовий — Muretia lutea,
Elaeosticta lutea.

жовтокорень — Limonium meyeri.
жовтокорiнь — Limonium hypanicum, Limonium latifolium.

majus.

жовтомолочник гiбридний — Roemeria
hybrida.

жовтомолочник зламаний — Roemeria re-

's

fracta.

th
or

жовтомохорочник — Hieracium pilosella.
жовтопiль — Senecio vernalis.
жовтопуп — Leucanthemum vulgare.
жовторiг — Xanthoceras.
жовторiг горобинолистий — Xanthoceras
sorbifolia.

nalis, Conringia orientalis, Erysimum cheiranthoides, Lathyrus pratensis, Potentilla heptaphylla.
жовтушник безчерешковий — Syrenia montana.
жовтушник бiлоквiтковий — Erysimum leucanthemum.
жовтушник бiлоцвiтий — Erysimum leucanthemum.
жовтушник високий — Erysimum hieracifolium.
жовтушник Вiтманна — Erysimum witmannii.
жовтушник вузьколистий — Syrenia cana.
жовтушник дрiбноцвiтий — Erysimum
cheiranthoides.
жовтушник загострений — Erysimum cuspidatum.
жовтушник запашний — Erysimum odoratum.
жовтушник крейдяний — Erysimum ucrainicum.
жовтушник кринкський — Erysimum
krynkense.
жовтушник лакфiолевидний — Erysimum
cheiranthoides.
жовтушник-лакфiоль — Erysimum cheiri.
жовтушник лiсовий — Erysimum aureum.
жовтушник Маршалла — Erysimum marschallianum.
жовтушник нечуйвiтролистий — Erysimum hieracifolium.
жовтушник пахучий — Erysimum odoratum.
жовтушник прямий — Erysimum hieracifolium.
жовтушник рiжноцвiтий — Erysimum leucanthemum.
жовтушник розбрiлий — Erysimum repandum.
жовтушник розлогий — Erysimum diﬀusum.
жовтушник розчепiрений — Erysimum repandum.
жовтушник сiрий — Erysimum diﬀusum.
жовтушник сiруватий — Erysimum diffusum.
жовтушник стелюх — Erysimum repandum.
жовтушник стручковий — Syrenia siliculosa.
жовтушник схiдний — Conringia orientalis.
жовтушник тонкостовпчиковий — Erysimum leptostylum.
жовтушник угорський — Erysimum hungaricum.
жовтушник український — Erysimum
ucrainicum.
жовтушник широколистий — Erysimum
cuspidatum.
жовтушниця — Syrenia.

co

жовтолоза — Salix purpurea.
жовтолозник — Salix purpurea.
жовтомолочник — Roemeria, Chelidonium

farfara.

жовтушник — Erysimum, Adonis ver-

ht

жовтозiлля чубате — Senecio papposus.
жовтозiлля чубкове — Senecio papposus.
жовтозiлля Швецова — Senecio schvetzo-

жовтушки — Taraxacum oﬃcinale, Tussilago

rig

vii.

py

жовтозiлля Черняєва — Senecio czernjae-

au

жовтосiк — Chelidonium majus.
жовтотисячник — Adonis vernalis.
жовтофiоль — Erysimum cheiri.
жовтоцвiт — Adonis vernalis, Anthemis tinc-

toria, Erysimum cheiranthoides, Gagea lutea,
Hieracium caespitosum, Hieracium pilosella,
Ranunculus polyanthemos, Reseda luteola.
жовточниця — Chrysosplenium alternifolium,
Hieracium caespitosum.
жовтух — Conringia, Helianthemum nummularium.
жовтух схiдний — Conringia orientalis.
жовтуха — Barbarea vulgaris, Primula veris,
Reseda luteola, Senecio jacobaea, Triticum durum.
жовтушка — Crepis tectorum, Helichrysum
arenarium, Linaria vulgaris, Melampyrum
nemorosum, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus repens, Taraxacum oﬃcinale, Trifolium pratense.

545

© Юрій Кобів

546

жовтушниця гiрська — Syrenia montana.
жовтушниця сиза — Syrenia cana.
жовтушниця стручкова — Syrenia siliculosa.

жовтушниця Талiєва — Syrenia talijevii.
жовтцюватi — Ranunculaceae.
жовтючки весневi — Hieracium pilosella.
жовтя — Potentilla anserina.
жовтяк — Melilotus oﬃcinalis.
жовтяки — Adonis vernalis, Calendula oﬃci-

жостiр — Rhamnus, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus.

жостiр вiчнозелений — Rhamnus alaternus.

жостiр звичайний — Rhamnus catharticus.

жостiр iмеретинський — Rhamnus imeretinus.

жостiр кавказький — Rhamnus imeretinus.

nalis, Tagetes erecta, Verbascum phlomoides.

жостiр крихкий — Frangula alnus.
жостiр проносний — Rhamnus catharti-

nuus, Galium verum, Malus domestica.

жостiр скельний — Rhamnus saxatilis.
жостiр скельний фарбувальний — Rham-

's

th
or

au

ht

nus saxatilis subsp. tinctorius.

жостiр фарбувальний — Rhamnus tinctorius.

жостiруватi — Rhamnaceae.
жостке зiллє — Echium vulgare.
жость — Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus.

жубрiй — Galeopsis tetrahit.
жуґастро — Acer campestre.
жуки — Ononis arvensis.
журавельник — Geranium divaricatum, Gera-

nium palustre, Geranium phaeum, Geranium
pratense, Geranium robertianum, Geranium
sp., Oxycoccus palustris.
журавельник болотяний — Geranium palustre.
журавельник смердючий — Geranium robertianum.
журавець — Geranium, Hypericum perforatum.
журавець альпiйський — Geranium alpestre.
журавець багонний — Geranium palustre.
журавець блискучий — Geranium lucidum.
журавець болотяний — Geranium palustre.
журавець бульбистий — Geranium tuberosum.
журавець великокореневищний — Geranium macrorhizum.
журавець вонючий — Geranium robertianum.
журавець голубиний — Geranium columbinum.
журавець голуб’ячий — Geranium columbinum.
журавець горбковий — Geranium collinum.
журавець дрiбний — Geranium pusillum.
журавець дрiбонький — Geranium pusillum.
журавець кривавий — Geranium sanguineum.
журавець кримський — Geranium asphodeloides.

co

vulgaris, Caltha palustris, Chrysosplenium alternifolium, Helichrysum arenarium, Knautia
arvensis, Ranunculus polyanthemos.
жовтяниця альпiйська — Chrysosplenium
alpinum.
жовтяниця супротивнолиста — Chrysosplenium alpinum.
жовтяниця черговолиста — Chrysosplenium alternifolium.
жовтянка — Sigesbeckia, Galium verum, Ranunculus ﬁcaria, Tagetes erecta.
жовтянка схiдна — Sigesbeckia orientalis.
жовтячка — Caltha palustris.
жовтячки — Barbarea vulgaris, Chrysosplenium alternifolium.
жовтяшка — Ranunculus repens.
жовч земляна — Vaccaria hispanica.
жола пiдземна — Lathyrus tuberosus.
жолдь — Galium verum.
жолiнча — Urtica dioica.
жолква — Potamogeton sp.
жолотник — Agrimonia eupatoria.
жолудочноє зiлля — Anemone nemorosa.
жолузник — Aesculus hippocastanum.
жоржина — Dahlia, Dahlia pinnata.
жоржина мiнлива — Dahlia pinnata.
жоржина периста — Dahlia pinnata.
жоржина садова — Dahlia pinnata.
жорст(iл) — Rhamnus catharticus.
жорстiль — Cotoneaster niger.
жорсть — Solanum dulcamara.
жорсть дурiй — Chaerophyllum temulum.
жостар — Frangula alnus.
жостелина — Rhamnus catharticus.
жостер — Frangula alnus, Rhamnus catharticus.
жостер слабкий — Rhamnus catharticus.
жостеровi — Rhamnaceae.
жостик — Rhamnus catharticus.
жостил — Rhamnus catharticus.
жостир — Rhamnus catharticus.
жостiль — Rhamnus catharticus.

rig

жовтяниця — Chrysosplenium, Barbarea

cus.

py

жовтянець — Helichrysum arenarium.
жовтяницi — Anthemis tinctoria, Erigeron an-
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журавець кровник — Geranium sanguineum.
журавець круглолистий — Geranium ro-
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журавець темний — Geranium phaeum.
журавець темняк — Geranium phaeum.
журавець чеський — Geranium bohemi-

tundifolium.

журавець лiнiйнолопатевий — Geranium

cum.

журавина — Oxycoccus palustris.
журавинник — Cydonia oblonga.
журавиннi ягоди — Oxycoccus palustris.
журавиха — Oxycoccus palustris.
журавка — Stellaria holostea.
журавленник — Polygonatum odoratum.
журавлики — Geranium robertianum.
журавлина — Oxycoccus, Oxycoccus palus-

linearilobum.

журавець лiсовий — Geranium sylvaticum.

журавець лiсовий альпiйський — Geranium sylvaticum subsp. alpestre.

журавець лiсовий типовий — Geranium
sylvaticum subsp. sylvaticum.

журавець луговий — Geranium pratense.
журавець лучний — Geranium pratense.
журавець мягонький — Geranium molle.
журавець м’який — Geranium molle.
журавець непальський — Geranium nepa-

tris.

tris.

lense.

ht

журавлина болотна — Oxycoccus palustris.
журавлина болотяна — Oxycoccus palus-

журавець нирковатий — Geranium pyre-

журавлина дрiбноплода — Oxycoccus mi-

журавець пагорбовий — Geranium col-

журавлина звичайна — Oxycoccus palustris.

linum.

журавлина трава — Seseli annuum.
журавлина чотирипелюсткова — Oxycoc-

журавець патлач — Geranium divaricatum.
журавець пiренейський — Geranium pyre-

cus palustris.

py

naicum.

журавлинник — Geranium pratense.
журавник — Vicia cracca.
журавнiї ягоди — Oxycoccus palustris.
журавцевi — Geraniaceae.
журавчик — Geranium sp.
журапина — Pinus mugo.
журапник — Pinus mugo.
журахвина — Oxycoccus palustris.
журахи — Oxycoccus palustris.
журахлина — Oxycoccus palustris.
журовинник — Oxycoccus palustris.

журавець пурпуровий — Geranium purpureum.

журавець розлогий — Geranium divarica-

co

tum.

rig

crocarpus.

naicum.

журавець розрiзистий — Geranium dissectum.

журавець розсiчений — Geranium dissectum.

журавець сибiрський — Geranium sibiri-

's

cum.

журавець смердючий — Geranium rober-

th
or

tianum.

au

забела — Vitis labrusca.
заби(i)й-круча — Clematis integrifolia.
забобони бабинчi — Potentilla erecta.
заболоточник — Inula britannica.
забудька — Artemisia taurica, Artemisia vul-

garis, Myosotis sylvatica.
забудьки — Artemisia vulgaris.
забудьок — Artemisia vulgaris.
завалець — Scrophularia nodosa, Tulipa sylvestris.
завербник — Salix alba.
заверб(ок) — Salix purpurea.
завивошник — Linum ﬂavum.
завилець — Scrophularia nodosa.
завитка — Spirodela, Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.
завитка ряснокоренева — Spirodela polyrhiza.

З
завитошник — Linum ﬂavum.
завiй — Salix purpurea.
завiйник — Scorpiurus.
завiйник колючий — Scorpiurus muricatus.

завiрюха — Gypsophila sp.
заводовка — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata.

завойок — Lilium martagon.
зав’язний корiнь — Potentilla erecta.
зав’язник — Potentilla, Potentilla erecta.
зав’язник звичайний — Potentilla erecta.
зав’язник красний — Potentilla erecta.
зав’язник стоячий — Potentilla erecta.
загадка — Conyza canadensis, Erigeron acer.
загазьовка — Achillea millefolium.
загара (городяна) — Lychnis chalcedonica.
загардушка — Drosera rotundifolia.
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lotes.

загойник
загойник
загойник
загойник
загойник

— Sideritis.
звичайний — Sideritis montana.
кримський — Sideritis taurica.
сирiйський — Sideritis syriaca.
тарiлчастий — Sideritis catil-

laris.

lor.

зайчиха — Solanum dulcamara.
зайчук — Consolida regalis.
закруцьки — Solanum tuberosum.
закуска петрова — Hypochoeris maculata,
Hypochoeris radicata.

залiзна трава — Lathyrus niger.
залiзне дерево — Parrotia, Celtis australis,
Celtis occidentalis.

залiзне дерево перське — Parrotia persica.
залiзниця — Sideritis.
залiзниця гiрська — Sideritis montana.
залiзниця кримська — Sideritis taurica.
залiзниця мисочковидна — Sideritis catillaris.

залiзниця чубата — Sideritis comosa.
залiзнюк — Clinopodium vulgare.
залiзняк — Phlomis, Celtis australis, Echi-

um vulgare, Epilobium angustifolium, Inula
britannica, Lythrum salicaria, Phlomis herbaventi, Phlomis tuberosa, Sideritis montana,
Verbena oﬃcinalis.
залiзняк бiлий — Marrubium peregrinum.
залiзняк бульбистий — Phlomis tuberosa.
залiзняк гiбридний — Phlomis hybrida.
залiзняк гострокiнцевий — Phlomis pungens.
залiзняк козацький — Phlomis herbaventi.
залiзняк козацький колючий — Phlomis
herba-venti subsp. pungens.
залiзняк козачий — Phlomis herba-venti.
залiзняк колючий — Phlomis pungens.
залiзняк кримський — Phlomis taurica.
залiзняк кущовидний — Phlomis fruticosa.
залiзняк кущуватий — Phlomis fruticosa.
залiзняк плавний — Lythrum salicaria.
залiзняк скiфський — Phlomis scythica.
залiзняк червоний — Lythrum salicaria.
залiзняк чорний — Lythrum salicaria.
залiс-трава — Ajuga genevensis.
заложник — Cynoglossum oﬃcinale.
залучник — Xanthium strumarium.
заманиха — Lycium barbarum, Nitraria schoberi.
замашка — Cannabis sativa.
замело — Viscum album.
замизам — Chelidonium majus.
замiнник — Teucrium chamaedrys.
замовить — Hypericum perforatum.
замора — Orobanche sp.
замора конопляна — Orobanche ramosa.
замора конючинна — Orobanche lutea.
заморник — Viola tricolor.
замочки — Equisetum arvense.
занавiть — Genista tinctoria.

co

загойник чубатий — Sideritis comosa.
заграничник — Galinsoga parviﬂora.
задвiйник лiсовий — Listera ovata.
задвiйник яйцелистий — Listera ovata.
задержник — Pulicaria dysenterica.
задур — Hordeum nudum.
заєць — Sedum telephium.
зажмурник — Gratiola oﬃcinalis.
зазубрень — Dianthus capitatus.
зазулине зiллє — Dactylorhiza cordigera.
зазулинець — Dactylorhiza cordigera, Gym-

la, Lepidium ruderale.

зайчики — Trifolium montanum, Viola trico-

au

th
or

's

nadenia conopsea, Orchis, Orchis morio,
Traunsteinera globosa.
зазулинець багряний — Dactylorhiza incarnata.
зазулинець бзяний — Dactylorhiza sambucina.
зазулинець блощичний — Orchis coriophora.
зазулинець бузинний — Dactylorhiza sambucina.
зазулинець вузьколистий — Orchis morio.
зазулинець гожий — Orchis mascula.
зазулинець жалiбний — Orchis ustulata.
зазулинець круглоцвiтий — Traunsteinera
globosa.
зазулинець кулистий — Traunsteinera globosa.
зазулинець малий — Gymnadenia conopsea.
зазулинець плямистий — Dactylorhiza maculata.
зазулинець прямик — Orchis militaris.
зазулинець султанчик — Orchis laxiﬂora.
зазулинець узколистий — Orchis morio.
зазулинець широколистий — Dactylorhiza
majalis.
зазулька — Knautia arvensis.
зазульник — Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis.
зазульняк — Orchis laxiﬂora.
зазюльки жовтi — Cypripedium calceolus.
зайцiв льон — Aster linosyris.

ht

lotes.

загнiтник головчастий — Paronychia cepha-

зайчик — Anthyllis vulneraria, Lactuca serrio-

rig

загарiя — Lychnis chalcedonica.
загнiтиця лiкарська — Asplenium ceterach.
загнiтиця лiсова — Athyrium ﬁlix-femina.
загнiтиця стiнна — Asplenium ruta-muraria.
загнiтник — Paronychia.
загнiтник головатий — Paronychia cepha-

py
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занзар — Armeniaca vulgaris.
занiгтиця — Paronychia, Asplenium.
занiгтиця волосинчаста — Asplenium tricho-
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запридух — Atropa bella-donna.
зараза — Orobanche alba, Orobanche caryophyllacea, Orobanche elatior, Viola mirabilis.

manes.

зараза водяна — див. водяна зараза, Elodea

lotes.

заразиха — Orobanche, Orobanche alba,

занiгтиця пiвнiчна — Asplenium septentrionale.

занiгтиця рутянка — Asplenium ruta-muraria.

занiгтиця скалова — Asplenium trichomanes.
занiкелiя — Zannichellia.
занiкелiя болотна — Zannichellia palustris.
занiкелiя велика — Zannichellia palustris subsp. polycarpa.

занiкелiя стеблиста — Zannichellia palustris
subsp. pedicellata.

зановать — Chamaecytisus austriacus, Cha-

au

th
or

's

co

maecytisus borysthenicus, Chamaecytisus ratisbonensis, Genista tinctoria, Lotus corniculatus, Viola tricolor.
зановеп — Lysimachia vulgaris.
зановеть — Chamaecytisus ratisbonensis.
зановець — Genista tinctoria.
зановить — Chamaecytisus austriacus, Laburnum anagyroides.
зановиця — Genista tinctoria.
зановiдь овеча — Hypericum perforatum.
зановiть — Chamaecytisus ratisbonensis,
Genista tinctoria, Hypericum perforatum.
занозка — Festuca pratensis.
запах вечiрнiй — Matthiola longipetala.
запiканка — Allium cepa.
заплиха — Solanum dulcamara.
заполонь багрова — Orobanche purpurea.
заполонь бiла — Orobanche alba.
заполонь болячкова — Orobanche alsatica.
заполонь велика — Orobanche elatior.
заполонь волохата — Orobanche caesia.
заполонь гiрчакова — Orobanche loricata.
заполонь дiвункова — Orobanche caryophyllacea.
заполонь жовта — Orobanche ﬂava.
заполонь звичайна — Orobanche lutea.
заполонь менша — Orobanche minor.
заполонь пiскова — Orobanche arenaria.
заполонь повисла — Orobanche cernua.
заполонь синява — Orobanche coerulescens.
заполонь хрещата — Orobanche ramosa.
заполоть — Hierochloë odorata.
заполоч — Calamagrostis epigejos, Gossypium
hirsutum, Hierochloë odorata.
заполочник — Gossypium.
заполочник зелистий — Gossypium herbaceum.
запорник — Rumex crispus.

Orobanche caryophyllacea, Orobanche cernua,
Orobanche elatior.
зарзара — Armeniaca vulgaris.
зарзарi — Armeniaca vulgaris.
зарзулi — Armeniaca vulgaris.
зарiнка — Salix purpurea.
зарниця — Campanula rotundifolia.
заря — Dianthus barbatus subsp. compactus,
Lychnis chalcedonica, Peucedanum palustre.
заря ясна — Trifolium aureum.
зарязь — Hieracium aurantiacum.
зарька — Centaurium erythraea.
зарька жовта — Primula elatior.
засмiр — Philadelphus coronarius.
заснiтки — Prunus domestica subsp. insititia.
застiжка — Armeria maritima.
зась — Aster × salignus.
затай(-зiллє) — Galium verum.
затiчник — Scrophularia nodosa.
затiшник свинський — Scrophularia nodosa.
заткни-гузно — Linaria vulgaris.
заткни-жопу — Linaria vulgaris.
затули-гузно — Conyza canadensis.
затягач — Lychnis chalcedonica, Plantago media, Vincetoxicum rossicum.
затяжна трава — Centaurea scabiosa.
затяжний корiнь — Potentilla reptans.
зацинта — Zacintha.
зацинта бородавчаста — Zacintha verrucosa.
зацьмiна — Philadelphus coronarius.
зачивичник — Linum ﬂavum.
зашорник — Viola tricolor.
заяча капуста — Sedum.
заяча капуста бiлувата — Sedum ruprechtii.
заяча капуста велика — Sedum maximum.
заяча капуста звичайна — Sedum telephium, Sedum ruprechtii.
заяча капуста звичайна бiлувата — Sedum
telephium subsp. ruprechtii.
заяча капуста звичайна карпатська — Sedum telephium subsp. fabaria.
заяча капуста звичайна найбiльша — Sedum telephium subsp. maximum.
заяча капуста звичайна пурпурова — Sedum telephium subsp. telephium.
заяча капуста карпатська — Sedum carpaticum.
заяча капуста найбiльша — Sedum maximum.
заяча капуста пурпурова — Sedum purpureum.
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ramosum.
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занiгтиця зелена — Asplenium trichomanes-

canadensis.
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macrocephala.

заяча конюшина Бiберштайна — Anthyllis
biebersteiniana.

заяча конюшина Бiберштейна — Anthyllis
biebersteiniana.

заяча конюшина великоголiвчаста — Anthyllis macrocephala.

заяча конюшина звичайна — Anthyllis
vulneraria.

заяча конюшина звичайна альпiйська —
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris.

заяча конюшина звичайна Буасcьє — Anthyllis vulneraria subsp. boissieri.

заяча конюшина звичайна гарненька —
Anthyllis vulneraria subsp. pulchella.

заяча конюшина звичайна карпатська —
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica.

заяча конюшина звичайна ряснолиста —
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla.

заяча конюшина карпатська — Anthyllis
carpatica.

заяча конюшина кримська — Anthyllis
taurica.
schiwereckii.

co

заяча конюшина Шиверека — Anthyllis
заяча крiвця — Hypericum.
заяча крiвця гiрська — Hypericum montanum.
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заяча крiвця гранчаста — Hypericum maculatum.
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заяча крiвця звичайна — Hypericum perforatum.

заяча крiвця кошлата — Hypericum hirsutum.

заяча крiвця крилата — Hypericum tetrapterum.

заяча крiвця лежача — Hypericum humi-

au

fusum.

заяча крiвця струнка — Hypericum elegans.
заяча трава — Achillea millefolium, Oxalis
acetosella, Sedum telephium.

заяча травка — Trifolium pratense.
заяче дерево — Hypericum perforatum.
заячий горох весняний — Lathyrus vernus.
заячий горох ржавий — Lathyrus laevigatus.
заячий квас — Oxalis acetosella.
заячий корiнь — Chamaecytisus ratisbonensis.

заячик — Lepidium ruderale.
заячина — Cytisus scoparius.
заячник — Hypericum perforatum, Solanum
dulcamara.

persicifolia, Campanula sp., Digitalis grandiﬂora, Malus domestica, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Pyrus communis.
збаночки синi — Campanula persicifolia.
збаночок — Campanula rotundifolia, Campanula sp., Nymphaea alba.
збаня — Campanula rapunculoides.
збанята — Campanula rapunculoides, Nuphar
lutea.
збанятник — Nymphaea alba.
збанятник жовтий — Nuphar lutea.
збiжа бiле — Avena sativa.
збiжа просте — Avena sativa.
зборова трава — Hypericum perforatum.
збурник — Potentilla erecta, Rhododendron
myrtifolium.
звадник — Lycopodium clavatum.
званочки — Campanula sp.
зваробiй — Hypericum perforatum.
зверник — Juniperus sabina.
зверобой — Hypericum perforatum.
звертень — Heliotropium ellipticum, Heliotropium peruvianum.
звєробой — Adonis vernalis.
звивень — Calystegia sepium.
звiзда багряна — Callitriche hermaphroditica.
звiзданя — Aster sp.
звiздень — Ornithogalum.
звiздень бульвистий — Gagea bulbifera.
звiздень дрiбонький — Gagea pusilla.
звiздень жовтий — Gagea lutea.
звiздень луковий — Gagea pratensis.
звiздень малий — Gagea minima.
звiздень полевий — Gagea arvensis.
звiздень таврiйський — Gagea taurica.
звiздень червонавий — Gagea erubescens.
звiздовид — Astrantia major.
звiздоцвiт — Aster amellus, Callistephus chinensis.
звiздочка водяна — Callitriche.
звiздочки — Centaurium erythraea.
звiздочник лiсовий — Stellaria holostea.
звiздочник мокринець — Stellaria media.
звiздочник середущий — Stellaria media.
звiздочник синiй — Stellaria palustris.
звiздочник травистий — Stellaria graminea.
звiздочниця — Stellaria holostea.
звiздунка — Aster sp.
звiздчатка — Stellaria holostea.
звiздянка бiльша — Astrantia major.
звiнець — Campanula patula, Melampyrum arvense, Odontites lutea, Rhinanthus alectorolophus.
звiнець бiльший — Rhinanthus alectorolophus.
звiнець менший — Rhinanthus minor.
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alpestris.

заяча конюшина багатолиста — Anthyllis

збаночки — Campanula patula, Campanula

rig

заяча капуста червона — Sedum purpureum.
заяча конюшина — Anthyllis.
заяча конюшина альпiйська — Anthyllis

py
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збанок — Campanula sp., Nuphar lutea.
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elegans, Hypericum hirsutum, Hypericum hyssopifolium, Hypericum montanum, Hypericum
perforatum, Thalictrum minus.
звiробой волосистий — Hypericum hirsutum.
звiробой луговий — Hypericum perforatum.
звiробой синiй — Campanula cervicaria.
звiробой тонколистий — Hypericum perforatum.
звiробойник — Hypericum perforatum.
звiробуй — Hypericum perforatum.
звоздик — Dianthus, Dianthus barbatus,
Saponaria oﬃcinalis.
звоздик бiлий — Silene nutans.
звоздик бородатий — Dianthus barbatus.
звоздик городний — Dianthus caryophyllus.
звоздик картузик — Dianthus carthusianorum.
звоздик мохнатий — Dianthus armeria.
звоздик рябий — Dianthus deltoides.
звоздик стрiпчатий — Dianthus superbus.
звоздика — Dianthus caryophyllus.
звоздики — Dianthus.
звоздики пiльськi — Betonica oﬃcinalis.
звоздуни — Dianthus caryophyllus.
звонатка лелiйка — Adenophora lilifolia.
звонець — Campanula glomerata, Campanula rapunculoides, Lamiastrum galeobdolon,
Odontites verna, Rhinanthus alectorolophus,
Rhinanthus minor, Rhinanthus sp., Thlaspi
arvense.
звонець болотний — Campanula patula.
звонець менший — Rhinanthus minor.
звоник — Campanula latifolia, Campanula sp.
звоники — Campanula medium, Campanula
persicifolia, Campanula rotundifolia, Digitalis
purpurea, Linaria vulgaris, Pulmonaria oﬃcinalis, Vinca minor.
звоники бiленькi — Convallaria majalis.
звоники польовi — Campanula persicifolia.
звоники розовi — Digitalis purpurea.
звоники синi — Clematis integrifolia.
звониця — Rhinanthus alectorolophus.
звонки — Aquilegia vulgaris, Calystegia sepium, Campanula bononiensis, Campanula persicifolia, Campanula sp., Gentiana pneumonanthe, Geum rivale, Malva sp., Rhinanthus
alectorolophus.
звонки лiснi — Campanula persicifolia.
звонок — Campanula persicifolia, Rhinanthus
alectorolophus.
звонок великий — Campanula persicifolia.
звонок жовтий — Rhinanthus minor.
звонок кудрявий — Campanula cervicaria.
звонок лiсовий — Campanula persicifolia.
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sp., Rhinanthus minor.
звiнок — Campanula sp., Rhinanthus minor.
звiнок альпейський — Campanula alpina.
звiнок бросквинолистний — Campanula persicifolia.
звiнок китайка — Campanula glomerata.
звiнок круглолистий — Campanula rotundifolia.
звiнок многоцвiтий — Campanula trachelium.
звiнок розбрiлий — Campanula patula.
звiнок садовий — Campanula rapunculus.
звiночки — Campanula persicifolia, Rhinanthus minor.
звiночки лiсовi — Campanula persicifolia.
звiнчик альпейський — Soldanella hungarica.
звiнчик гiрський — Soldanella montana.
звiринець — Euonymus verrucosus.
звiробiй — Hypericum, Hypericum perforatum.
звiробiй альпiйський — Hypericum alpigenum.
звiробiй великоцвiтий — Hypericum richeri.
звiробiй великоцвiтий альпiйський — Hypericum richeri subsp. grisebachii.
звiробiй гiрський — Hypericum montanum.
звiробiй гiсополистий — Hypericum hyssopifolium.
звiробiй звичайний — Hypericum perforatum.
звiробiй золотистий — Hypericum chrysothyrsum.
звiробiй крилатий — Hypericum tetrapterum.
звiробiй льонковидний — Hypericum linarioides.
звiробiй льонкоподiбний — Hypericum linarioides.
звiробiй плямистий — Hypericum maculatum.
звiробiй сланкий — Hypericum humifusum.
звiробiй стрункий — Hypericum elegans.
звiробiй чашечковий — Hypericum calycinum.
звiробiй чотиригранний — Hypericum maculatum.
звiробiй чотирикрилий — Hypericum tetrapterum.
звiробiй шорсткий — Hypericum hirsutum.
звiробiйник дiравий — Hypericum perforatum.

rig

ula sp.

звiнки — Campanula rapunculus, Campanula

звiробiйнi — Hypericaceae.
звiробоєвi — Clusiaceae, Guttiferae.
звiробой — Chelidonium majus, Hypericum

py

звiнець пiльний — Euphrasia stricta.
звiнка — Campanula rapunculoides, Campan-
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зелениця альпiйська — Diphasiastrum
alpinum.

зелениця Iсслера — Diphasiastrum issleri.
зелениця сплющена — Diphasiastrum
complanatum.

зелениця сплющена Iсслера — Diphasiastrum complanatum subsp. issleri.

зелениця сплющена типова — Diphasiast-

rum complanatum subsp. complanatum.

зелениця сплющена Цайллера — Diphasiastrum complanatum subsp. zeilleri.

зелениця триколоскова — Diphasiastrum
tristachyum.

зелениця Цайллера — Diphasiastrum zeilleri.

зеленка — Cucumis melo, Diphasiastrum com-
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planatum, Malus domestica, Solanum tuberosum.
зеленка вуда — Malus domestica.
зеленчук — Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon.
зеленчук жовтий — Galeobdolon luteum.
зелень — Petroselinum crispum.
зелень любкова — Dactylorhiza majalis.
зеленька — Diphasiastrum complanatum.
зелiзняк — Malus domestica, Verbena oﬃcinalis.
зелiнка — Diphasiastrum complanatum.
зеллер — Heracleum sphondylium subsp. sibiricum, Levisticum oﬃcinale.
зелюнки — Malus domestica.
зельонка — Vinca minor.
земизеленя — Chelidonium majus.
земизело — Chelidonium majus.
землезiл — Euphorbia cyparissias.
землепух — Erigeron acer.
земля гiрка — Centaurea trichocephala.
земляк — Helianthus tuberosus, Solanum tuberosum.
земляна груша — Helianthus tuberosus.
земляна трава — Centaurium erythraea, Gypsophila muralis.
земляний горiх — Arachis hypogaea.
земляника — Fragaria vesca, Fragaria viridis.
земляника городня — Fragaria moschata.
земляника шпанська — Fragaria moschata.
земляничник — Agrimonia eupatoria.
землянiка — Fragaria × ananassa.
землянка — Fragaria vesca, Solanum tuberosum.
земняк — Solanum tuberosum.
земозелен(а) — Chelidonium majus.
земозелець — Chelidonium majus.
земозiл — Euphorbia cyparissias.
зензiвер(ова трава) — Malva sylvestris.
зензiум — Geranium sanguineum.
зеновать — Chamaecytisus ratisbonensis.
зеновка — Chamaecytisus ratisbonensis.
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nula medium, Campanula sibirica, Campanula
sp., Digitalis purpurea.
звончики — Campanula persicifolia.
зворiвник — Prenanthes, Prenanthes purpurea, Valeriana tripteris.
зворiвник пурпуровий — Prenanthes purpurea.
зворовець — Valeriana tripteris.
зворовий лист — Valeriana tripteris.
звуздики — Tagetes erecta.
звуздiчки — Dianthus sp.
звунки — Aquilegia vulgaris, Campanula persicifolia.
звунчики — Campanula persicifolia, Echium
vulgare.
звягель — Vicia sylvatica.
зв’язiль — Vicia hirsuta.
згар — Pulmonaria oﬃcinalis.
зґайба — Potentilla erecta.
здебель — Angelica sylvestris.
здиха — Solanum nigrum.
здичало — Cerasus mahaleb, Elaeagnus angustifolia.
здоба — Rubus nessensis.
здоба нiчна — Hesperis matronalis.
здорiвник — Hypericum perforatum.
здорова трава — Hypericum perforatum.
здоровник звичайний — Sanicula europaea.
здрастик — Galanthus nivalis.
здрасть — Scilla bifolia.
здрiжник — Briza media.
здрiк — Genista tinctoria.
здрiкан — Papaver rhoeas.
здутостебловик — Physocaulis.
здутостебловик вузлуватий — Physocaulis
nodosus.
зезульки — Orchis sp.
зезюльки — Orchis morio.
зелезим — Chelidonium majus.
зелезник лiлiєватий — Adenophora lilifolia.
зелезниця — Diphasiastrum complanatum.
зелезняк плавний — Lythrum salicaria.
зелемизеленя — Chelidonium majus.
зелемозелень — Chelidonium majus.
зелемозень — Chelidonium, Chelidonium majus.
зелемозень звичайний — Chelidonium majus.
зелемозина — Chelidonium majus.
зеленець — Achillea millefolium, Diphasiastrum complanatum.
зеленець звичайний — Ptarmica vulgaris.
зелениця — Diphasiastrum, Cupressus sempervirens, Diphasiastrum complanatum, Ononis arvensis, Scleranthus annuus, Taxus baccata.

rig

звоночки — Campanula bononiensis, Campa-

py
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зимовник луговий — Colchicum autumnale.
зимозелениця — Pyrola rotundifolia.
зимозелень — Chelidonium majus.
зимозiлля — Euphorbia carniolica, Euphor-
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bia helioscopia, Heracleum sphondylium subsp. sibiricum.
зимозiль — Aster × salignus, Chelidonium majus, Galanthus nivalis.
зимолюбка — Chimaphila.
зимолюбка зонтична — Chimaphila umbellata.
зимухи — Malus domestica.
зимушка — Malus domestica.
зим’як — Solanum tuberosum.
зинзивей — Malva sylvestris.
зиновiя — Melampyrum nemorosum.
зиновник — Chamaecytisus ruthenicus.
зиповник — Ranunculus repens.
зирки — Centaurium erythraea.
зирки бiлi — Saponaria oﬃcinalis.
зiв львиний — Antirrhinum majus, Linaria
vulgaris.
зiвзюльник — Polygonum bistorta.
зiв’ялник — Orchis mascula.
зiлля вiд болю голови — Epilobium hirsutum.
зiлля вiд бородавок — Euphrasia stricta, Solidago virgaurea.
зiлля вiд водянки — Portulaca oleracea.

au

rum, Polygonatum odoratum.

зiлля вiд зубiв — Lycopus europaeus.
зiлля вiд кольок — Eryngium campestre,
Eryngium planum.

зiлля вiд кровавого поносу — Potentilla
erecta.

зiлля вiд курячої слiпоти — Anthemis ruthenica.

зiлля вiд лихоманки — Ranunculus sceleratus.

зiлля вiд лихорадки — Potentilla argentea,

ht

Ranunculus acris, Scrophularia nodosa, Teucrium chamaedrys, Trifolium campestre.
зiлля вiд лишаїв — Euphorbia esula.
зiлля вiд малярiї — Linaria vulgaris.
зiлля вiд нудьги — Echium vulgare.
зiлля вiд остуди — Adonis vernalis.
зiлля вiд падучої — Polygonatum latifolium,
Polygonatum odoratum.
зiлля вiд паморокiв — Galium verum.
зiлля вiд панiї — Dianthus membranaceus.
зiлля вiд пiдвiю — Cirsium rivulare, Geum
urbanum, Veronica chamaedrys.
зiлля вiд пiдриву — Agrimonia eupatoria.
зiлля вiд порухи — Geum aleppicum.
зiлля вiд пропасницi — Adenophora lilifolia,
Hieracium umbellatum, Pimpinella saxifraga.
зiлля вiд простуди — Chamaecytisus austriacus, Galium palustre.
зiлля вiд рiботиння — Stachys annua.
зiлля вiд рiзачки — Helichrysum arenarium.
зiлля вiд ряботиння — Polygonatum multiﬂorum.
зiлля вiд серця — Geranium robertianum.
зiлля вiд скаженини — Centaurea jacea,
Centaurea phrygia, Chamaecytisus albus,
Chamaecytisus austriacus, Hypericum perforatum, Lembotropis nigricans, Trifolium aureum.
зiлля вiд сказу — Hieracium echioides, Lembotropis nigricans, Medicago sativa subsp. falcata.
зiлля вiд сухот — Chaenorhinum minus.
зiлля вiд трясцi — Lepidium ruderale.
зiлля вiд уразу — Hieracium pilosella, Pteridium aquilinum.
зiлля для корiв — Tragopogon pratensis.
зiлля з гробу Господнього — Artemisia annua.
зiлля од гиртики — Conium maculatum.
зiлля од дання — Euphorbia villosa, Impatiens noli-tangere, Lathyrus latifolius.
зiлля од 99 хвороб — Hypericum perforatum.
зiлля од лихорадки — Geranium pusillum.
зiлля од поганюки — Lathyrus pannonicus.
зiлля од скаженини — Lotus corniculatus.

co

tium prutenicum.

guierana.

зiлля вiд жовтяницi — Inula salicina.
зiлля вiд задишки — Polygonatum multiﬂo-

rig

tea.

зимбiлi — Briza media.
зим’є — Cerasus vulgaris.
зимiвка — Cucumis melo, Pyrus communis.
зимник — Aster × salignus, Malus domestica.
зимниця — Malus domestica.
зимовик — Majanthemum bifolium.
зимовик осiннiй — Colchicum autumnale.
зимовник — Colchicum autumnale, Laserpi-

зiлля вiд головного болю — Euphorbia se-
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зеркало чортове — Thalictrum lucidum.
зерно — Triticum aestivum.
зєбрий — Galeopsis tetrahit.
зєбрiй — Lamiastrum galeobdolon.
зибовник — Galium verum.
зивакост — Polygonum bistorta.
зиглiнгiя — Sieglingia.
зиглiнгiя лежача — Sieglingia decumbens.
зизґєль — Carlina vulgaris.
зизифора — Ziziphora.
зизифора головчаста — Ziziphora capitata.
зизифора кримська — Ziziphora taurica.
зизифора перська — Ziziphora persica.
зизифора тонка — Ziziphora tenuior.
зизифора чебрецева — Ziziphora serpyllacea.
зима — Colchicum autumnale, Solidago gigan-
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nicus.

зiновать Цинґера — Chamaecytisus zingeri.

зiновать чорнушка — Lembotropis nigricans.
зiновка — Origanum vulgare.
зiньовать — Chamaecytisus ratisbonensis.
зiрка — Centaurium erythraea, Lychnis chalcedonica, Saponaria oﬃcinalis.

зiрка бiла — Crocus reticulatus, Saponaria ofﬁcinalis.

зiрка вечiрня — Reseda odorata.
зiрка рання — Ipomoea purpurea, Reseda odorata.

зiрка рiздвяна — Euphorbia pulcherrima.
зiрка ряба — Dianthus barbatus.
зiркач — Papaver rhoeas.
зiрки — Lychnis, Centaurium erythraea, Di-

anthus barbatus, Dianthus carthusianorum,
Dianthus caryophyllus, Dianthus deltoides,
Levisticum oﬃcinale, Lychnis chalcedonica,
Tagetes patula.
зiрки бузькiв вогонь — Lychnis flos-cuculi.
зiрки городнi — Lychnis chalcedonica.
зiрки липкi — Lychnis viscaria.
зiрки оксамитнi — Lychnis coronaria.
зiрки польовi — Anagallis arvensis, Arenaria
procera, Silene latifolia.
зiрки садовi — Lychnis chalcedonica.
зiрки червонi — Verbena oﬃcinalis.
зiркоплiдник — Damasonium.
зiркоплiдник частуховидний — Damasonium alisma.
зiркоплiдник частуховий — Damasonium
alisma.
зiрнички — Lychnis ﬂos-cuculi.
зiронька вечiрня — Reseda odorata.
зiрочка — Gagea lutea, Stellaria media.
зiрочка ночна — Reseda odorata.
зiрочки — Gagea, Alchemilla micans, Centaurium erythraea, Dianthus campestris, Dianthus caryophyllus, Dianthus deltoides, Dianthus sp., Gagea pusilla, Hepatica nobilis,
Lychnis chalcedonica, Myosoton aquaticum,
Viola tricolor.
зiрочки азовськi — Gagea maeotica.
зiрочки Артемчука — Gagea artemczukii.
зiрочки боровi — Gagea pineticola.
зiрочки бульбистi — Gagea bulbifera.
зiрочки волохатi — Gagea villosa.
зiрочки Гельдрайха — Gagea heldreichii.
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garica, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus ratisbonensis, Chamaecytisus ruthenicus, Cytisus, Genista tinctoria, Lembotropis
nigricans, Medicago sativa subsp. falcata, Viola tricolor.
зiновать австрiйська — Chamaecytisus
austriacus.
зiновать багатоволосиста — Chamaecytisus
polytrichus.
зiновать бiла — Chamaecytisus albus.
зiновать Блоцького — Chamaecytisus
blockianus.
зiновать борова — Chamaecytisus pineticola.
зiновать вiничкова — Cytisus scoparius.
зiновать волосиста — Chamaecytisus polytrichus.
зiновать Вульфа — Chamaecytisus wulfii.
зiновать гранiтна — Chamaecytisus graniticus.
зiновать днiпровська — Chamaecytisus
borysthenicus.
зiновать купчаста — Chamaecytisus supinus.
зiновать Литвинова — Chamaecytisus litwinowii.
зiновать Лiндеманна — Chamaecytisus
lindemannii.
зiновать нiмецька — Chamaecytisus ratisbonensis.
зiновать нiмецька видовжена — Chamaecytisus ratisbonensis subsp. elongatus.
зiновать Пачоського — Chamaecytisus paczoskii.
зiновать подiльська — Chamaecytisus podolicus.
зiновать регенсбурзька — Chamaecytisus ratisbonensis.
зiновать Рошеля — Chamaecytisus rochelii.
зiновать руська — Chamaecytisus ruthenicus.
зiновать рясноволосиста — Chamaecytisus polytrichus.

cytisus skrobiszewskii.

зiновать скупчена — Chamaecytisus supinus.
зiновать українська — Chamaecytisus ruthe-

ht

ratisbonensis.

зiнзiвер — Malva pusilla, Malva sylvestris.
зiнзiвiр городнiй — Malva sylvestris.
зiнобрат — Lythrum virgatum.
зiновать — Chamaecytisus, Calophaca wol-

зiновать Скробiшевського — Chamae-

rig

зiлля од сухот — Sisymbrium oﬃcinale.
зiлля од трясцi — Ranunculus acris.
зiльник — Anthyllis vulneraria.
зiмак — Solanum tuberosum.
зiмник — Aster × salignus.
зiмницi — Malus domestica.
зiмовниця — Malus domestica.
зiмодра — Lysimachia vulgaris.
зiм’як — Solanum tuberosum.
зiневать — Caragana frutex, Chamaecytisus

py

554

зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки

Ґранателлi — Gagea granatellii.
дрiбненькi — Gagea pusilla.
дудчастi — Gagea fistulosa.
Жермени — Gagea germainae.
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зiрочки жовтi — Gagea lutea, Levisticum of-

зiрочник п’яна трава — Stellaria hippo-

зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки
зiрочки

зiрочник
зiрочник
зiрочник
зiрочник
зiрочник

ctona.

зiрочки Пачоського — Gagea paczoskii.
зiрочки пишнi — Gagea praeciosa.
зiрочки пiвденнобузькi — Gagea hypanica.
зiрочки подiльськi — Gagea podolica.
зiрочки покривнi — Gagea spathacea.
зiрочки польовi — Gagea arvensis.
зiрочки поперечнi — Gagea transversalis.
зiрочки приазовськi — Gagea maeotica.
зiрочки сiтчастi — Gagea reticulata.
зiрочки скiснi — Gagea transversalis.
зiрочки Совича — Gagea szovitsii.
зiрочки сумнiвнi — Gagea dubia.
зiрочки тупопелюстковi — Gagea amblyoзiрочки українськi — Gagea ucrainica.
зiрочки цибулинконоснi — Gagea bulbifera.
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зiрочки червонявi — Gagea erubescens.
зiрочки червонястi — Gagea erubescens.
зiрочки чохлуватi — Gagea spathacea.
зiрочки Шовиця — Gagea szovitsii.
зiрочки Шовiца — Gagea szovitsii.
зiрочник — Stellaria, Stellaria holostea.
зiрочник багновий — Stellaria uliginosa.
зiрочник Барта — Stellaria barthiana.
зiрочник Бартiана — Stellaria barthiana.
зiрочник блiдий — Stellaria pallida.
зiрочник болотний — Stellaria palustris.
зiрочник болотяний — Stellaria palustris.
зiрочник великоцвiтий — Stellaria holostea.

зiрочник гайовий — Stellaria nemorum.
зiрочник довголистий — Stellaria longifolia.

зiрочник занедбаний — Stellaria neglecta.
зiрочник злаковидний — Stellaria graminea.
зiрочник злакоподiбний — Stellaria graminea.

зiрочник ламкий — Stellaria fragilis.
зiрочник ланцетовидний — Stellaria holostea.

ria.

зiтельник чоловiчий — Epilobium hirsutum,
Epilobium tetragonum.

зiтильник — Epilobium angustifolium.
зiтильник дiвчачий — Anagallis arvensis.
зiтильник хлопчачий — Lysimachia vulgaris.
злаковi — Gramineae, Poaceae.
злата трава — Cuscuta epilinum.
златвiтвенник — Aster linosyris.
злиї ягоди — Actaea spicata.
злинець — Carduus deﬂoratus.
злинка — Erigeron, Conyza canadensis, Erigeron acer.

злинка альпiйська — Erigeron alpinus.
злинка вiдполiрована — Erigeron politus.
злинка глянсувата — Erigeron politus.
злинка гостра — Erigeron acer.
злинка гостра великолиста — Erigeron ac-

co

petala.

folia.

зiрочник травистий — Stellaria graminea.
зiрчак — Malva alcea.
зiтельник жiночий — Lysimachia nummula-

ht

canica.

п’яне сiно — Stellaria hippoctona.
розлогий — Stellaria longifolia.
середнiй — Stellaria media.
сизий — Stellaria palustris.
товстолистий — Stellaria crassi-

rig

Калльє — Gagea callieri.
коштовнi — Gagea praeciosa.
кримськi — Gagea taurica.
лiсовi — Lychnis chalcedonica.
лучнi — Gagea pratensis.
маленькi — Gagea minima.
малi — Gagea minima.
мохнатi — Gagea villosa.
низенькi — Gagea pusilla.
новоасканiйськi — Gagea novoas-

py

ﬁcinale.

зiрочник лiсовий — Stellaria holostea.
зiрочник-мокрець — Stellaria media.

er
subsp. macrophyllus.

злинка гостра глянсувата — Erigeron acer
subsp. politus.

злинка гостра типова — Erigeron acer
subsp. acer.

злинка їдка — Erigeron acer.
злинка канад(ий)ська — Conyza canadensis.
злинка однорiчна — Erigeron annuus.
злинка однорiчна пiвнiчна — Erigeron annuus subsp. septentrionalis.

злинка однорiчна щетиняста — Erigeron
annuus subsp. strigosus.

злинка подiльська — Erigeron podolicus.
злинка схiдна — Erigeron orientalis.
злодiй — Capsella bursa-pastoris, Rumex acetosa.

злотник — Avena sativa.
злотоверба — Salix alba var. vitellina.
змиївка — Geranium dissectum.
змийовик — Polygonum bistorta.
змиявод — Laserpitium krapﬁi.
змиячка — Scorzonera hispanica.
змiєвик — Aristolochia clematitis, Logﬁa arvensis, Polygonum bistorta.

змiєвка — Picris hieracioides.
змiєвон — Filipendula ulmaria, Laserpitium
krapﬁi.
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змiєголовник — Dracocephalum, Dracocepha-

змiячка пурпурова гiрська — Scorzonera

змiєголовник австрiйський — Dracocepha-

змiячка пурпурова типова — Scorzonera

змiєголовник молдавський — Dracocepha-

змiячка рожева — Scorzonera rosea.
змiячка сиза — Scorzonera cana.
змiячка стрепiхата — Scorzonera laciniata.
змiячка торочкувата — Scorzonera laciniata.
змiячка червона — Scorzonera purpurea.
знiт — Epilobium, Empetrum nigrum, Epilo-

lum moldavica.

purpurea subsp. rosea.

thymiﬂorum.

змiєголовник шведський — Dracocephalum

bium angustifolium.

знiт алсинолистий — Epilobium alsinifolium.
знiт альпiйський — Epilobium anagallidifolium.

знiт
знiт
знiт
знiт
знiт

багонний — Epilobium palustre.
болотний — Epilobium palustre.
болотяний — Epilobium palustre.
вiйчастий — Epilobium ciliatum.
вузьколистий — Epilobium angusti-

folium.

знiт
знiт
знiт
знiт

гiрський — Epilobium montanum.
дiвочий — Epilobium palustre.
Домiна — Epilobium dominii.
дрiбноквiтковий — Epilobium parviﬂo-

rum.

знiт дрiбнолистий — Epilobium anagallidifolium.

знiт дрiбноцвiтий — Epilobium parviflo-
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ruyschiana.
змiєць — Melampyrum arvense.
змiївка — Cleistogenes.
змiївка болгарська — Cleistogenes bulgarica.
змiївка пiзня — Cleistogenes serotina.
змiївка розчепiрена — Cleistogenes squarrosa.
змiївник — Aristolochia clematitis.
змiївон — Laserpitium krapﬁi.
змiївона — Clematis recta.
змiїна трава — Orchis morio.
змiїне зiлля — Veronica prostrata.
змiїний корiнь — Polygonum bistorta, Vincetoxicum hirundinaria.
змiйовик — Polygonum bistorta.
змiйовина — Scorzonera purpurea subsp.
rosea.
змiй-трава — Arum orientale.
змiя — Echium vulgare.
змiян — Laserpitium krapﬁi.
змiячий корiнь — Vincetoxicum hirundinaria,
Vincetoxicum scandens.
змiячка — Scorzonera, Scorzonera purpurea
subsp. rosea.
змiячка австрiйська — Scorzonera austriaca.
змiячка австрiйська кучерява — Scorzonera austriaca subsp. crispa.
змiячка дрiбноцвiта — Scorzonera parviflora.
змiячка еспанська — Scorzonera hispanica.
змiячка iспанська — Scorzonera hispanica.
змiячка iшпанська — Scorzonera hispanica.
змiячка кiнчаста — Scorzonera laciniata.
змiячка кримська — Scorzonera taurica.
змiячка кучерява — Scorzonera crispa.
змiячка мечевата — Scorzonera ensifolia.
змiячка мечолиста — Scorzonera ensifolia.
змiячка мягонька — Scorzonera mollis.
змiячка м’яка — Scorzonera mollis.
змiячка низенька — Scorzonera humilis.
змiячка низька — Scorzonera humilis.
змiячка приземка — Scorzonera humilis.
змiячка пряма — Scorzonera stricta.
змiячка пурпурова — Scorzonera purpurea.

ht

schiana.

змiєголовник чебрецевий — Dracocephalum

rig

lum moldavica.

змiєголовник Рюйша — Dracocephalum ruy-

purpurea subsp. purpurea.

py

lum austriacum.

rum.

знiт жилкуватий — Epilobium nervosum.
знiт залозистий — Epilobium adenocaulon.

знiт залозист(остеблов)ий — Epilobium adenocaulon.

знiт кiльчастий — Epilobium alpestre.
знiт косматий — Epilobium hirsutum.
знiт курячоочковий — Epilobium anagallidifolium.

знiт Ламi — Epilobium lamyi.
знiт ланцетолистий — Epilobium lanceolatum.

знiт Лямi — Epilobium lamyi.
знiт мокричниколистий — Epilobium alsinifolium.

знiт мокричнолистий — Epilobium alsinifolium.

знiт мохнатий — Epilobium hirsutum.
знiт несправжньочервонуватий — Epilobium pseudorubescens.
пагорбовий — Epilobium collinum.
пониклий — Epilobium nutans.
приальпiйський — Epilobium alpestre.
рiщастий — Epilobium obscurum.
рожевий — Epilobium roseum.
рожевий короткочерешковий — Epilobium roseum subsp. subsessile.
знiт розма(й)ринолистий — Epilobium dodonaei.
знiт темний — Epilobium obscurum.

знiт
знiт
знiт
знiт
знiт
знiт
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знiт тригранний — Epilobium alpestre.
знiт узколистий — Epilobium angustifolium.
знiт чотиригранний — Epilobium tetra-
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зозулинець плямистий — Dactylorhiza maculata.

знiт чотиригранний Лямi — Epilobium

зозулинець позначений — Orchis signifera.
зозулинець прикрашений — Orchis signifera.
зозулинець провансальський — Orchis

знiт чотиригранний типовий — Epilobium

зозулинець пурпуровий — Orchis purpu-

gonum.
tetragonum subsp. lamyi.

provincialis.

tetragonum subsp. tetragonum.

rea.

знiт шерсткий — Epilobium hirsutum.
знiт шорсткий — Epilobium hirsutum.
знiтенник — Sonchus oleraceus.
знiтийник хлопський — Epilobium angusti-

зозулинець римський — Dactylorhiza romana.

зозулинець рiдкоквiтковий — Orchis laxiﬂora.

folium.

зозулинець рiдкоцвiтий — Orchis laxiflora.
зозулинець рiдкоцвiтий болотяний — Or-

folium.

зозулинець розмальований — Orchis picta.
зозулинець салеповий — Orchis morio.
зозулинець салеповий барвистий — Orchis

ht

folium.

morio subsp. picta.

зозулинець серценосний — Dactylorhiza cordigera.

зозулинець смалюх — Orchis ustulata.
зозулинець Траунштейнера — Dactylorhiza
traunsteineri.

зозулинець тризубий — Orchis tridentata.
зозулинець тризубчастий — Orchis tridentata.

зозулинець чоловiчий — Orchis mascula.
зозулинець чоловiчий Ванькова — Orchis

co

знiтинник хлопчачий — Epilobium hirsutum.
знiтiйник — Epilobium angustifolium.
знiтовi — Onagraceae.
знядиця — Chenopodium capitatum.
зобник — Xanthium strumarium.
зозулин цвiт — Lychnis ﬂos-cuculi.
зозулине зiлля — Dactylorhiza majalis.
зозулинець — Orchis, Dactylorhiza ma-

rig

знiтинник (дiвчачий) — Epilobium angusti-

chis laxiflora subsp. palustris.

py

знiтильник бабський — Epilobium hirsutum.
знiтильник дiвочий — Epilobium palustre.
знiтильник хлопський — Epilobium angusti-
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jalis, Orchis laxiﬂora, Orchis militaris, Orchis
morio.
зозулинець багряний — Dactylorhiza incarnata.
зозулинець барвистий — Orchis picta.
зозулинець блiдий — Orchis pallens.
зозулинець блощичний — Orchis coriophora.
зозулинець блощичний запашний — Orchis coriophora subsp. fragrans.
зозулинець болотний — Orchis palustris.
зозулинець болотяний — Orchis palustris.
зозулинець бузиновий — Dactylorhiza sambucina.
зозулинець Ванькова — Orchis wanjkowii.
зозулинець гостроверхий — Anacamptis pyramidalis.
зозулинець дрiбнокрапчастий — Orchis
punctulata.
зозулинець жилкуватий — Orchis nervulosa.
зозулинець запашний — Orchis fragrans.
зозулинець iберiйський — Dactylorhiza iberica.
зозулинець крапчастий — Orchis punctulata.
зозулинець кулястий — Traunsteinera globosa.
зозулинець мавпячий — Orchis simia.
зозулинець обпалений — Orchis ustulata.
зозулинець обсмалений — Orchis ustulata.

mascula subsp. wanjkowii.

зозулинець чоловiчий позначений — Orchis mascula subsp. signifera.

зозулинець чоловiчий типовий — Orchis
mascula subsp. mascula.

зозулинець широколистий — Dactylorhiza
majalis.

зозулинець шоломоносний — Orchis militaris.

зозулинi квiтки — Dactylorhiza majalis.
зозулинi сльози — Listera, Listera ovata.
зозулинi сльози серцелистi — Listera cordata.

зозулинi сльози яйцевиднi — Listera ovata.
зозулинi сльози яйцелистi — Listera ovata.
зозулинi черевички — Cypripedium, Cypripedium calceolus.

зозулинi черевички справжнi — Cypripedium calceolus.

зозулинцевi — Orchidaceae.
зозулi — Dactylorhiza majalis, Gymnadenia

conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera
globosa.
зозуля — Dactylorhiza majalis, Galeopsis ladanum, Gymnadenia conopsea.
зозуля сiренька — Gymnadenia conopsea.
зозуляча пшениця — Lychnis ﬂos-cuculi.
зозулячки — Dactylorhiza majalis.
зозуль — Dactylorhiza majalis.
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зозулька — Dactylorhiza majalis, Galeop-

золотник — Agrimonia eupatoria, Ajuga rep-

зозульки сiрчано-жовтi несправжньобузиновi — Dactylorhiza sulphurea subsp.

py
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pseudosambucina.

traunsteineri.

's

зозульки Фукса — Dactylorhiza fuchsii.
зозульник — Capsella bursa-pastoris, Orchis
laxiﬂora.

ht
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зозульки травневi — Dactylorhiza majalis.
зозульки Траунштайнера — Dactylorhiza

tans, Avena sativa, Centaurea sumensis, Centaurium erythraea, Comarum palustre, Cuscuta epilinum, Cynoglossum oﬃcinale, Dryopteris ﬁlix-mas, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Geum
urbanum, Leucanthemum vulgare, Potentilla anserina, Potentilla erecta, Potentilla pedata, Potentilla sp., Rumex hydrolapathum,
Sanguisorba oﬃcinalis, Teucrium chamaedrys,
Verbascum nigrum.
золотник льняник — Aster linosyris.
золотник правдивий — Cuscuta epilinum.
золотник яловий — Sanguisorba oﬃcinalis.
золотниця — Lythrum salicaria.
золотничек — Galium verum.
золото чортове — Chrysosplenium alternifolium.
золотоборiдник — Chrysopogon.
золотоборiдник звичайний — Chrysopogon gryllus.
золотобородник — Chrysopogon.
золотобородник цикадовий — Chrysopogon
gryllus.
золотозiль — Chrysosplenium alternifolium.
золотозiль напротивнолистий — Chrysosplenium alpinum.
золотозiль поперемiннолистий — Chrysosplenium alternifolium.
золотолисник — Chrysosplenium alternifolium.
золотопера — Juncus eﬀusus.
золотопупник — Potentilla alba.
золототисячна трава — Centaurium erythraea.
золототисячник — Centaurium, Astragalus dasyanthus, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Epilobium hirsutum,
Galium boreale, Gratiola oﬃcinalis, Helichrysum arenarium, Leucanthemum vulgare,
Melampyrum arvense, Potentilla anserina, Potentilla bifurca, Silene dioica.
золототисячник болотний — Centaurium
uliginosum.
золототисячник болотяний — Centaurium
uliginosum.
золототисячник гарненький — Centaurium pulchellum.
золототисячник гарний — Centaurium pulchellum.
золототисячник дрiбненький — Centaurium
pulchellum.
золототисячник звичайний — Centaurium
erythraea.
золототисячник звичайний турецький —
Centaurium erythraea subsp. turcicum.
золототисячник колосистий — Centaurium spicatum.
золототисячник Маєра — Centaurium meyeri.

rig

sis ladanum, Orchis militaris, Orchis morio,
Orobanche.
зозулька мужеська — Orchis mascula.
зозулька чоловiча — Orchis mascula.
зозульки — Dactylorhiza, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza maculata, Equisetum arvense, Gymnadenia conopsea, Orchis militaris,
Orchis morio, Viola hirta, Viola tricolor.
зозульки бузиновi — Dactylorhiza sambucina.
зозульки грузинськi — Dactylorhiza iberica.
зозульки жовтi — Cypripedium calceolus.
зозульки м’ясо-червонi — Dactylorhiza incarnata.
зозульки плямистi — Dactylorhiza maculata.
зозульки римськi — Dactylorhiza romana.
зозульки серценоснi — Dactylorhiza cordigera.
зозульки сiрчано-жовтi — Dactylorhiza
sulphurea.

th
or

зозульняк — Orchis morio.
зозюльки — Cypripedium.
золота травка — Poa pratensis.
золотань ленчаста — Aster linosyris.
золотарник — Leontodon autumnalis, Solidago virgaurea.

au

золоте зiлля — Chrysosplenium alternifolium.
золотень — Asphodeline, Asphodeline lutea,
Solidago virgaurea.

золотень жовтий — Asphodeline lutea.
золотень кримський — Asphodeline taurica.

золотець — Ranunculus lanuginosus, Ranunculus repens.

золотий дощ — Laburnum.
золотий дощ звичайний — Laburnum anagyroides.

золотий корiнь — Rhodiola rosea.
золотило польове — Solidago virgaurea.
золотина американська — Ribes aureum.
золотисячник — Centaurium erythraea.
золотiльник — Potentilla aurea.
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золототисячник Мейєра — Centaurium me-

золотушник яйлинський — Solidago jaila-

золототисячник прибережний — Centau-

золотячка — Chrysosplenium alternifolium,

yeri.

rum.

sphondylium subsp. sibiricum.

зонтичнi — Apiaceae, Umbelliferae.
зопник — Phlomis tuberosa.
зорельон — Asterolinon.
зорельон зiрчастий — Asterolinon linumstellatum.

's

th
or

au

ht

зоринка — Pyrus communis.
зорi — Dianthus sp., Malus domestica.
зорiнки — Malus domestica.
зорка — Mirabilis jalapa.
зорки — Lychnis chalcedonica, Parnassia palustris.

repens.

rig

зорочник — Stellaria holostea.
зоря — Levisticum oﬃcinale.
зоря дика — Conioselinum tataricum.
зоря лугова — Ranunculus acris, Ranunculus
зорька вечерня — Reseda odorata.
зорька небесна — Levisticum oﬃcinale.
зостиль — Rhamnus catharticus.
зостiр — Frangula alnus, Rhamnus catharticus.
зрадзiль — Agrimonia eupatoria.
зрадник — Achillea millefolium, Gladiolus im-

co

— Centaurium litorale subsp. uliginosum.
золототисячник тонкоквiтковий — Centaurium tenuiﬂorum.
золототисячник тонкоцвiтий — Centaurium tenuiflorum.
золототисячник турецький — Centaurium
turcicum.
золототисяшник жовтий — Solidago virgaurea.
золототисяшник мужеський — Solidago virgaurea.
золотоцвiт — Dimorphotheca, Dimorphotheca hybrida, Leucanthemum vulgare.
золотоцвiт гiбридний — Dimorphotheca
hybrida.
золотоцвiт круглолистий — Leucanthemum
rotundifolium.
золотоцвiт серпник — Leucanthemum vulgare.
золоточипер — Aster linosyris.
золоточник — Solidago virgaurea.
золотуха — Nitraria, Centaurium erythraea,
Helichrysum arenarium, Inula britannica, Nitraria schoberi, Potentilla erecta, Solidago virgaurea, Thalictrum ﬂavum.
золотуха солонцева — Nitraria schoberi.
золотуховi — Nitrariaceae.
золотушна трава — Bassia laniﬂora, Bidens
cernua, Bidens tripartita, Logﬁa arvensis.
золотушник — Solidago, Betonica oﬃcinalis,
Inula britannica, Scrophularia umbrosa, Solidago virgaurea, Thalictrum ﬂavum, Thalictrum lucidum, Thalictrum minus, Viola arvensis, Viola reichenbachiana.
золотушник альпiйський — Solidago alpestris.
золотушник звичайний — Solidago virgaurea.
золотушник звичайний альпiйський —
Solidago virgaurea subsp. minuta.
золотушник звичайний типовий — Solidago virgaurea subsp. virgaurea.
золотушник злаколистий — Solidago graminifolia.
золотушник золота рiзка — Solidago virgaurea.
золотушник канадiйський — Solidago canadensis.
золотушник канадський — Solidago canadensis.
золотушник кримський — Solidago taurica.
золотушник пiзнiй — Solidago gigantea,
Solidago serotina.

Solidago virgaurea.

зольник — Anthyllis, Anthyllis vulneraria.
зольник звичайний — Anthyllis vulneraria.
зонтики — Convolvulus arvensis, Heracleum

py

rium litorale.

золототисячник прибережний болотяний

bricatus, Polygala vulgaris, Veronica chamaedrys.
зразiллє — Centaurea mollis.
зрiзованець — Allium schoenoprasum.
зрiзованець кiнський — Juncus conglomeratus.
зрядник — Gladiolus imbricatus.
зуб — Helichrysum arenarium, Orobanche ramosa, Potentilla erecta.
зуб бабiй — Lathyrus sativus.
зуб вовчий — Neottia nidus-avis, Polygonum
hydropiper, Taraxacum oﬃcinale.
зуб кiнський — Lathyrus sativus.
зуб собачий — див. собачий зуб, Chelidonium majus.
зуб чортов — Astragalus glycyphyllos.
зубарi — Lilium martagon.
зубатник — Eryngium planum.
зубачка бульвиста — Dentaria bulbifera.
зубачка железовата — Dentaria glandulosa.
зуб-зiлля — Silene nutans.
зуби — Neottia nidus-avis.
зуби вовчi — Lathraea squamaria, Orobanche
elatior.
зубiвник — Hyoscyamus niger.
зубна трава — Orobanche ramosa.
зубний корiнь — Cachrys, Prangos.
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зубний корiнь гiрський — Cachrys alpina,

зузуль — Dactylorhiza majalis.
зузульки — Gymnadenia conopsea, Orchis

Prangos triﬁda.

зубний корiнь солонцевий — Cachrys

morio.

зузульки жовтi — Cypripedium calceolus.
зузульняк — Orchis laxiﬂora.
зурка — Cynoglossum, Cynoglossum oﬃcinale.
зурка лiкарська — Cynoglossum oﬃcinale.
зурка нiмецька — Cynoglossum germanicum.
зурка темножилкаста — Cynoglossum creticum.

зчиток — Chelidonium majus.
зюбрiй — Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit.

зюзик — Lycopus europaeus.
зюзник — Lycopus europaeus, Lycopus exalta-

ht

tus, Lythrum salicaria.

py

rig

зябiй-круча — Clematis integrifolia.
зябра — Dracocephalum thymiﬂorum.
зябрей — Stachys annua.
зябрей красний — Galeopsis ladanum.
зябрик — Melampyrum cristatum.
зябрiй — Galeopsis speciosa, Galeopsis tet-

rahit, Lamiastrum galeobdolon, Lamium album, Melampyrum nemorosum.
зябрiй волосистий — Galeopsis pubescens.
зябрiй дрiбноцвiтий — Galeopsis biﬁda.
зябрiй звичайний — Galeopsis tetrahit.
зябрiй полевий — Galeopsis ladanum.
зябрiй сорокатий — Galeopsis speciosa.
зязюльки (жовтi) — Cypripedium calceolus.
зьов львиний — Antirrhinum majus, Linaria
vulgaris.
зьов львиний дикий — Linaria vulgaris.

th
or

's

co

odontalgica, Prangos odontalgica.
зубник — Asarum europaeum, Helichrysum
arenarium, Hyoscyamus niger, Orobanche
ramosa, Pedicularis kaufmannii, Polygonatum
multiﬂorum, Polygonatum odoratum, Salvia
pratensis, Teucrium polium, Trinia multicaulis.
зубниця — Dentaria, Dentaria bulbifera.
зубниця бульбиста — Dentaria bulbifera.
зубниця залозиста — Dentaria glandulosa.
зубниця зелезиста — Dentaria glandulosa.
зубниця п’ятилиста — Dentaria quinquefolia.
зубниця цибуляста — Dentaria bulbifera.
зубовий корiнь — Dentaria bulbifera.
зубовник — Menyanthes trifoliata.
зубравка — Hierochloë odorata.
зубрий — Galeopsis ladanum.
зубрiвка — Beckmannia eruciformis, Hierochloë odorata.
зубрiвничок — Myosotis sp.
зубрiй — Galeopsis tetrahit, Galeopsis sp.,
Polygonatum odoratum.
зубровка — Hierochloë odorata, Potentilla
erecta.
зубровник — Beckmannia, Beckmannia eruciformis, Gladiolus imbricatus.
зубровник звичайний — Beckmannia eruciformis.
зубровник схiдний — Beckmannia syzigachne.
зуб’ятник — Hyoscyamus niger.

au

ибунка — Veronica beccabunga.
ива — Salix caprea, Salix fragilis, Salix sp.
ива козя — Salix caprea.
ива корзиночна — Salix viminalis.
ива молдаванська — Salix viminalis.
ивель — Salix caprea.
ивика — Salix caprea.
ивилга — Viscum album.
ивина — Salix caprea, Salix cinerea, Salix sp.
ивишня — Cerasus vulgaris.
идольська травка — Ruta graveolens.
икавка — Berteroa incana.
илем — Ulmus glabra, Ulmus minor.
илець — Equisetum arvense.
илим — Ulmus glabra, Ulmus minor.
ильм — Ulmus glabra.
ильм польовий — Ulmus minor.

И
ильма — Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus
minor.

ильмина — Ulmus glabra, Ulmus laevis.
ильм’як — Ulmus glabra.
ильняк — Ulmus glabra, Ulmus minor.
ильха — Alnus glutinosa.
имшина — Briza media, Phragmites australis.
ин — Linum usitatissimum.
ин(д)жир — Ficus carica.
индики — Tagetes erecta.
инжирове дерево — Ficus carica.
ирга — Cotoneaster integerrimus, Mespilus germanica.

ирга звичайна — Cotoneaster integerrimus.
ирдина — Cotoneaster integerrimus.
иржiй — Camelina microcarpa, Camelina sativa.

иржiй сiйний — Camelina sativa.
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I
iберис окружковий — Iberis umbellata.
iберiйка — Iberis.
iберiйка гiрка — Iberis amara.
iберiйка звичайна — Iberis simplex.
iберiйка зонтична — Iberis umbellata.
iберiйка кримська — Iberis taurica.
iберiйка парасолькова — Iberis umbellata.
iберiйка периста — Iberis pinnata.
iберiйка пiрчаста — Iberis pinnata.
iберiйка проста — Iberis simplex.
iберiйка скельна — Iberis saxatilis.
iбiск рiчний — Hibiscus trionum.
iбола — Viola odorata.
iболя — Crocus heuﬀelianus, Viola odorata, Vi-

iванове зiлля — Agrimonia eupatoria, Dryo-

iбоя — Crocus heuﬀelianus, Hepatica nobilis.
iбуля — Hepatica nobilis.
iбульки — Hydrocharis morsus-ranae.
iбунка — Veronica anagallis-aquatica, Veronica

iван-трава — Ajuga laxmannii, Epilobium an-

beccabunga.

Salix cinerea.

's

iва молдаванська — Salix viminalis.
iва плакуча — Salix alba, Salix babylonica.
iван — Hypericum perforatum.
iван головастий — Anacyclus oﬃcinarum.
iван головатий — Echinops exaltatus, Trifolium ochroleucon, Trifolium pannonicum.

th
or

iван iванич — Peganum harmala.
iван купала — Galium verum.
iван святий — Cichorium intybus.
iван-да-марiя — Viola tricolor.
iван-да-мар’я — Melampyrum nemorosum,
Viola tricolor.

iван-джура — Aruncus dioicus.
iвандлово зiлля — Echium vulgare.
iван-зiллє пiльське — Echium vulgare.
iван-зiлля — Epilobium tetragonum, Hype-

au

ht

ola arvensis, Viola tricolor.

rig

iван-та-маруся — Melampyrum nemorosum.
iван-та-мар’я — Melampyrum nemorosum, Viola tricolor.

gustifolium, Inula salicina subsp. aspera, Leucanthemum vulgare.
iван-чай — Epilobium angustifolium, Chamaerion.
iван-чай звичайний — Chamaerion angustifolium.
iван-чай розма(й)ринолистий — Chamaerion dodonaei.
iванчик — Medicago sativa.
iванчик золотий — Galium verum.
iвасик — Trifolium montanum, Trifolium pratense.
iвилга — Viscum album.
iвина — Salix caprea, Salix cinerea.
iвишня — Cerasus vulgaris.
iвiльга — Loranthus europaeus.
iвка — Equisetum arvense.
iвняк повзаючий — Ajuga reptans.
iглиця (волоська) — Ruscus aculeatus.
iголка — Erodium cicutarium.
iготки — Stachys recta.
iєрусалимське дерево — Artemisia abrotanum.
iжовник — Echium italicum.
iзабела — Vitis labrusca.
iзул — Hyssopus oﬃcinalis.
iкавка — Berteroa incana.
iкло вовчаче — Daphne mezereum.
iковка — Berteroa incana.
iкотник — Berteroa incana.
iлем — Ulmus glabra, Ulmus sp.
iлець — Equisetum arvense.
iлим — Ulmus laevis.
iлiм — Ulmus laevis.
iлiяк — Syringa vulgaris.
iль — Picea abies.

co

iва — Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea,

tum.

iванок гiрський — Hypericum montanum.
iванок гранчастий — Hypericum maculatum.
iванок косач — Hypericum humifusum.
iванок крилатий — Hypericum tetrapterum.
iванок мохнатий — Hypericum hirsutum.
iванок прозiрник — Hypericum perforatum.
iванок чепурний — Hypericum elegans.
iван-та-ганна — Linaria vulgaris.
iван-та-марiйка — Melampyrum nemorosum.
iван-та-марiя — Melampyrum nemorosum, Vi-

py

ola tricolor.

pteris ﬁlix-mas, Dryopteris sp.

iванок — Aster amellus, Hypericum perfora-

ricum perforatum, Hyssopus oﬃcinalis, Inula britannica, Inula germanica, Inula salicina
subsp. aspera.
iванiв цвiт — Chrysanthemum segetum, Filipendula ulmaria, Leucanthemum vulgare.
iван-i-марiя — Melampyrum nemorosum, Viola tricolor.
iван-i-мар’я — Viola tricolor.
iванко — Epilobium angustifolium.
iванкове зiлля — Agrimonia eupatoria.
iван-мар’я — Viola tricolor.
iванова трава — Epilobium angustifolium,
Nonea pulla.
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iльдiцiя — Gleditsia triacanthos.
iльїнка — Pyrus communis.
iльма — Ulmus glabra, Ulmus laevis.
iльм(ак) — Ulmus glabra.
iльмах — Ulmus glabra.
iльмень — Ulmus laevis.
iльмина — Ulmus glabra.
iльм’як(а) — Ulmus glabra.
iльняк — Ulmus glabra.
iльха — Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana.
iльха бiла — Alnus incana.
iльха чорна — Alnus glutinosa.
iльце — Equisetum arvense.
iмела — Loranthus europaeus, Viscum album.
iмурка — Medicago sativa subsp. falcata.
iм’я коров’яче — Orobanche sp.
iндау — Eruca.
iндау посiвний — Eruca vesicaria.
iндiвiя — Cichorium endivia.
iнжир — Ficus carica.
iнкарнатка — Trifolium incarnatum.
iнща — Galium verum.
iнщавсик — Inula salicina.
iпомея — Ipomoea.
iпомея голуба — Ipomoea tricolor.
iпомея пурпурова — Ipomoea purpurea.
iр — Acorus calamus.
iранське залiзне дерево — Parrotia persica.
iрга — Cotoneaster, Amelanchier, Amelanchi-

toneaster melanocarpus.

py

rig

ht

iрга чорноягiдна — Cotoneaster niger.
iрень — Calla palustris.
iржа — Thlaspi arvense.
iржий — Thlaspi arvense.
iржiй — Camelina sativa.
iрис — Iris, Iris pallida, Iris variegata.
iрисики — Iris pallida, Iris variegata.
iрник — Acorus calamus.
iрниця — Acorus calamus.
iрошник — Filipendula ulmaria.
iрячник — Acorus calamus.
iскорник — Ranunculus acris.
iсоп (лiкарський) — Hyssopus oﬃcinalis.
iспанський дрок — Spartium.
iспанський дрок мiтлистий — Spartium
junceum.

iспарцет — Coronilla varia.
iстод — Polygala comosa, Polygala major, Polygala vulgaris.

co

er ovalis, Cotoneaster integerrimus.

iрга колосиста — Amelanchier spicata.
iрга кримська — Cotoneaster tauricus.
iрга круглолиста — Amelanchier ovalis.
iрга овальна — Amelanchier ovalis.
iрга садова — див. садова iрга.
iрга чорноплода — Cotoneaster niger, Co-

iстод гiркий — Polygala amara.
iстодот — Polygala vulgaris.
iстоколiнник — Spergula arvensis.
iталiйський райграс — Lolium multiflo-

iрга звичайна — Cotoneaster integerri-

's

rum.

iтальянка — Prunus domestica.
iюль — Calystegia sepium.

th
or

mus, Mespilus germanica.
iрга канадська — Amelanchier canadensis.

Ї
їжача голiвка випрямлена типова — Spar-

їжача голiвка — Sparganium.
їжача голiвка випрямлена — Sparganium

їжача голiвка занедбана — Sparganium

au

їва — Cydonia oblonga, Salix caprea.
ївка — Equisetum arvense.
їдностеблиця — Holcus lanatus.
їдуха — Potentilla erecta.
їжа — Dactylis glomerata.
їжаки — Datura stramonium.
їжакоплiдник — Echinocystis.
їжакоплiдник виткий — Echinocystis lobata.

erectum.

їжача голiвка випрямлена дрiбноплода

— Sparganium erectum subsp. microcarpum.
їжача голiвка випрямлена занедбана —
Sparganium erectum subsp. neglectum.

ganium erectum subsp. erectum.

їжача голiвка вузьколиста — Sparganium
angustifolium.

їжача голiвка гiлляста — Sparganium erectum.

їжача голiвка гiльчаста — Sparganium erectum.

їжача голiвка дрiбноплода — Sparganium
microcarpum.
neglectum.

їжача голiвка зринувша — Sparganium
emersum.

їжача голiвка мала — Sparganium minimum.

їжача голiвка маленька — Sparganium minimum.
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їживник — Echium sp.
їжиця — Dactylis glomerata.
їжник головатень — Echinops sphaerocepha-

glectum.

їжача голiвка проста — Sparganium emersum.

lus.

їжаче зiлля — Sanguisorba oﬃcinalis.
їжачка — Echinaria, Echinacea.
їжачка голiвчаста — Echinaria capitata.
їжачка головчаста — Echinaria capitata.
їжачки — Echinacea, Echinacea purpurea.
їжачки пурпуровi — Echinacea purpurea.
їжачкоголовi — Sparganiaceae.
їжачоголiвковi — Sparganiaceae.
їжачок — Trapa natans.

їжовник — Xanthium strumarium.
їзух — Hyssopus oﬃcinalis.
їкавка — Berteroa incana.
їлем — Ulmus glabra.
їлина — Abies alba.
їль — Abies alba.
їльм — Ulmus glabra.
їрка — Cotoneaster integerrimus.
їрха — Cotoneaster integerrimus.

ht

Й

йонатан — Malus domestica.
йонот — Malus domestica.
йор — Acorus calamus.
йорґенiя — Dahlia pinnata.

py
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йод — Chelidonium majus.
йозефок — Hyssopus oﬃcinalis.
йолка — Picea abies.
йолочка — Equisetum arvense.
йона — Malus domestica.

co

К

au

th
or

's

каба — Allium cepa.
кабак — Cucurbita pepo.
кабак декоративний — Lagenaria siceraria.
кабака — Cucurbita maxima.
кабаки совуснi — Cucurbita pepo.
кабанець — Lathyrus tuberosus.
кабани — Datura stramonium.
кабанцi — Datura stramonium.
кабачки — Cucurbita pepo, Tagetes erecta.
кабачки грушовиднi — Lagenaria siceraria.
кабачки декоративнi — Lagenaria siceraria.
кабачки круглi — Lagenaria siceraria.
кабачки соуснi — Cucurbita pepo.
кабачки фiгурнi — Cucurbita pepo.
кабачок — Cucurbita maxima, Cucurbita
pepo.

кабириз — Cupressus sempervirens.
кава — Lupinus angustifolius, Lupinus perennis, Lupinus polyphyllus, Lupinus sp.

кавалери крученi — Cosmos bipinnatus.
кавалерiя — Artemisia annua.
кавйор — Portulaca oleracea.
кавон — Citrullus lanatus.
кавун — Citrullus, Citrullus lanatus.
кавун звичайний — Citrullus lanatus.
кавуни дикi — Xanthium spinosum.
кавун-колоцинт — Citrullus colocynthis.
кавунцi — Tribulus terrestris.

кавунчики — Trifolium fragiferum.
каганець — Euphrasia stricta, Taraxacum ofﬁcinale.

кадельник — Melittis melissophyllum.
кадило — Melittis, Ajuga chamaepitys, Aju-

ga reptans, Campanula rapunculoides, Dracocephalum moldavica, Impatiens noli-tangere,
Lamium album, Lamium maculatum, Melissa
oﬃcinalis, Melittis melissophyllum, Ocimum
basilicum, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica,
Thuja occidentalis, Verbascum thapsus.
кадило бабине — Galeopsis speciosa, Melittis
melissophyllum.
кадило дике — Lamium maculatum.
кадило звичайне — Melittis melissophyllum.
кадило звичайне карпатське — Melittis
melissophyllum subsp. carpatica.
кадило карпатське — Melittis carpatica.
кадило мелiсолисте — Melittis melissophyllum.
кадило пахуче — Melittis melissophyllum.
кадило рiвнинне — Melittis sarmatica.
кадило сарматське — Melittis sarmatica.
кадильник — Melittis melissophyllum.
кадильник пахучий — Melittis melissophyllum.
кажанята рiзнобарвнi — Lobelia erinus.
казилен — Cuscuta epilinum.
каїса — Cydonia oblonga.
кайзирка — Pyrus communis.
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какiш — Lactuca serriola.
кактус — Opuntia humifusa.
кактусовi — Cactaceae.
какуруза — Zea mays.
кал — Calla palustris.
калакалуша — Padus avium.
каламiнта — Calamintha.
каламiнта великоквiткова — Calamintha
grandiﬂora.

каламiнта лiсова — Calamintha sylvatica.
каламiнта м’ятолиста — Calamintha menthifolia.

каламiнта худорлява — Calamintha parviﬂora.

калапчики — Lilium martagon.
калараб — Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes.

калачики — Malva, Althaea oﬃcinalis, Gera-
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nium macrorhizum, Geranium sp., Lavatera trimestris, Malva neglecta, Malva pusilla, Malva sylvestris, Pelargonium, Pelargonium zonale, Zea mays.
калачики випрямленi — Malva erecta.
калачики вирiзанi — Malva excisa.
калачики двозначнi — Malva ambigua.
калачики дрiбненькi — Malva pusilla.
калачики дрiбнi — Malva pusilla.
калачики занедбанi — Malva neglecta.
калачики заячi — Malva alcea.
калачики кiльчастi — Malva verticillata.
калачики круглолистi — Malva pusilla.
калачики кучерявi — Malva crispa.
калачики лiсовi — Malva sylvestris.
калачики мавританськi — Malva mauritiana.
калачики маленькi — Malva pusilla.
калачики могилiвськi — Malva mohileviensis.
калачики мускуснi — Malva moschata.
калачики непомiтнi — Malva neglecta.
калачики непомiченi — Malva neglecta.
калачики нiкейськi — Malva nicaeensis.
калачики нiцькi — Malva nicaeensis.
калачики пижмовi — Malva moschata.
калачики польовi лiсовi — Viola mirabilis.
калачики прямостоячi — Malva erecta.
калачиковi — Malvaceae.
калачник — Malva pusilla.
калашники — Malva sp.

rus, Omalotheca sylvatica, Polygonum bistorta, Potentilla anserina, Rumex confertus, Sanguisorba oﬃcinalis.
калдан — Stipa capillata, Stipa lessingiana, Stipa tirsa.
калена — Viburnum opulus.
календула — Calendula oﬃcinalis.
каленiна — Cornus sanguinea.
калепина — Calepina.
калепина нерiвномiрна — Calepina irregularis.
калепина рiзнолиста — Calepina irregularis.
калестанiя болотна — Peucedanum palustre.
кали — Calla palustris.
калина — Viburnum, Lychnis ﬂos-cuculi,
Sambucus nigra, Viburnum lantana, Viburnum opulus.
калина вiчнозелена — Viburnum tinus.
калина гордина — Viburnum lantana.
калина жаб’яча — Solanum dulcamara.
калина звичайна — Viburnum opulus.
калина красна — Viburnum opulus.
калина лiсова — Viburnum opulus.
калина проста — Viburnum opulus.
калина цiлолиста — Viburnum lantana.
калина червона — Viburnum opulus.
калина черлена — Viburnum opulus.
калина чорна — Viburnum lantana.
калинина — Viburnum opulus.
калинiнки — Malus domestica.
калинка — Crataegus monogyna, Sambucus
racemosa, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus.
калинка червена — Vaccinium vitis-idaea.
калинка чорна — Padus avium, Rhamnus
catharticus, Sambucus nigra.
калинки — Malus domestica, Vaccinium vitisidaea.
калитка — Capsella bursa-pastoris.
калит(оч)ник — Capsella bursa-pastoris.
калиточник звичайний — Capsella bursapastoris.
калиферат — Geum sp.
калицiя — Lycium barbarum.
калiстефус — Callistephus.
калiстефус китайський — Callistephus chinensis.
калiфорнiйський мак — Eschscholzia.
калiфорнiйський мак садовий — Eschscholzia californica.
калофака — Calophaca.
калофака волзька — Calophaca wolgarica.
калуз — Triticum durum.
калупiр — Balsamita major.
калуфер — Balsamita major.
калча — Nuphar lutea.
калчi — Caltha palustris.
калюжник — Astragalus glycyphyllos.

ht

Tragopogon pratensis.

какишник — Brassica elongata, Eruca vesi-

калган — Potentilla erecta, Iris pseudaco-

rig

какалуша — Padus avium.
какацки — Ribes uva-crispa.
какиш — Lactuca serriola, Sonchus oleraceus,

py
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калюжниця — Caltha, Caltha palustris, He-

камiнцi — Majanthemum bifolium, Vaccinium

калюжниця болотна — Caltha palustris.
калюжниця болотяна — Caltha palustris.
калюжниця болотяна гiрська — Caltha

камiнюки — Actaea spicata.
камiнь синiй — Lobelia erinus.
камка — Zostera, Zostera marina.
камка мала — Zostera noltii.
камка морська — Zostera marina.
камковi — Zosteraceae.
камнеломка — Saxifraga tridactylites.
камнянка(и) — Vaccinium vitis-idaea.
кампсис — Campsis.
кампсис повзучий — Campsis radicans.
кампсис укорiнливий — Campsis radicans.
кампустеля — Callistephus chinensis.
кампустелька польова — Knautia arvensis.
камфора — Valeriana oﬃcinalis.
камфора-зiллє — Huperzia selago.
камфорник — Camphorosma.
камфорник джунґарський — Camphoros-

palustris subsp. palustris.

калюжниця гiрська — Caltha laeta.
калюжниця звичайна — Caltha palustris.
калюжниця приємна — Caltha laeta.
калюжниця рогата — Caltha cornuta.
каляндра — Coriandrum sativum.
калярепа — Brassica napus subsp. rapifera,

ma songorica.

камфорник кущиковий — Camphorosma
monspeliaca.

камфорник однорiчний — Camphorosma
annua.

камфорник рiчний — Camphorosma annua.
камфорник тревалий — Camphorosma monspeliaca.
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Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes.
калярiпа — Brassica oleracea convar.
acephala var. gongylodes, Brassica rapa.
каляфiор — Brassica oleracea convar. botrytis.
кальвин — Malus domestica.
кальвiль — Malus domestica.
кальвiна — Malus domestica.
кальвiнки — Malus domestica.
кальдезiя — Caldesia.
кальдезiя бiлозоролиста — Caldesia parnassifolia.
кальмус — Acorus calamus.
кама — Foeniculum vulgare.
камандра гiрська — Teucrium montanum.
камандра звичайна — Teucrium chamaedrys.
камандра сiра — Teucrium polium.
камандра чiсникова — Teucrium scordium.
каманиця триколiрна — Viola tricolor.
камаричина — Trifolium sp.
каменика — Rubus saxatilis.
камениця — Melilotus alba, Rubus saxatilis,
Succisa pratensis, Vaccinium vitis-idaea.
каменка — Rubus saxatilis.
каменолом всезелений — Saxifraga paniculata.
каменолом товстолистий — Bergenia crassifolia.
каменцi — Rubus saxatilis.
камиш — Carex hirta, Carex vulpina, Eleocharis palustris, Phragmites australis, Scirpus lacustris, Scirpus sp., Typha latifolia.
камиш малий — Scirpus lacustris.
камиш степовий — Calamagrostis epigejos.
камiлка — Chamomilla recutita.
камiля — Chamomilla recutita.
камiнки — Vaccinium vitis-idaea.
камiнна липа — Ptelea trifoliata.
камiнна рутка — Asplenium ruta-muraria.
камiнний — Buglossoides arvensis.
камiннi квiтки — Paeonia oﬃcinalis.

ht

palustris subsp. cornuta.

калюжниця болотяна типова — Caltha

rig

palustris subsp. laeta.

калюжниця болотяна рогата — Caltha

vitis-idaea.

py

patica nobilis.

камфорове зiллє — Camphorosma annua.
камфоросма — Camphorosma.
камфоросма джунгарська — Camphorosma
songorica.

камфоросма монпелiйська — Camphorosma
monspeliaca.

камфоросма однорiчна — Camphorosma annua.

камчуг — Thalictrum minus.
камчужна трава — Tussilago farfara.
кам’яна м’ята — Calamintha.
кам’яна м’ята великоцвiта — Calamintha
grandiflora.

кам’яна м’ята дрiбноцвiта — Calamintha
parviﬂora.

кам’яна м’ята котяча — Calamintha nepeta.

кам’яна м’ята котяча дрiбноцвiта — Calamintha nepeta subsp. glandulosa.

кам’яна м’ята лiсова — Calamintha sylvatica.

кам’яна м’ята м’ятолиста — Calamintha
menthifolia.

кам’яницi — Succisa pratensis.
кам’яниця — Rubus saxatilis.
кам’янка — Buxus sempervirens, Rubus saxatilis, Vaccinium vitis-idaea.

кам’янки — Pyrus communis.
кана — Canna.
кана iндiйська — Canna indica.
канадський рис — Zizania aquatica.

© Юрій Кобів

th
or

's

канупер великий — Balsamita major.
канупер пахучий — Balsamita major.
канупер польовий — Betonica oﬃcinalis.
канупир пiльний — Salvia pratensis.
канупiр — Balsamita major.
канупiр дикий — Tanacetum vulgare.
канупiр польовий — Salvia pratensis.
кануфель — Levisticum oﬃcinale.
кануфер — Balsamita major, Senecio nemorensis.

cardiaca.

каприз — Impatiens balsamina, Xanthium
spinosum.

каптурки турецькi — Linaria vulgaris.
каптурник — Silene vulgaris.
каптурниця — Neottianthe.
каптурниця лiсова — Neottianthe cucul-

co

nacetum vulgare.

tris.

капелюшок — Malva moschata.
каперси — Capparis, Tropaeolum majus.
каперси колючi — Capparis spinosa.
каперсовi — Capparaceae, Cleomaceae.
каперцевi — Capparaceae, Cleomaceae.
каперцi — Capparis.
каперцi колючi — Capparis spinosa.
каперцi трав’янистi — Capparis herbacea.
каперцi трав’янi — Capparis herbacea.
капила — Rhinanthus alectorolophus.
капина — Polygonatum sp.
капируша — Capsicum annuum.
капистут — Onobrychis viciifolia.
капитон — Asarum europaeum.
капiштан — Callistephus chinensis.
каплиця — Phaseolus vulgaris.
каплун — Salvia nutans.
каплуни — Salvia pratensis.
капотка — Inula helenium.
каприва глуха — Lamium album, Leonurus

ht

riensis.

канарок — Avena sativa.
канатник — Abutilon theophrasti.
канделiя — Verbascum phlomoides.
кандиль — Malus domestica.
кани — Canna indica.
каниця — Leucanthemum vulgare.
канка — Scirpus lacustris.
канки — Acorus calamus.
канна — Canna.
канна iндiйська — Canna indica.
канни — Canna indica.
канновi — Cannaceae.
кановi — Cannaceae.
канопа — Cannabis sativa.
каноперевець — Lepidium latifolium.
канталупа — Cucumis melo.
кантарiй — Calystegia sepium.
кантопля — Solanum tuberosum.
кантор — Calystegia sepium.
кантоха — Solanum tuberosum.
канук — Lepidium latifolium.
канупер — Balsamita, Balsamita major, Ta-

капелюшки — Malva moschata.
капелюшник — Arctium lappa, Calla palus-

rig

канар — Phalaris canariensis.
канареєчна травка — Stellaria media.
канаркова трава — Phalaris.
канаркова трава мала — Phalaris minor.
канаркова трава справжня — Phalaris cana-

py
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кануфир — Impatiens noli-tangere.
кануфiр — Balsamita major.
кануфрi — Balsamita major.
канфора — Valeriana oﬃcinalis.
канцелярський корiнь — Scleranthus annuus.
каня — Cuscuta epilinum.
канянка — Cuscuta epilinum, Cuscuta epithymum.
капа — Vicia hirsuta.
капак — Nicotiana rustica.
капарис(не дерево) — Cupressus sempervirens.
капаровець — Capparis.
капаровець тернистий — Capparis spinosa.
капаруша — Capsicum annuum.
капелюш — Nymphaea alba.
капелюшi — Nuphar lutea.

lata.

капуска — Brassica oleracea.
капусник — Cirsium arvense, Ligularia glauca,
Viola mirabilis.

капуст — Brassica napus subsp. rapifera.
капуста — Brassica, Brassica oleracea, Trollius europaeus.

капуста бiла — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.

капуста бруксельська — Brassica oleracea
convar. gemmifera.

капуста брюссельська — Brassica oleracea
convar. gemmifera.

капуста вовча — Menyanthes trifoliata.
капуста водяна — Potamogeton natans.
капуста волоська — Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda.

капуста голiвчаста — Brassica oleracea
convar. capitata var. capitata.

капуста голова(с)та — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.

капуста головчаста — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.

капуста городня — Brassica oleracea.
капуста городяна — Brassica oleracea.
капуста дика — Cerinthe minor, Lapsana communis, Oxalis acetosella.
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капустка заяцьова — Oxalis acetosella.
капустка заяча — Oxalis acetosella.
капусточка — Euphorbia marginata.
капустрiпа — Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes.

vesca.

ht

капустяники — Trollius europaeus.
капустянi — Brassicaceae, Cruciferae.
капустянник — Callistephus chinensis.
капуцини — Tropaeolum majus.
капцi зозулинi — Aconitum variegatum.
капчун — Centaurea diﬀusa.
капшуки — Fragaria × ananassa, Fragaria
капшун — Fragaria × ananassa, Vitis vinifera
subsp. vinifera.

капшунець — Hippophaë rhamnoides.
капшуни — Fragaria × ananassa.
капшучки — Campanula glomerata, Campanula persicifolia.

карабуза — Scirpus lacustris.
каравишня — Cerasus vulgaris.
караган деревцеватий — Caragana arborescens.

караган (кущеватий) — Caragana frutex.
карагана — Caragana, Caragana arborescens.
карагана дерев’яниста — Caragana arbores-
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nophora lilifolia, Bupleurum rotundifolium,
Cerinthe minor, Convallaria majalis, Filipendula ulmaria, Jovibarba globifera, Menyanthes trifoliata, Oxalis acetosella, Sedum acre,
Sedum telephium, Sempervivum sp., Sonchus
oleraceus, Trollius europaeus.
капуста заяча красна — Sedum telephium.
капуста заячина — Cerinthe minor.
капуста зимова — Brassica oleracea convar.
acephala var. sabellica.
капуста качанна — Brassica oleracea convar.
capitata var. capitata.
капуста кормова — Brassica oleracea convar.
acephala var. viridis.
капуста кримська — Brassica taurica.
капуста критська — Brassica cretica.
капуста крiтська — Brassica cretica.
капуста кучерява — Brassica oleracea convar.
acephala var. sabellica, Brassica oleracea convar. botrytis, Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda.
капуста листяна — Brassica oleracea convar. acephala var. viridis.
капуста морська — Crambe maritima.
капуста невитка — Brassica oleracea convar.
acephala var. viridis.
капуста польова — Brassica campestris.
капуста проста — Brassica oleracea convar.
capitata var. capitata.
капуста пуплячка — Brassica oleracea convar.
gemmifera.
капуста рiпак — Brassica napus.
капуста-рогачка — Brassica elongata.
капуста-рогачка типова — Brassica elongata subsp. elongata.
капуста-рогачка хронолиста — Brassica
elongata subsp. integrifolia.
капуста савойська — Brassica oleracea
convar. capitata var. sabauda.
капуста сафойська — Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda.
капуста свиняча — Hypochoeris radicata.
капуста синя — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.
капуста цвiтна — Brassica oleracea convar. botrytis.
капуста червона — Brassica oleracea convar.
capitata var. capitata.
капуста чорна — Brassica nigra.
капуста шпарагова — Brassica oleracea convar. botrytis.
капуста-ярмуж — Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica.
капустелiя — Callistephus chinensis.
капустельня — Callistephus chinensis.
капустина — Brassica oleracea.

капустиця — Brassica oleracea.
капустка — Halimione pedunculata, Sedum

rig

жаб’яча — Menyanthes trifoliata.
заєчеча — Oxalis acetosella.
зайцьова — Oxalis acetosella.
заяча — див. заяча капуста, Ade-
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cens.

карагана кущова — Caragana frutex.
карагана м’яка — Caragana mollis.
карагана скiфська — Caragana scythica.
карагач — Ulmus glabra, Ulmus minor.
караґна — Caragana arborescens.
караїч — Ulmus minor.
каракуля — Pinus mugo, Solanum tuberosum.
каракуцька — Cucurbita pepo.
карамза — Cucurbita pepo.
каранда(шир) — Mentha longifolia.
каранчика — Ulmus minor.
карапант — Potentilla recta.
карараби — Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes.

карасоля панова — Tropaeolum majus.
карафiол — Brassica oleracea convar. botrytis.
карахонька — Cucurbita pepo.
карачник — Asarum europaeum, Ulmus minor.
караяч(ина) — Ulmus minor.
карвашi — Malus domestica.
карганка — Phaseolus vulgaris.
кардамiнопсис — Cardaminopsis.
кардамiнопсис Галлера — Cardaminopsis
halleri.

кардамiнопсис занедбаний — Cardaminopsis
neglecta.
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кардамiнопсис Овiренса — Cardaminopsis
ovirensis.

кардамiнопсис пiсковий — Cardaminopsis
arenosa.

кардамiнопсис пiщаний — Cardaminopsis
arenosa.

кардамiнопсис повислий — Cardaminopsis
multijuga.

кардамiнопсис щетинистий — Cardaminopsis petraea.

кардарiя — Cardaria.
кардарiя крупковидна — Cardaria draba.
кардовник — Sparganium emersum, Sparganium erectum.

humilis.

карлопальма — Chamaerops.
карлопальма приземкувата — Chamaerops

's

humilis.

th
or

карлючки — Xanthium spinosum.
кармазинка — Malus domestica, Solanum tuberosum.

au

карманка — Pyrus communis.
каротель — Daucus carota subsp. sativus.
карпан — Carpinus betulus.
карпезiй — Carpesium.
карпезiй пониклий — Carpesium cernuum.
карпеля — Brassica napus subsp. rapifera,
Solanum tuberosum.

карпель — Brassica napus subsp. rapifera.
картойля — Solanum tuberosum.
картокля — Solanum tuberosum.
картопа — Solanum tuberosum.
картопля — Solanum tuberosum.
картопля дика — Aristolochia clematitis.
картопля заяча — Sedum telephium.
картоплянка — Helianthus tuberosus, Prunus
domestica.

tica.

картох(а) — Solanum tuberosum.
картохель — Solanum tuberosum.
картохля — Solanum tuberosum.
картошка — Solanum tuberosum.
картошка татарська — Peganum harmala.
картузики — Cucurbita pepo.
карупiль — Balsamita major.
карупiр — Balsamita major.
карус — Carex hirta.
карчох (звичайний) — Cynara scolymus.
карчоха — Solanum tuberosum.
карчоха справедна — Cynara scolymus.
касатик — Iris aphylla, Serratula tinctoria.
касля — Malus domestica.
кастор — Ricinus communis.
катаброза — Catabrosa.
катаброза водяна — Catabrosa aquatica.
катальпа — Catalpa.
катальпа бiгнонiєвидна — Catalpa bignonioides.

катальпа звичайна — Catalpa bignonio-

co

карела — Carlina acaulis.
карiя — Carya.
карiя бiла — Carya ovata.
карiя пекан — Carya illinoinensis.
каркадир — Crataegus monogyna.
каркас — Celtis, Celtis australis.
каркас голий — Celtis glabrata.
каркас захiдний — Celtis occidentalis.
каркас кавказький — Celtis caucasica.
каркас пiвденний — Celtis australis.
каркубота — Cucurbita pepo.
карликова пальма — Chamaerops.
карликова пальма низька — Chamaerops

картофля — Solanum tuberosum.
картофляна квiтка — Dahlia pinnata.
картофляники — Dahlia pinnata.
картофлянка — Dahlia pinnata, Malus domes-

ht

sis petraea.

rig

кардамiнопсис кам’янистий — Cardaminop-

py
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картофелi — Solanum tuberosum.
картофель — Solanum tuberosum.
картофельки — Solanum dulcamara.
картофiй — Solanum tuberosum.
картоф’ї — Solanum tuberosum.

ides.

катальпа чудова — Catalpa speciosa.
катальпа яйцевиднолиста — Catalpa ovata.
катальпа яйцелиста — Catalpa ovata.
катаниця — Allium schoenoprasum.
катарвак — Iris germanica.
катаринка пiльна — Scabiosa ochroleuca.
катарник — Centaurea scabiosa.
катарник дрiбний — Serratula tinctoria.
катарник дробненький — Centaurea biebersteinii.

каташник — Valeriana oﬃcinalis.
кателки — Helianthus annuus.
катерина — Acorus calamus.
катеринка — Cosmos bipinnatus, Galinsoga
parviﬂora, Origanum vulgare.

катеринки — Thymus pannonicus.
катичник — Gypsophila paniculata.
каток — Erigeron acer.
катравка — Crambe maritima.
катран — Crambe, Bunias orientalis, Crambe
maritima, Crambe tataria.

катран бiлий — Crambe tataria.
катран Буша — Crambe aspera.
катран великоквiтковий — Crambe grandiﬂora.

катран великоцвiтий — Crambe grandiflora.

катран красний — Limonium hypanicum.
катран перистий — Crambe pinnatiﬁda.

© Юрій Кобів

au

th
or

's

co

um, Rhamnus catharticus, Sorbus aucuparia,
Spiraea chamaedryfolia.
катрафiйник — Lonicera xylosteum, Spiraea
chamaedryfolia.
катрафiль — Sorbus aucuparia.
катрафоя — Aconitum sp., Syringa vulgaris.
катун — Gypsophila paniculata, Vaccaria hispanica.
катюша — Galinsoga parviﬂora.
каулiнiя — Caulinia.
каулiнiя мала — Caulinia minor.
каун — Citrullus lanatus.
кафедзи — Vaccinium vitis-idaea.
кафушка — Cynoglossum oﬃcinale.
кахрис — Cachrys.
кахрис альпiйський — Cachrys alpina.
кахрис степовий — Cachrys odontalgica.
качала(йка) — Malus domestica.
качалка — Polygonum bistorta.
качалочки — Typha sp.
качани — Zea mays.
качанка — Cucumis melo.
качанцi — Polygonatum odoratum.
качанчики — Convallaria majalis, Prunella
vulgaris.
качанчики польовi — Dactylorhiza majalis.
качеписки — Iris germanica.
качечки — Lotus corniculatus.
качим — Gypsophila paniculata.
качинець — Caltha palustris.
качорики — Iris germanica.
кашир — Valeriana oﬃcinalis.
кашиця — Verbena oﬃcinalis.
кашка — Cardaria, Achillea millefolium,
Aurinia saxatilis, Berteroa incana, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Conium maculatum, Convallaria majalis, Coronilla varia, Cruciata glabra, Erophila verna, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris,
Galium verum, Lepidium campestre, Lychnis ﬂos-cuculi, Nuphar lutea, Primula veris,
Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Trifolium alpestre, Trifolium medium, Trifolium
pratense, Trifolium repens, Valeriana dioica
subsp. simplicifolia, Zostera marina.

ht

Eryngium campestre.

катран шорсткий — Crambe aspera.
катрафельник — Spiraea chamaedryfolia.
катрафiй — Lonicera nigra, Lonicera xyloste-

teroa incana, Cardaria draba, Filipendula ulmaria, Galium schultesii, Trifolium montanum, Trifolium repens.
кашка вороб’єва — Capsella bursa-pastoris.
кашка вороб’їна — Capsella bursa-pastoris.
кашка горобина — Capsella bursa-pastoris,
Thlaspi arvense.
кашка гороб’яча — Lepidium latifolium.
кашка жовт(еньк)а — Galium verum.
кашка звичайна — Cardaria draba.
кашка куряча — Trifolium montanum.
кашка пухнаста — Cardaria pubescens.
кашка розова — Antennaria dioica.
кашка собача — Cardaria draba.
кашка сороча — Berteroa incana.
кашка червона — Filipendula ulmaria, Lychnis ﬂos-cuculi.
кашкадь — Lychnis ﬂos-cuculi.
кашка-квiти — Filipendula vulgaris.
кашкара — Rhododendron myrtifolium.
кашник (сiрий) — Berteroa incana.
кашняк — Silene wolgensis.
каштан — Castanea, Aesculus, Aesculus
hippocastanum, Castanea sativa.
каштан бiлий — Aesculus hippocastanum.
каштан благородний — Castanea sativa.
каштан гiркий — Aesculus hippocastanum.
каштан дикий — Aesculus hippocastanum.
каштан жовтий — Aesculus pavia.
каштан з’їдомий — Castanea sativa.
каштан iстий — Castanea sativa.
каштан їдомий — Castanea sativa.
каштан їстiвний — Castanea sativa.
каштан солодкий — Castanea sativa.
каштан справжнiй — Castanea sativa.
каштан червоний — Aesculus carnea.
каштан(ник) кiнський — Aesculus hippocastanum.
каштанцi — Dianthus barbatus, Dianthus chinensis.
каштанчик — Dianthus barbatus.
каштанчик польовий — Angelica archangelica.
каштанчики — Dianthus barbatus, Dianthus
chinensis, Levisticum oﬃcinale.
каштань — Aesculus hippocastanum.
каштафири — Vaccinium vitis-idaea.
каюшина — Trifolium alpestre, Trifolium montanum.
квак(а) — Brassica napus subsp. rapifera.
квас — Rumex acetosa.
квас заячий — Oxalis acetosella.
квасанка — Ribes rubrum.
квасеницевi — Oxalidaceae.
квасениця — Oxalis, Oxalis acetosella, Oxalis
stricta.
квасениця борова — Oxalis acetosella.

rig

pontica.

катран Стевена — Crambe steveniana.
катран татарський — Crambe tataria,

кашка бiла — Alisma plantago-aquatica, Ber-

py

катран пiрчастий — Crambe pinnatiﬁda.
катран понтiйський — Crambe pontica en.
катран приморський — Crambe maritima.
катран причорноморський — Crambe
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квасениця жовта — Oxalis stricta.
квасениця звичайна — Oxalis acetosella,
Oxalis europaea.

квасениця пряма — Oxalis stricta.
квасениця рiжкувата — Oxalis corniculata.

квасениця рогата — Oxalis corniculata.
квасець — Rumex acetosa, Rumex acetosella,
Rumex thyrsiﬂorus.

квасець горобиний — Rumex acetosella.
квасець гороб’ячий — Rumex acetosella.
квасець заячий — Oxalis acetosella.
квасець кiнський — Rumex confertus.
квасея — Phaseolus vulgaris.
квасик — Filipendula ulmaria, Trifolium montanum.

квасне зiлля — Valeriana tripteris.
квасник — Oxalis acetosella.
кваснина — Rumex acetosa.
квасниця — Berberis vulgaris, Malus sylves-

cus.

квасолька цвiтуща — Phaseolus coccineus.
квасочок — Rumex acetosella.
квасуля — Phaseolus vulgaris.
квашнiца заяча — Valeriana tripteris.
квашоля — Phaseolus vulgaris.
кверiя — Queria.
кверiя iспанська — Queria hispanica.
квiнок — Carum carvi.
квiтка-лебiдка — Valeriana oﬃcinalis.
квiт(ове дерево) — Cydonia oblonga.
квiтотрость — Canna.
квiтотрость iндiйська — Canna indica.
квiточки русальнiї — Consolida regalis.
кдр — Pinus cembra.
кедер — Pinus cembra.
кедр — Cedrus, Cedrus libani, Larix decidua,
Pinus cembra.

кедр атласький — Cedrus atlantica.
кедр гiмалайський — Cedrus deodara.
кедр ливанський — Cedrus libani.
кедр лiванський — Cedrus libani.
кедр рiчковий — див. рiчковий кедр.
кедр сибiрський — Pinus cembra.
кедра — Equisetum ramosissimum, Larix de-
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tris, Oxalis acetosella, Rumex acetosa, Rumex
acetosella, Vaccinium vitis-idaea.
квасниця польова — Rumex acetosella.
квасниця червона — Vaccinium vitis-idaea.
квасничка — Oxalis acetosella, Vaccinium
vitis-idaea.
квасничник — Vaccinium vitis-idaea.
кваснiвки — Vaccinium vitis-idaea.
кваснянка — Berberis vulgaris.
кваснячка — Malus sylvestris.
квасок — Oxalis acetosella, Rumex acetosa,
Rumex acetosella, Rumex alpestris.
квасок заячий — Oxalis acetosella.
квасок лiсовий — Oxalis acetosella.
квасоля — Phaseolus, Phaseolus vulgaris.
квасоля витка — Phaseolus coccineus.
квасоля вогняно-червона — Phaseolus coccineus.
квасоля в’юча — Phaseolus vulgaris var. vulgaris.
квасоля в’юща — Phaseolus coccineus.
квасоля декоративна — Phaseolus coccineus.
квасоля звичайна — Phaseolus vulgaris.
квасоля звичайна пiша — Phaseolus vulgaris var. nanus.
квасоля звичайна тичкова — Phaseolus
vulgaris var. vulgaris.
квасоля золотиста — Vigna radiata.
квасоля королiв цвiт — Phaseolus coccineus.
квасоля пiша — Phaseolus vulgaris var. nanus.
квасоля тичкова — Phaseolus vulgaris var.
vulgaris.
квасоля тична — Phaseolus vulgaris var. vulgaris.
квасоля червона — Phaseolus coccineus.

квасолька — Phaseolus coccineus.
квасолька польова — Chamaecytisus austria-

ht

paea.

rig

квасениця європейська — Oxalis euro-

py
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cidua, Pinus cembra.

кедрик — Vitis vinifera subsp. vinifera.
кедрина — Pinus cembra, Cedrus, Cedrus
libani, Larix decidua.

кедриня — Larix decidua.
кедрове дерево — Pinus cembra.
кедрове зiллє — Juniperus communis subsp.
alpina.

кедря — Larix decidua.
кейло — Stipa pennata.
келавки — Prunus domestica subsp. insititia.
келерiя — Koeleria.
келерiя Делявiна — Koeleria delavignei.
келерiя коротка — Koeleria brevis.
келерiя молдавська — Koeleria moldavica.
келерiя пiщана — Koeleria sabuletorum.
келерiя сиза — Koeleria glauca.
келерiя струнка — Koeleria macrantha.
келерiя Талiєва — Koeleria talievii.
келiшок — Campanula sp.
кельрейтерiя — Koelreuteria.
кельрейтерiя волотиста — Koelreuteria paniculata.

кеминьомг — Carum carvi.
кемпик — Limonium meyeri.
кенаф — Hibiscus cannabinus.
кенафа — Hibiscus cannabinus.
кенґериця — Zea mays.
кендерисов — Ribes rubrum.

© Юрій Кобів

571

кендериця — Zea mays.
кендир — Trachomitum.
кендир кримський — Trachomitum tauricum.
кендир сарматський — Trachomitum sarma-

кермек стокротколистий — Limonium bel-

кендировi — Apocynaceae.
кенишник — Ononis arvensis.
кентрант — Centranthus.
кентрант валерiаноподiбний — Centranthus

кермек чурюцький — Limonium сhurju-

кепрiй — Epilobium angustifolium.
кервавник — Achillea millefolium.
кервань верблянка — Lythrum salicaria.
кервань гiссополиста — Lythrum hyssopi-

кермень — Potentilla argentea.
кермечник — Goniolimon.
кермечник Бессера — Goniolimon besse-

кервань звичайна — Lythrum salicaria.
кервань лозова — Lythrum virgatum.
кервель — Anthriscus cerefolium.
кервель одурюючий — Chaerophyllum temu-

кермечник кримський — Goniolimon tau-

lum.

керкез — Aristolochia clematitis.
кермек — Limonium, Goniolimon bessera-

ceae.

ranum.

кермечник злаколистий — Goniolimon
graminifolium.
ricum.

кермечник пустельний — Goniolimon desertorum.

кермечник татарський — Goniolimon tataricum.

кермечник червонуватий — Goniolimon
rubellum.

кермик — Goniolimon graminifolium, Limo-

nium sareptanum, Limonium tomentellum,
Limonium sp.
керсик — Amygdalus nana.
кесiя — Phaseolus vulgaris.
кечегуль — Berteroa incana.
кєль — Brassica oleracea convar. capitata var.
sabauda.
кивух — Typha angustifolia, Typha latifolia.
кидр — Cedrus.
кидр вiрґiнський — Juniperus virginiana.
кидр ливанський — Cedrus libani.
кидра — Larix decidua, Pinus cembra, Pinus
sylvestris.
кидрев — Pinus cembra.
кидрово дерево — Larix decidua.
києхи — Zea mays.
кизил — Cornus, Cornus mas.
кизиловi — Cornaceae.
кизиль — Cornus mas, Cornus sanguinea.
кизильник — Cornus sanguinea, Cotoneaster,
Cotoneaster integerrimus.
кизильник кримський — Cotoneaster tauricus.
кизильник цiлокраїй — Cotoneaster integerrimus.
кизильник чорноплiдний — Cotoneaster melanocarpus.
кизильник чорноплодий — Cotoneaster melanocarpus.
кизильчак — Cornus mas.
кизiл — Cornus mas.
кизiль — Cornus mas, Cornus sanguinea.
кизляк — Naumburgia, Lysimachia thyrsiﬂora.
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num, Goniolimon tataricum, Goniolimon tauricum, Limonium bellidifolium, Limonium hypanicum, Limonium latifolium, Limonium meyeri, Limonium sareptanum, Limonium tomentellum.
кермек Бесерiв — Goniolimon besseranum.
кермек видовженолистий — Limonium oblongifolium.
кермек виїмчастий — Limonium sinuatum.
кермек викроєний — Limonium sinuatum.
кермек волохатий — Limonium tomentellum.
кермек донецький — Limonium donetzicum.
кермек дунайський — Limonium danubiale.
кермек замшевий — Limonium alutaceum.
кермек каспiйський — Limonium caspium.
кермек луговий — Limonium hypanicum.
кермек Маєра — Limonium meyeri.
кермек Мейєра — Limonium meyeri.
кермек м’який — Limonium tomentellum.
кермек напiвкущовий — Limonium suffruticosum.
кермек перетинчастий — Limonium bungei.
кермек пiвденнобузький — Limonium hypanicum.
кермек пiвкущовий — Limonium suﬀruticosum.
кермек повстистий — Limonium tomentellum.
кермек прикаспiйський — Limonium caspium.
кермек сарептський — Limonium sareptanum.

folium, Limonium platyphyllum.

кермековi — Plumbaginaceae, Limonia-

ht

folia.

kense.

кермек широколистий — Limonium lati-

rig

calcitrapa.

folium.

py

tiense.

lidifolium.

кермек татарський — Goniolimon tataricum.
кермек траволистий — Goniolimon gramini-
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кизляк китицецвiтий — Naumburgia thyrsiﬂora.

кизляк китичний — Naumburgia thyrsiﬂora.
кики — Zea mays.
килавник — Datura stramonium.
килина — Viburnum opulus.
кильбаба — Solanum tuberosum.
кильник (звичайний) — Herniaria glabra.
кильник косматий — Herniaria hirsuta.
кильник сiрий — Herniaria incana.
киндишник — Equisetum arvense.
кинтешник — Equisetum arvense.
кипарис — Cupressus, Cupressus semper-

кипець короткий — Koeleria brevis.
кипець молдавський — Koeleria moldavica.

кипець низький — Koeleria lobata.
кипець пiсковий — Koeleria sabuletorum.
кипець сизий — Koeleria glauca.
кипець стрункий — Koeleria macrantha.
кипець Талiєва — Koeleria talievii.
кипра — Epilobium angustifolium.
кипрей — Epilobium angustifolium, Epilobium
hirsutum, Epilobium tetragonum.

pervirens.

кирбачi петровi — Cichorium intybus.
кирвавник — Achillea millefolium, Hypericum

virens.

кипарис гiмалайський — Cupressus torulosa.

кипарис креслатий — Cupressus sempervirens.

кипарис лузитанський — Cupressus lusitanica.
virens.

кипарисик — Chamaecyparis.
кипарисик горохоплодий — Chamaecyparis pisifera.

's

кипарисик Лоусона — Chamaecyparis
lawsoniana.

th
or

кипарисик нуткайський — Chamaecyparis
nootkatensis.

кипариска — Pyrus communis.
кипарисовик — Chamaecyparis.
кипарисовик горохоплодий — Chamaecyparis pisifera.

кипарисовик Лавсона — Chamaecyparis law-

au

soniana.

perforatum.

кирвавочник — Achillea millefolium.
кирза — Avena fatua.
кирказок — Aristolochia clematitis.
кирказон — Aristolochia clematitis.
киркез — Aristolochia clematitis.
кирлик — Fagopyrum tataricum.
кирмак — Goniolimon tataricum, Limonium

co

кипарис плакучий — Cupressus funebris.
кипарис сувершкастий — Cupressus semper-

rig

кипарис всезелений — Cupressus semper-

ta, Rostraria cristata.

py

кипарис болотяний — див. болотяний
кипарис.
кипарис вiчнозелений — Cupressus sem-

ht

virens.

киприк — Epilobium angustifolium.
кипрi(й) — Epilobium angustifolium.
кипучка — Setaria verticillata.
кипчиця — Lophochloa, Rostraria.
кипчиця гребеняста — Lophochloa crista-

кипарисовик нуткайський — Chamaecyparis nootkatensis.

кипарисовi — Cupressaceae.
кипець — Koeleria, Epilobium angustifolium,

Festuca ovina, Koeleria macrantha, Nardus
stricta.
кипець Бiберштайна — Koeleria biebersteinii.
кипець Бiберштейна — Koeleria biebersteinii.
кипець блискучий — Koeleria splendens.
кипець великий — Koeleria grandis.
кипець великоцвiтий — Koeleria macrantha.
кипець гребенястий — Koeleria cristata.
кипець гребiнчастий — Koeleria cristata.
кипець Делявiня — Koeleria delavignei.

latifolium.

кирмяк — Goniolimon tataricum, Limonium
latifolium.

кирничник — Berula erecta.
кироман — Limonium latifolium.
кирпиця — Epilobium angustifolium.
кирпиць — Epilobium angustifolium.
кирцi — Tribulus terrestris.
кисилиця — Malus sylvestris.
кисле дерево — Berberis vulgaris.
кислетка — Berberis vulgaris.
кислець (звичайний) — Oxalis acetosella.
кислиця — Berberis vulgaris, Filipendula ul-

maria, Malus sylvestris, Oxalis acetosella,
Oxalis corniculata, Rumex acetosa, Vaccinium
vitis-idaea.
кислиця жаб’яча — Rumex confertus, Rumex
sp.
кислич — Berberis, Berberis vulgaris.
кислич звичайний — Berberis vulgaris.
кислички — Orthilia secunda, Prunus cerasifera.
кисличник — Oxyria, Berberis vulgaris.
кисличник гiрський — Oxyria digyna.
кисличник двостовпчиковий — Oxyria digyna.
кислi ягоди — Berberis vulgaris.
кислiвка — Malus sylvestris.
кисло-солодкий корiнь — Rheum sp.
кислянка — Berberis vulgaris, Euonymus europaeus.
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culatus.

китник
китник
китник
китник

левадний — Alopecurus pratensis.
луговий — Alopecurus pratensis.
лучний — Alopecurus pratensis.
лучний зайцехвостий — Alopecu-

rus pratensis subsp. laguriformis.

китник лучний типовий — Alopecurus
pratensis subsp. pratensis.

китник мишачехвостиковий — Alopecurus
myosuroides.

китник мишохвостий — Alopecurus myoкитник очеретяний — Alopecurus arundinaceus.

китник пiхвястий — Alopecurus vaginatus.

naceus.

's

пiхвовий — Alopecurus vaginatus.
польовий — Alopecurus myosuroides.
рiвний — Alopecurus aequalis.
рудий — Alopecurus aequalis.
тростиновий — Alopecurus arundi-

th
or

китник
китник
китник
китник
китник

китник тростниковий — Alopecurus arundinaceus.

tomentosum.

кишка водяна — Myosoton aquaticum, Utricularia vulgaris.

кишкентник — Equisetum arvense.
кишки жовтi — Primula veris.
кишкитник — Lycopodium clavatum.
кишмен — Lycium barbarum.
кишнець — Coriandrum sativum.
киюшки — Zea mays.
кияки — Typha sp.
киянки — Typha angustifolia.
киях — Carlina acaulis.
кияхи — Acorus calamus, Typha sp., Zea mays.
кияшина — Typha sp.
кияшки — Muscari.
кияшник — Verbascum ovalifolium.
кiвель — Stipa pennata.
кiзiл — Cornus alba, Cornus mas.
кiзiль(ка) — Cornus mas.
кiзлики — Ranunculus acris.
кiйки — Zea mays.
кiйло — Epilobium palustre, Filipendula ul-

co

suroides.

vica.

китятки напiвгiркi — Polygala subamara.
китятки оманливi — Polygala decipiens.
китятки польовi — Polygala comosa.
китятки сибiрськi — Polygala sibirica.
китятки турецькi — Polygala anatolica.
китятки чубатi — Polygala comosa.
китятковi — Polygalaceae.
китяхи — Zea mays.
кихавник — Achillea ptarmica.
киця — Coronilla varia.
кишечки — Onobrychis viciifolia, Polygonum

ht

riformis.

китник здутий — Alopecurus arundinaceus.
китник колiнчастий — Alopecurus geni-

drachnoides.

китятки лежачi — Polygala supina.
китятки мiнливi — Polygala decipiens.
китятки молдавськi — Polygala molda-

rig

talis.

китайський ясень — Ailanthus altissima.
китицi огнянi — Ranunculus ﬂammula.
китка — Xanthium strumarium, Zea mays.
китник — Alopecurus, Alopecurus pratensis.
китник бурий — Alopecurus aequalis.
китник жовтий — Alopecurus aequalis.
китник зайцехвостий — Alopecurus lagu-

китятки курячонiжковi — Polygala an-

py

кисянка — Berberis vulgaris.
китайка — Campanula glomerata.
китайська туя — Platycladus.
китайська туя схiдна — Platycladus orien-
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китушка червона — Chenopodium foliosum.
китятки — Polygala, Polygonum orientale.
китятки альпiйськi — Polygala alpestris.
китятки анатолiйськi — Polygala anatolica.
китятки андрахновиднi — Polygala andrachnoides.

китятки великi — Polygala major.
китятки Вольфганга — Polygala wolfgangiana.

китятки Вольфґанґа — Polygala wolfgangiana.

китятки гiркi — Polygala amara, Polygala
subamara.

китятки гiркi гiрськi — Polygala amara
subsp. brachyptera.

китятки гiркуватi — Polygala amarella.
китятки звичайнi — Polygala vulgaris.
китятки крейдянi — Polygala cretacea.

maria, Stipa pennata.

кiйло рожевоцвiте — Myricaria germanica.
кiкацка — Ribes uva-crispa.
кiкерич — Colchicum autumnale.
кiкiрiчi — Scilla bifolia.
кiкоть орлiв — Lathyrus vernus.
кiксiя — Kickxia.
кiксiя кавказька — Kickxia caucasica.
кiксiя несправжня — Kickxia spuria.
кiксiя повiйничкова — Kickxia elatine.
кiксiя руслицева — Kickxia elatine.
кiло — Aruncus dioicus, Filipendula ulmaria.
кiляхи — Zea mays.
кiль — Brassica oleracea convar. capitata var.
sabauda.

кiльця — Malva neglecta.
кiнзура — Gentiana lutea.
кiнник — Equisetum arvense.
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lata.

кiнський часник звичайний — Alliaria petiolata.

кiнський часник лiкарський — Alliaria petiolata.

кiнський часник черешковий — Alliaria
petiolata.

кiняче зiлля — Circaea lutetiana.
кiпiруша — Capsicum annuum.
кiрказон — Aristolochia.
кiрказоновi — Aristolochiaceae.
кiрмак — Goniolimon tataricum, Limonium
latifolium, Limonium sp.

кiромак — Limonium latifolium.
кiроман — Goniolimon graminifolium, Limonium meyeri, Limonium tomentellum.

кiроман волохатий — Limonium tomentel-

cum.

каспiйський — Limonium caspium.
солоней — Limonium hypanicum.
степовий — Limonium sareptanum.
татарський — Goniolimon tatari-

co

lum.

кiроман
кiроман
кiроман
кiроман

um, Trifolium montanum, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Trifolium sp.
клевер бiлий — Coronilla varia, Trifolium repens.
клевер дикий — Trifolium medium.
клевер дикий польовий — Trifolium aureum.
клевер жовтий — Trifolium campestre.
клевер заячий — Anthyllis vulneraria.
клевер польовий — Trifolium aureum, Trifolium medium.
клевер червоний — Trifolium pratense.
клевер шведський — Trifolium hybridum.
клей — Carpinus betulus.
клей сорочий — Lychnis viscaria.
клей стручений — Lotus corniculatus.
клейстогена — Cleistogenes.
клейстогена болгарська — Cleistogenes bulgarica.
клейстогена пiзня — Cleistogenes serotina.
клейстогена розчепiрена — Cleistogenes
squarrosa.
клекацка — Ribes uva-crispa.
клекiтина — Staphylea pinnata.
клекiчка — Staphylea pinnata.
клекота — Hyoscyamus niger.
клекочка — Ptelea trifoliata, Staphylea pinnata.
клекуцка — Leucojum vernum.
клекучка — Staphylea pinnata.
клематiс — Clematis vitalba.
клен — Acer, Acer campestre, Acer platanoides, Acer tataricum.
клен американський — Acer negundo.
клен амурський — Acer ginnala.
клен бiлий — Acer platanoides, Acer pseudoplatanus.
клен веселий — Acer laetum.
клен гiнала — Acer ginnala.
клен гостролистий — Acer platanoides.
клен-дерево — Acer platanoides.
клен звичайний — Acer platanoides.
клен зеленокорий — Acer tegmentosum.
клен каппадокiйський — Acer laetum.
клен маньчжурський — Acer ginnala.
клен монпелiйський — Acer monspessulanum.
клен несправжньоплатановий — Acer pseudoplatanus.
клен остролистий — Acer platanoides.

ht

cannabinum.

кiнська травка — Trifolium pratense.
кiнське корiння — Potentilla erecta.
кiнський кмин — Laser trilobum.
кiнський часник — Alliaria, Alliaria petio-

кладрастис — Cladrastis.
кладрастис жовтий — Cladrastis kentuckea.
клапавник — Lepidium ruderale.
клапанi — Malus domestica.
клаузiя — Clausia.
клаузiя сонцелюбна — Clausia aprica.
клаузiя сонячна — Clausia aprica.
клевер — Trifolium alpestre, Trifolium medi-

rig

кiнська м’ята — Lamium amplexicaule.
кiнська трава — Equisetum sp., Eupatorium

py
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кiроман траволистий — Goniolimon graminifolium.

's

кiроман широколистий — Limonium latifolium.

th
or

кiсiль — Cornus mas.
кiснички — Trifolium repens.
кi(и)сточки полевi — Polygala amara, Polygala vulgaris.

au

кiсточки польовi — Silene latifolia.
кiсть жива — Symphytum oﬃcinale.
кiтайбелiя — Kitaibela.
кiтайбелiя виноградолиста — Kitaibela vitifolia.

кiтка — Eriophorum sp.
кiтяхи — Amaranthus caudatus, Zea mays.
кiшаче зiлля — Valeriana oﬃcinalis.
кiшка — Agrimonia eupatoria, Coronilla varia.
кiшки — Bidens tripartita.
кiюшки — Zea mays.
кiяк(и) — Zea mays.
кiях — Typha angustifolia, Typha latifolia.
кiяхи — Zea mays.
кiяшки — Muscari neglectum, Zea mays.
кiяшок — Typha angustifolia, Typha latifolia,
Zea mays.

клад — Lathyrus niger, Veronica chamaedrys,
Veronica oﬃcinalis, Zinnia elegans.
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gundo.

клен прирiчковий — Acer ginnala.
клен простий — Acer negundo.
клен Cеменова — Acer semenovii.
клен серцелистий — Acer tataricum.
клен срiблястий — Acer saccharinum.
клен Стевена — Acer stevenii.
клен татарський — Acer tataricum.
клен Траутфеттера — Acer trautvetteri.
клен трилопастний — Acer monspessulanum.
клен трилопатевий — Acer monspessulanum.
клен турецький — Acer laetum.
клен французький — Acer monspessulanum.

клен цукристий — Acer saccharinum.
клен цукровий — Acer saccharophorum,
Acer saccharinum.

spathum.

клiщинець видовжений — Arum elongatum.

клiщинець iталiйський — Arum italicum.
клiщинець iталiйський бiлопокривний —
Arum italicum subsp. albispathum.

клiщинець плямистий — Arum maculatum.

клiщинець схiдний — Arum orientale.
клiщинцевi — Araceae.
клод — Lathyrus niger, Veronica oﬃcinalis.
клокиця — Staphylea pinnata.
клокичка — Staphylea, Staphylea pinnata.
клокичка колхiдська — Staphylea colchi-

au

th
or
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клен червоний — Acer rubrum.
клен щирий — Acer platanoides.
клен ясенелистий — Acer negundo.
клен ясенолистий — Acer negundo.
кленик — Acer platanoides.
кленина — Acer platanoides.
клениця — Acer platanoides.
кленовий лист — Geranium pratense.
кленовина — Acer platanoides.
кленовi — Aceraceae.
кленок — Acer campestre, Acer platanoides.
клень — Acer platanoides.
клень американський — Acer negundo.
клень татарський — Acer tataricum.
клень чорний — Acer campestre.
клень чорноклен — Acer campestre.
клень явiр — Acer pseudoplatanus.
клень ясеньоватий — Acer negundo.
клеома — Cleome.
клеома донецька — Cleome donetzica.
клеома колюча — Cleome spinosa.
клеома сива — Cleome canescens.
клеч — Acer.
клещевина — Euonymus europaeus, Ricinus,

coptera brachiata.

клiн — Acer platanoides.
клiнчики — Dianthus caryophyllus.
клiщинець — Arum.
клiщинець Бессера — Arum besseranum.
клiщинець бiлопокривний — Arum albi-

ht

клен польовий — Acer campestre, Acer ne-

кливорот — Trifolium medium.
кликiчка — Staphylea pinnata.
кликоцеї — Galanthus nivalis.
клин(ина) — Acer, Acer platanoides.
клиниця — Acer platanoides.
клинок — Acer.
клинчук — Lythrum virgatum.
клинь — Acer platanoides.
клiкучка — Staphylea pinnata.
клiмакоптера — Climacoptera.
клiмакоптера супротивнолиста — Clima-

rig

nicum.

py

клен пенсильванський — Acer pensylva-

575

ca.

клокичка периста — Staphylea pinnata.
клокичка пiрчаста — Staphylea pinnata.
клокичка трилиста — Staphylea trifolia.
клокичковi — Staphyleaceae.
клокичкуватi — Staphyleaceae.
клокiлка — Staphylea pinnata.
клокiчка — Staphylea pinnata.
клокiчка пiрнат(к)а — Staphylea pinnata.
клокоцiй — Galanthus nivalis.
клопець — Thlaspi arvense.
клоповник — Coriandrum sativum, Juncus bufonius, Lepidium ruderale, Veronica austriaca.

Ricinus communis.

клопогiн — Cimicifuga.
клопогiн європейський — Cimicifuga euro-

verrucosus.

клопогiн смердючий — Cimicifuga europaea.
клоци — Phaseolus vulgaris.
клочанка — Eriophorum latifolium.
клочичка — Staphylea pinnata.
клубник — Fragaria viridis.
клубника — Fragaria moschata, Fragaria viri-

клещевина звичайна — Ricinus communis.
клещина — Euonymus europaeus, Euonymus
клещинець — Arum orientale.
клещiнець — Arum.
клещiнець пестрий — Arum maculatum.
клещiнець плямистий — Arum maculatum.
клєварець — Coronilla varia.
клєвер — Trifolium pratense.
клєвер дикий — Melilotus oﬃcinalis, Trifolium repens.

paea.

dis.

клубники — Fragaria moschata.
клубницi — Fragaria vesca.
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garis.

ключ — Filipendula vulgaris, Primula veris.
ключевик — Misopates orontium.
ключ-зiлля — Saponaria oﬃcinalis.
ключики — Primula veris.
ключина — Primula veris.
ключi золотi — Primula veris.
ключi петровi — Primula veris.
ключкованi — Aquilegia vulgaris.
ключник — Cirsium oleraceum.
ключ-трава — Botrychium, Botrychium lunaria.

ключ-трава багатодiльна — Botrychium
multifidum.

ключ-трава вiрґiнська — Botrychium virginianum.

ключ-трава пiвмiсяцева — Botrychium lunaria.
matricariifolium.

's

кляпса — Pyrus communis.
кльон — Acer platanoides.
кмен(ок) — Carum carvi.
кмень — Carum carvi.
кмин — Carum, Carum carvi, Conium maculatum.

th
or

кмин водяний — Oenanthe aquatica.
кмин городнiй — Carum carvi.
кмин дикий — Heracleum sphondylium subsp.
sibiricum, Levisticum oﬃcinale.

au

кмин звичайний — Carum carvi.
кмин кiнський — див. кiнський кмин.
кмин пещаний — Sanguisorba oﬃcinalis.
кмин польовий — Carum carvi.
кмин чорний — Nigella sativa.
кминниця — Laser.
кминниця звичайна — Laser trilobum.
кмино — Carum carvi.
кминок — Carum, Carum carvi.
кминок полевий — Carum carvi.
кминянка — Carum carvi.
кмiн — Carum carvi, Cicuta virosa, Humulus
lupulus.

mestica.

кобилярки — Prunus domestica.
кобиляхи — Prunus domestica.
кобильник — Equisetum arvense.
кобил(ьох)а — Phaseolus vulgaris.
кобiта — Geranium sp.
кобiчка — Primula veris.
коблi — Solanum tuberosum.
коваль — Dipsacus sylvestris.
коварзник — Rumex obtusifolius.
ковар’як — Verbascum phlomoides.
ковза — Brassica napus subsp. napus.
ковижник — Valeriana oﬃcinalis.
ковил — Stipa sp.
ковил вузьколистий — Stipa tirsa.
ковила — Stipa, Nardus stricta, Stipa capil-

co

ключ-трава ромашколиста — Botrychium

ht

num.

клюкучка — Aquilegia vulgaris, Syringa vul-

кнець — Caltha palustris.
книш — Malus domestica.
книшики — Euonymus verrucosus.
книшиста трава — Capsella bursa-pastoris.
кнiк — Cnicus.
кнiк бенедиктинський — Cnicus benedictus.
кнiтвиця — Trollius europaeus.
княжик — Clematis alpina.
княх — Panicum miliaceum.
кобелина — Typha sp.
кобельник — Juncus sp., Scirpus lacustris.
кобилицi — Prunus domestica.
кобилиця — Phaseolus vulgaris.
кобилюха — Prunus domestica.
кобилянка — Phaseolus coccineus, Prunus do-

rig

клубнi — Solanum tuberosum.
клубнiка — Fragaria × ananassa.
клубнiка лiсова — Fragaria vesca.
клубочник — Petasites hybridus.
клюква — Oxycoccus palustris.
клюкуцка — Galanthus nivalis, Leucojum ver-

py
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кмiн жаб’їчий — Angelica sylvestris.
кмiниця трилатчаста — Laser trilobum.
кмiнок — Carum carvi.
кмiнь — Carum carvi.
кмон — Carum carvi.
кнафлик — Verbascum blattaria.

lata, Stipa lessingiana, Stipa pennata, Stipa
tirsa.
ковила Браунера — Stipa brauneri.
ковила вiдокремлена — Stipa disjuncta.
ковила волосиста — Stipa capillata.
ковила волосувата — Stipa capillata.
ковила вузьколиста — Stipa tirsa.
ковила гiрська — Stipa oreades.
ковила гранiтна — Stipa graniticola.
ковила днiпровська — Stipa borysthenica.
ковила закарпатська — Stipa transcarpatica.
ковила Залеського — Stipa zalesskii.
ковила звичайна — Stipa pennata.
ковила Iоанна — Stipa pennata.
ковила каменелюбна — Stipa lithophila.
ковила короткокрила — Stipa brachyptera.
ковила крутолиста — Stipa tirsa.
ковила Лесингова — Stipa lessingiana.
ковила Лессинґа — Stipa lessingiana.
ковила Лессiнга — Stipa lessingiana.
ковила Мартиновського — Stipa martinovskyi.
ковила найгарнiша — Stipa pulcherrima.
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kovii.

ковила стоколосова — Stipa bromoides.
ковила травнева — Stipa majalis.
ковила українська — Stipa ucrainica.
ковила червона — Stipa zalesskii.
ковила червонувата — Stipa zalesskii.
ковила шорстка — Stipa asperella.
ковилє — Stipa pennata.
ковилка — Stipa capillata.
ковиль — Stipa capillata, Stipa dasyphylla, Stipa lessingiana, Stipa pennata, Stipa tirsa.

la squarrosa.

кожушок — Lappula squarrosa.
козадрис — Leucojum vernum.
козачки — Amaranthus cruentus, Taraxacum
oﬃcinale.

козачок — Iris pseudacorus.
козеки — Ranunculus ﬂammula.
козел — Heracleum sphondylium, Pimpinella
saxifraga, Tragopogon dubius.

козелець — Anemone ranunculoides, Aspara-

gus oﬃcinalis, Ranunculus, Ranunculus acris,
Ranunculus bulbosus, Ranunculus ﬂammula,
Scorzonera austriaca subsp. crispa, Scorzonera hispanica, Scorzonera humilis, Scorzonera
laciniata, Scorzonera sp., Sonchus oleraceus,
Tragopogon, Tragopogon brevirostris, Tragopogon dubius, Tragopogon pratensis.
козелець барабольчак — Ranunculus ﬁcaria.
козелець бульбовий — Ranunculus bulbosus.
козелець бульвистий — Ranunculus bulbosus.
козелець великий — Ranunculus lingua.
козелець водяний — Ranunculus aquatilis.
козелець гiрський — Ranunculus montanus.
козелець звичайний — Lactuca serriola.
козелець золотокудрий — Ranunculus auricomus.
козелець їдкий — Ranunculus sceleratus.
козелець кашубський — Ranunculus cassubicus.
козелець корiнистий — Ranunculus polyrhizos.
козелець короткодзьобий — Tragopogon brevirostris.
козелець косматий — Ranunculus sardous.
козелець лучний — Tragopogon pratensis.
козелець многолистий — Ranunculus polyanthemos.
козелець многоцвiтний — Ranunculus polyanthemos.
козелець мохнатий — Ranunculus lanuginosus.
козелець мохун — Ranunculus illyricus.
козелець острий — Ranunculus acris.
козелець остронасiнний — Ranunculus oxyspermus.
козелець отруйний — Ranunculus sceleratus.
козелець пекучий — Ranunculus ﬂammula.
козелець пламок — Ranunculus ﬂammula.
козелець повзун — Ranunculus repens.
козелець повзючий — Ranunculus repens.
козелець полевий — Ranunculus arvensis.
козелець пряморогий — Ceratocephala testiculata.
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ковиль перистий — Stipa pennata.
ковпачки — Silene vulgaris.
коврик — Portulaca oleracea.
ковун — Citrullus lanatus.
когiтник — Rhododendron myrtifolium.
коглик — Pimpinella saxifraga.
когут — Polygonatum odoratum.
когутик — Berberis vulgaris, Eriophorum an-

squarrosa, Myosotis arvensis.

кожушки — Ceratocephala testiculata, Lappu-

ht

pennata subsp. lithophila.

ковила поетична — Stipa poëtica.
ковила понтiйська — Stipa pontica.
ковила приазовська — Stipa maeotica.
ковила причорноморська — Stipa pontica.
ковила пухнастолиста — Stipa dasyphylla.
ковила рiзнолиста — Stipa heterophylla.
ковила Сирейщикова — Stipa syreistschi-

кожушечки — Agrimonia eupatoria.
кожушка — Agrimonia eupatoria, Lappula

rig

найкрасивiша — Stipa pulcherrima.
незвичайна — Stipa anomala.
непомiтна — Stipa adoxa.
облудна — Stipa fallacina.
пiрчаста — Stipa pennata.
пiрчаста каменелюбна — Stipa

py

ковила
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ковила
ковила
ковила
ковила
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gustifolium, Gladiolus imbricatus, Majanthemum bifolium, Polygonatum verticillatum,
Streptopus amplexifolius.
когутик звичайний — Polygonatum odoratum.
когутик очертiй — Polygonatum verticillatum.
когутики — Streptopus, Aquilegia vulgaris,
Celosia argentea var. cristata, Cornus mas,
Corydalis solida, Crataegus monogyna, Iris
pseudacorus, Lathyrus vernus, Leucojum vernum, Lychnis ﬂos-cuculi, Malva sylvestris,
Polygonatum odoratum, Primula veris, Pulmonaria oﬃcinalis.
когутики гiрськi — Streptopus amplexifolius.
когутики жовтi — Primula veris.
когутки — Aconitum sp., Iris germanica,
Polygonatum odoratum.
когутник — Polygonatum odoratum.
когутняк — Rosa canina.
кожевник — Cotinus coggygria.
кожецвiт — Ptelea trifoliata.
кожiлка — Equisetum sp.
кожучки — Lappula squarrosa.
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козелець рiжнолистий — Ranunculus aurico-

козельцi подiльськi — Tragopogon podoli-

козелець рольовий — Ranunculus arvensis.
козелець рясний — Ranunculus polyanthe-

козельцi пустельнi — Tragopogon tesqui-

mus.

cus.

tus.

козелець стрепiхатий — Ranunculus trichophyllus.

козелець терпибiда — Ranunculus acris.
козелець тоєлистий — Ranunculus platanifolius.

козелець травний — Ranunculus thora.
козелець шерсткий — Ranunculus sardous.
козелець язиковий — Ranunculus lingua.
козели — Tragopogon dubius.
козелики — Scorzonera sp., Tragopogon brevirostris, Valeriana oﬃcinalis.

козелист — Lonicera caprifolium.
козелиця — Ranunculus acris.
козелки — Consolida regalis, Ranunculus acris,

thenicus subsp. tanaiticus.

козельцi схiднi — Tragopogon orientalis.
козельцi українськi — Tragopogon ucrainicus.

козельцi шорстконосиковi — Tragopogon
dasyrhynchus.

козельчик — Pastinaca sativa.
козельчики — Peucedanum oreoselinum, Ranunculus acris, Tragopogon pratensis.

козенька — Anemone nemorosa, Consolida regalis.

козератка — Trigonella sp.
козєрник — Eleocharis sp.
козильцi — Ranunculus polyanthemos.
козинки — Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Primula veris.

козинки панськi — Galanthus nivalis.
козинки циганськi — Leucojum vernum.
козинячий листик — Lonicera caprifolium.
козириння — Potentilla reptans.
козiбородка — Leucojum vernum.
козiй листо(и)к — Lonicera caprifolium.
козiнки — Galanthus nivalis, Scilla bifolia.
козлан — Telekia speciosa.
козлечник — Primula veris.
козли — Sagittaria sagittifolia, Thalictrum
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Ranunculus sceleratus, Scorzonera hispanica,
Tragopogon pratensis, Trifolium montanum.
козелок — Tragopogon dubius, Tragopogon
pratensis, Valeriana oﬃcinalis.
козельки — Scorzonera sp., Tragopogon brevirostris.
козельцеватi — Ranunculaceae.
козельцi — Tragopogon, Asparagus oﬃcinalis, Asparagus tenuifolius, Consolida regalis,
Ranunculus, Ranunculus acris, Scorzonera sp.,
Tragopogon brevirostris, Tragopogon dubius,
Tragopogon pratensis.
козельцi великi — Tragopogon major.
козельцi високi — Tragopogon elatior.
козельцi днiпровськi — Tragopogon borystenicus.
козельцi донецькi — Tragopogon donetzicus.
козельцi донськi — Tragopogon tanaiticus.
козельцi заячi — Lactuca serriola.
козельцi звичайнi — Tragopogon dubius.
козельцi звичайнi великi — Tragopogon
dubius subsp. major.
козельцi коротконосиковi — Tragopogon
brevirostris.
козельцi коротконосиковi подiльськi —
Tragopogon brevirostris subsp. podolicus.
козельцi коротконосиковi типовi — Tragopogon brevirostris subsp. brevirostris.
козельцi лучнi — Tragopogon pratensis.
козельцi лучнi схiднi — Tragopogon pratensis subsp. orientalis.
козельцi лучнi типовi — Tragopogon pratensis subsp. pratensis.

ruthenicus subsp. donetzicus.

козельцi руськi донськi — Tragopogon ru-
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dous.

козелець стелюх — Ranunculus reptans.
козелець стополистий — Ranunculus peda-

rig

козелець сардинський — Ranunculus sar-

cola.

козельцi руськi — Tragopogon ruthenicus.
козельцi руськi донецькi — Tragopogon

py

mos.

aquilegifolium, Tragopogon dubius, Tragopogon pratensis.
козлик — Ranunculus acris, Scorzonera sp.,
Tragopogon dubius, Valeriana oﬃcinalis.
козлики — Anemone nemorosa, Consolida regalis, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Ranunculus polyanthemos.
козлинник (вонючий) — Ononis arvensis.
козличка — Consolida regalis.
козлобороди — Tragopogon dubius.
козлобородник — Tragopogon dubius.
козловець (Kлуза) — Doronicum clusii.
козлоколючник — Tragacantha.
козлоколючник пiвденний — Tragacantha
arnacantha.
козляк — Galega oﬃcinalis, Valeriana oﬃcinalis.
козлятник — Galega, Galega oﬃcinalis, Ononis arvensis, Vicia cracca.
козлятник звичайний — Galega oﬃcinalis.
козлятник лiкарський — Galega officinalis.
козодра — Anemone nemorosa, Galanthus nivalis.
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колачик волохатий — Abutilon theophrasti.
колачики — Althaea oﬃcinalis, Capsella bursa-pastoris, Malva pusilla, Malva sylvestris.

ht

колачник — Adonis vernalis, Malva sylvestris.
колдунник — Lycopodium clavatum.
колендра — Coriandrum sativum.
колесник — Astragalus glycyphyllos.
колечки — Potentilla anserina.
колєдра сiйна — Coriandrum sativum.
колєндра — Coriandrum sativum.
колєндула — Calendula oﬃcinalis.
колiнцята — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.

rig

колiшина — Trifolium pratense.
коловатик — Carduus sp.
коловатики — Dracocephalum thymiﬂorum.
коловатицi — Cannabis sativa.
коловатне зiллє — Silybum marianum.
коловатник — Xanthium strumarium.
коловатниця — Cannabis sativa.
коловатнi — Cannabis sativa.
коловатня — Cannabis sativa.
колодрис — Anemone nemorosa, Leucojum
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autumnale, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Scilla bifolia.
козодриск — Galanthus nivalis.
козодриска — Leucojum vernum.
козодрист — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.
козодричка — Galanthus nivalis.
козодрость — Galanthus nivalis.
козолець — Ranunculus acris.
козолист (звичайний) — Lonicera caprifolium.
козорожець — Medicago sativa.
козоцап — Athyrium ﬁlix-femina.
козубець — Fritillaria meleagris.
козуля — Gentianella amarella.
козулька — Gentianella amarella.
козульки — Anemone nemorosa, Galanthus nivalis, Leucojum vernum.
козюлеча трава — Veronica austriaca.
козянки — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.
козячий листик — Lonicera caprifolium.
козьодрист — Galanthus nivalis.
козьолки — Consolida regalis, Valeriana oﬃcinalis.
козьяк — Galega oﬃcinalis.
коїца — Silene vulgaris.
коїшори — Dianthus caryophyllus.
койєця — Cucubalus baccifer.
койсiнки — Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris.
кокардоцвiт — Gaillardia pulchella.
кокел — Saponaria oﬃcinalis.
кокиця — Staphylea pinnata.
кокиш — Salvia pratensis.
кокiль — Agrostemma githago, Centaurea
cyanus, Silene spergulifolia, Silene vulgaris.
кокiрички — Corydalis cava.
кокiрчики — Corydalis cava.
коклюшник — Galium palustre.
кокодрас — Colchicum autumnale, Galanthus
nivalis, Leucojum vernum.
кокодрист — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.
кокоричка — Clematis alpina, Polygonatum
odoratum.
кокорички — Corydalis cava.
кокориш — Aethusa cynapium, Fumaria oﬃcinalis.
кокориш ядовитий — Aethusa cynapium.
кокорудза — Zea mays.
кокошi — Iris pseudacorus.
кок-сагиз — Taraxacum kok-saghyz.
кокуль — Agrostemma githago, Centaurea cyanus, Silene latifolia subsp. alba.
кокуруза — Zea mays.

кокус — Potentilla crantzii.
кокушки — Dactylorhiza majalis.
колачик — Pelargonium zonale, Ranunculus ﬁ-
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козодрас — Briza media, Leucojum vernum.
козодрис — Anemone nemorosa, Colchicum
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vernum.

колодриски — Galanthus nivalis.
колодрист — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.

колодюх — Rubus caesius.
колоздрик — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.

колозiнка — Malus domestica.
колоколець — Onosma visianii.
колоколуша — Padus avium.
колокольчик — Campanula patula, Campanula persicifolia, Convolvulus arvensis, Convolvulus cantabrica.
колокольчики — Campanula medium, Campanula sibirica, Campanula trachelium, Campanula sp., Polygonatum multiﬂorum.
колокольчики жовтi — Digitalis grandiﬂora.
колокольчики зеленi — Molucella laevis.
колокончик — Campanula sp.
колокоцей — Galanthus nivalis.
коломийка — Achillea millefolium, Achillea nobilis.
коломня — Acorus calamus.
колопенка — Briza media.
колопенки — Galanthus nivalis.
колопенька — Anemone nemorosa, Cannabis
sativa, Dentaria glandulosa, Lamium album,
Lamium purpureum.
колопенька бiла — Anemone nemorosa.
колопенька синя — Dentaria glandulosa.
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колопитець — Stachys sylvatica.
колопитце — Stachys sylvatica.
колопля дика — Cannabis sativa var. spon-

колюча трава — Urtica dioica.
колючиха — Echium vulgare, Xanthium

колопнi бiлi — Cannabis sativa.
колопнi птасєчi — Cannabis sativa.
колопня — Cannabis sativa.
колораба — Brassica oleracea convar. acephala

Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Cirsium arvense, Datura stramonium, Echium vulgare,
Eryngium campestre, Eryngium maritimum,
Eryngium planum, Inula helenium, Onopordum acanthium, Salsola kali, Serratula tinctoria, Sicyos angulatus, Xanthium spinosum,
Xanthium strumarium.
колючка земляна — Tribulus terrestris.
колючка трiйчата — Xanthium spinosum.
колючка чортова — Paliurus spina-christi.
колючки — Carduus acanthoides, Carduus uncinatus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare,
Echium vulgare, Glechoma hederacea, Menyanthes trifoliata, Salsola kali, Tribulus terrestris, Xanthium spinosum.
колючки великi — Datura stramonium.
колючки синi — Eryngium planum.
колючконос — Echinophora.
колючконос Сiбторпа — Echinophora sibthorpiana.
колючконосець — Echinophora.
колючконосець Сибторпа — Echinophora
sibthorpiana.
колючконосець тонколистий — Echinophora tenuifolia.
колючконосець тонколистий Сибторпа —
Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana.
колючник — Scolymus, Carduus acanthoides,
Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium sp., Datura stramonium, Silybum marianum, Sonchus asper.
колючник безбильний — Carlina acaulis.
колючник звичайний — Carlina vulgaris.
колючник iспанський — Scolymus hispanicus.
колючник круглоголовий — Carlina acanthifolia.
колючник плямистий — Scolymus maculatus.
колючниця — Picnomon.
колючниця волохата — Picnomon acarna.
колюччя — Caragana frutex.
колюшина — Trifolium arvense, Trifolium repens.
колюшина дика — Melilotus oﬃcinalis.
колюшка — Echium vulgare.
колюшки — Sonchus sp.
колюшник — Carlina vulgaris.
колющина — Stachys palustris.
колядра — Coriandrum sativum.
коляйка — Carduus acanthoides, Datura stramonium.

mus racemosus.

колосняк велетенський — Leymus racemosus.

колосняк гiллястий — Leymus ramosus.
колосняк китицевий — Leymus racemosus.
колосняк китицецвiтий — Leymus racemosus.

колосняк китицецвiтий приморський —
Leymus racemosus subsp. sabulosus.
лiсовий — Hordelymus europaeus.
пiсковий — Leymus arenarius.
пiщаний — Leymus arenarius.
приморський — Leymus sabulosus.
колосняк рiпяковий — Leymus racemosus.
колосняк чорноморський — Leymus sabulosus.
колосняк-синець — Leymus ramosus.
колосок пахучий — Anthoxanthum odoratum.
колотiчка — Staphylea pinnata.
колотник — Lycopodium clavatum.
колотниця — Cannabis sativa.
колотовця — Galium aparine.
колошанний лист — Alchemilla vulgaris.
колошенний лист — Verbascum phlomoides.
колуз — Triticum durum.
колхознiчка — Cucumis melo.
колювник — Serratula tinctoria.
колюк — Carlina acaulis, Cirsium arvense, Cirsium sp., Datura stramonium.
колюка — Carlina vulgaris, Datura stramonium, Salsola kali, Xanthium strumarium.
колюки — Carlina acaulis, Carlina vulgaris,
Xanthium spinosum.
колюки-яблука — Datura stramonium.
колюх — Carduus crispus, Carduus sp.
колюхи — Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Datura stramonium, Senecio vulgaris.
колюча — Salsola kali.
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mus racemosus.

колосник пiсковий — Leymus arenarius.
колосниця — Stachys sylvatica.
колосниця тверда — Sclerochloa dura.
колосняк — Leymus, Leymus arenarius, Ley-

rig

var. gongylodes.

колосатка — Carex vulpina.
колосач — Avena sativa.
колосець — Calamagrostis epigejos.
колосник — Elymus, Leymus arenarius, Ley-

spinosum.

колючка — Carduus acanthoides, Carduus sp.,

py

tanea.
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команиць — Trifolium spadiceum.
команичина — Trifolium montanum, Trifolium
pratense.

команичка — Oxalis acetosella, Trifolium sp.
команичка дика — Mentha arvensis, Trifolium pratense.

команiчка — Coronilla varia.
команка — Trifolium montanum, Trifolium
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pratense, Trifolium pratense var. sativum, Trifolium repens.
комарiв носок — Chorispora tenella.
комарник — Helichrysum arenarium.
комашник — Ophrys.
комашник бджолоносний — Ophrys apifera.
комашник гiрський — Jasione montana.
комашник ґедзеносний — Ophrys oestrifera.
комашник кримський — Ophrys taurica.
комашник мiтлистий — Ophrys scopolax.
комашник мiтлистий ґедзеносний — Ophrys scopolax subsp. oestrifera.
комашник мухоносний — Ophrys insectifera.
комашник павуконосний — Ophrys sphegodes.
комашник павуконосний кримський —
Ophrys sphegodes subsp. mammosa.
комелга — Viscum album.
комелiна — Commelina.
комелiна звичайна — Commelina communis.
комелiновi — Commelinaceae.
комениця — Trifolium pratense.
коминиця — Coronilla varia, Succisa pratensis.
коминиця бiла — Melilotus oﬃcinalis.
комиш — Scirpus, Glyceria arundinacea,
Phragmites australis, Ruscus aculeatus, Scirpus lacustris, Typha latifolia.
комиш голiвчастий — Scirpus holoschoenus.
комиш дикий — Echinochloa crus-galli.
комиш лiсовий — Scirpus sylvaticus.
комиш приморський — Scirpus maritimus.
комиш укорiнливий — Scirpus radicans.
комишина — Phragmites australis.
комишiвник — Scirpoides.
комишiвник звичайний — Scirpoides holoschoenus.
комишник — Scirpoides.
комишник голiвчастий — Scirpoides holoschoenus.
комишниця — Blysmus.
комишниця стиснута — Blysmus compressus.
комiлка — Chamomilla recutita, Chamomilla
suaveolens.
комiлотея — Chamomilla recutita.
комiльтея — Chamomilla recutita.
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Carlina acaulis, Cirsium arvense, Cirsium sp.,
Echium vulgare, Serratula tinctoria, Xanthium spinosum.
коляндра — Coriandrum, Bifora radians, Coriandrum sativum.
коляндра сiйна — Coriandrum sativum.
коляниця — Carlina acaulis, Lotus corniculatus.
коляча — Carduus acanthoides, Cirsium arvense.
колячина — Cirsium sp.
колячка — Carduus acanthoides, Carlina
acaulis, Cirsium arvense, Datura stramonium,
Eryngium campestre, Serratula tinctoria.
колячки — Xanthium strumarium.
колячник — Carduus acanthoides, Carduus
sp., Carlina acaulis, Cirsium arvense, Datura
stramonium, Echium vulgare, Serratula tinctoria.
кольза — Brassica napus.
колькавник — Carduus acanthoides, Cirsium
arvense.
кольки — Eryngium planum, Pyrus communis,
Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.
кольковник — Carduus, Carduus acanthoides.
кольник колосистий — Phyteuma spicatum.
кольник круглоголовий — Phyteuma orbiculare.
кольник сiрий — Asyneuma canescens.
кольораба — Brassica napus subsp. rapifera.
кольрабi — Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes.
кольраушiя — Kohlrauschia.
кольраушiя пагононосна — Kohlrauschia
prolifera.
кольраушiя паросткова — Kohlrauschia prolifera.
коман — Trifolium pratense.
комана — Trifolium montanum, Trifolium sp.
командрушка — Crocus reticulatus.
команина — Trifolium sp.
команиця — Coronilla varia, Lotus corniculatus, Melilotus oﬃcinalis, Trifolium dubium,
Trifolium montanum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium sp., Viola tricolor.
команиця багняна — Lotus uliginosus.
команиця бiла — Melilotus oﬃcinalis, Trifolium repens.
команиця дика — Coronilla varia, Medicago
sativa, Trifolium repens.
команиця жовта — Medicago sativa, Melilotus ofﬁcinalis.
команиця заяча — Anthyllis vulneraria, Oxalis acetosella.
команиця звичайна — Lotus corniculatus.
команиця лiкарська — Melilotus oﬃcinalis.
команиця лужна — Trifolium pratense.
команиця тонкостручна — Lotus angustissimus.

py

коляк — Carduus acanthoides, Carduus sp.,
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lis.

комониця-полiзуха — Trifolium repens.
комониця солодкава — Hedysarum grandiﬂorum.

комонник — Succisa, Succisa pratensis.
комонник лучний — Succisa pratensis.
комонник малий — див. малий комонник.
комонниця — Trifolium arvense.
комонничок — Succisella.
комонничок зiгнутий — Succisella inflexa.
компасник — Silphium, Silphium perfoliatum.

компасник пронизанолистий — Silphium
perfoliatum.
— Comperia.
Компера — Comperia comperiana.
кримська — Comperia comperiana.
пiвденна — Comperia comperiana.
комперя — Solanum tuberosum.
компiр — Solanum tuberosum.
компостеля — Callistephus chinensis.
компостелька — Callistephus chinensis.
компоштильон — Callistephus chinensis.
компоштильон польовий — Knautia arvensis.
комушка звичайна — Anthyllis vulneraria.
конаця — Trifolium pratense.
конвалiнка — Convallaria majalis.
конвалiя — Convallaria, Convallaria majalis,
Polygonatum odoratum.
конвалiя дика — Convallaria majalis, Polygonatum odoratum.
конвалiя запашна — Convallaria majalis.
конвалiя звичайна — Convallaria majalis.
конвалiя маєва — Convallaria majalis.
конвалiя парiчка — Convallaria majalis.
конвiта — Asarum europaeum.
кондир — Vitis vinifera subsp. vinifera.
коневник — Trifolium pratense.
конейон — Conium maculatum.
коник — Aquilegia vulgaris, Consolida regalis,
Pyrus communis.
коники — Aconitum sp., Centaurea cyanus,
Coronilla varia, Corydalis solida, Delphinium
× cultorum, Ranunculus ﬂammula, Rhinanthus alectorolophus.
коники сорочi — Consolida regalis.
конина — Trifolium repens.
кониця — Trifolium pratense.
конич — Trifolium pratense.
конич дикий — Trifolium rubens.

rosa, Anemone ranunculoides, Briza media,
Cannabis sativa, Galanthus nivalis, Galeopsis
pubescens, Ranunculus ﬁcaria, Scilla bifolia,
Veronica austriaca.
конопелька гайова — Anemone nemorosa.
конопелька жовтецева — Anemone ranunculoides.
конопелька лiсова — Anemone sylvestris.
конопелька нарцизоцвiта — Anemone narcissifolia, Anemone narcissiﬂora.
конопелька розлога — Anemone laxa.
конопельки — Corydalis cava.
конопельки жаб’ячi — Filipendula ulmaria.
конопельник — Eupatorium cannabinum.
конопенька — Anemone nemorosa, Cannabis
sativa.
конопи — Cannabis sativa.
конопка — Cannabis sativa var. spontanea.
коноплевi — Cannabaceae.
коноплi — Cannabis, Anemone nemorosa,
Cannabis sativa.
коноплi бiлi — Cannabis sativa.
коноплi водянi — Eupatorium cannabinum.
коноплi глухi — Elsholtzia ciliata.
коноплi дикi — Cannabis ruderalis, Stachys
recta.
коноплi другi — Cannabis sativa.
коноплi звичайнi — Cannabis sativa.
коноплi звичайнi дикi — Cannabis sativa
var. spontanea.
коноплi лiснi — Succisa pratensis.
коноплi матiрнi — Cannabis sativa.
коноплi насiннi — Cannabis sativa.
коноплi першi — Cannabis sativa.
коноплi плоскiннi — Cannabis sativa.
коноплi посiвнi — Cannabis sativa.

au
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or
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комперiя
комперiя
комперiя
комперiя

mex obtusifolius.

конодрас — Galanthus nivalis, Scilla bifolia.
конодриска — Leucojum vernum.
конодрист — Galanthus nivalis.
конопа — Cannabis sativa.
конопевка — Anemone nemorosa.
конопей — Anemone nemorosa.
конопель — Cannabis sativa.
конопель лiсний — Lycopus europaeus.
конопелька — Anemone, Anemone nemo-

ht

vense, Trifolium pratense.

комониця великанська — Melilotus oﬃcina-

коничина — Trifolium pratense, Trifolium sp.
конiпник — Orobanche ramosa.
конiч — Trifolium sp.
конiчина — Trifolium pratense.
конiчник — Trifolium aureum.
конкой — Agrostemma githago.
конколь — Agrostemma githago.
конкуль — Agrostemma githago.
коновалiя — Convallaria majalis.
коноваля — Populus alba.
коновник — Trifolium montanum.
коновник кiнський — Rumex confertus, Ru-

rig

комоника дика — Trifolium repens.
комонина — Anthyllis vulneraria.
комониця — Lotus corniculatus, Trifolium ar-

py
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конюшина блiдоцвiта — Trifolium leucanthum.

конюшина великанська — Melilotus oﬃcinalis.

конюшина вiдстовбурчена — Trifolium
squarrosum.

конюшина вовкиня — Trifolium lupinaster.
конюшина волошка — Trifolium alpestre.
конюшина вузьколиста — Trifolium angustifolium.

конюшина гарна — Trifolium speciosum.
конюшина гiбридна — Trifolium hybridum.

ht

конюшина гiрська — Trifolium montanum.

конюшина двозначна — Trifolium ambiguum.

конюшина дика — Melilotus oﬃcinalis, Trifolium repens.

конюшина днiпровська — Trifolium borysthenicum.

конюшина довгоголiвчаста — Trifolium
rubens.

конюшина дрiбноголiвчаста — Trifolium
dubium.

конюшина дрiбноквiткова — Trifolium retusum.

au

th
or
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co

Galeopsis speciosa.
коноплi сухi — Cannabis sativa.
коноплi чорнi — Cannabis sativa.
конопля — Cannabis, Cannabis sativa.
конопля дика — Cannabis sativa var. spontanea.
конопля жiноча — Cannabis sativa.
конопля звичайна — Cannabis sativa.
конопляник — Galeopsis tetrahit, Orobanche
sp., Rhinanthus alectorolophus, Stellaria holostea.
коноплянка — Anemone nemorosa.
конопнi — Cannabis sativa.
конотопець — Veronica chamaedrys.
конотопцi — Antennaria dioica, Helichrysum
arenarium.
конрингiя — Conringia.
конрингiя схiдна — Conringia orientalis.
конрiнгiя — Conringia.
конрiнгiя схiдна — Conringia orientalis.
конупер — Balsamita major.
конуфер — Achillea millefolium.
конферя — Solanum tuberosum.
конфестра — Callistephus chinensis.
конфiтелiя — Callistephus chinensis.
кончатики — Stachys palustris.
конютина — Trifolium arvense, Trifolium pratense.
конюха — Trifolium pratense.
конючина — Trifolium montanum, Trifolium
pratense.
конючина проста — Trifolium pratense.
конючина червона — Trifolium pratense.
конюшана — Trifolium sp.
конюшина — Trifolium, Filipendula ulmaria,
Medicago sativa, Menyanthes trifoliata, Trifolium alpestre, Trifolium arvense, Trifolium
aureum, Trifolium medium, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Trifolium repens.
конюшина альпейська — Trifolium alpestre.
конюшина альпiйська — Trifolium alpestre.
конюшина багряна — Trifolium incarnatum.
конюшина багряна Молiнерi — Trifolium
incarnatum subsp. molinerii.
конюшина бiла — Trifolium repens, Trifolium montanum, Trifolium pannonicum.
конюшина бiла польова — Trifolium montanum.
конюшина блiдо-жовта — Trifolium ochroleucon.

конюшина блiдоквiткова — Trifolium leu-

rig

поскiвнi — Cannabis sativa.
посконнi — Cannabis sativa.
рудеральнi — Cannabis ruderalis.
сiменнi — Cannabis sativa.
собачi — Eupatorium cannabinum,

py

коноплi
коноплi
коноплi
коноплi
коноплi
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конюшина жовта — Medicago lupulina.
конюшина жовтавобiла — Trifolium ochroleucon.

конюшина жовтява — Trifolium ochroleucon.
конюшина заяча — див. заяча конюшина,
Anthyllis vulneraria, Oxalis acetosella.

конюшина золотиста — Trifolium aureum.
конюшина-iвасики — Trifolium montanum.
конюшина-iнкарнатка — Trifolium incarnatum.

конюшина їжакова — Trifolium echinatum.
конюшина їжакувата — Trifolium echinatum.

конюшина кавказька — Trifolium caucasicum.

конюшина каштанова — Trifolium spadiceum.

конюшина коричнева — Trifolium badium.

конюшина коротковолосиста — Trifolium
hirtum.

конюшина красива — Trifolium speciosum.
конюшина красна — Trifolium pratense.
конюшина кутаста — Trifolium angulatum.

конюшина лежача — Trifolium campestre.
конюшина лiсова — Trifolium medium, Trifolium repens.

конюшина лопухова — Trifolium lappaceum.

конюшина лугова — Trifolium pratense.
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конюшина лускова — Trifolium squamosum.
конюшина лучна — Trifolium pratense.
конюшина лучна сiйна — Trifolium pratense var. sativum.

конюшина люпинова — Trifolium lupinaster.

конюшина маленька — Trifolium dubium.
конюшина медова — Melilotus oﬃcinalis.
конюшина мiнлива — Trifolium ambiguum.
конюшина-мiшанка — Trifolium hybridum.
конюшина Молiнерi — Trifolium molineri.
конюшина непевна — Trifolium ambiguum.
конюшина нитковата — Trifolium dubium.
конюшина обернена — Trifolium resupinatum.

конюшина паннонська — Trifolium pannonicum.

конюшина перевернута — Trifolium resupinatum.

конюшина пiдземна — Trifolium subterraneum.

пiщана — Ornithopus sativus.
повзуча — Trifolium repens.
полєва — Trifolium pratense.
польова — Trifolium arvense,

Trifolium repens.

конюшина посiвна — Trifolium sativum.
конюшина притуплена — Trifolium retu-

's

sum.

конюшина-пустоягiдник — Trifolium fragiferum.

th
or

конюшина пухирчаста — Trifolium vesiculosum.

конюшина рiвнинна — Trifolium campestre.

конюшина рожева — Trifolium fragiferum,
Trifolium hybridum, Trifolium pratense.

au

конюшина розлога — Trifolium diffusum.
конюшина розова — Trifolium hybridum.
конюшина ролева — Trifolium aureum.
конюшина свиняча — Trifolium repens.
конюшина середня — Trifolium medium.
конюшина сисавка — Trifolium rubens.
конюшина сiйна — Trifolium sativum.
конюшина смугаста — Trifolium striatum.
конюшина стрепiхата — Trifolium diﬀusum.
конюшина стручкова — Lotus corniculatus.
конюшина сумнiвна — Trifolium dubium.
конюшина суницевидна — Trifolium fragiferum.

конюшина суничкувата — Trifolium fragiferum.

конюшина темнобура — Trifolium spadiceum.

phleoides.

конюшина

тимофiївкова

—

Trifolium

phleoides.

конюшина угорська — Trifolium pannonicum.

конюшина-хмелик — Trifolium aureum.
конюшина червона — Trifolium alpestre, Tri-

folium medium, Trifolium pratense, Trifolium
pratense var. sativum.
конюшина червонувата — Trifolium rubens.
конюшина шарудлива — Trifolium aureum.
конюшина шведська — Trifolium hybridum.
конюшина шершава — Trifolium hirtum.
конюшина шорстка — Trifolium scabrum.
конюшинка — Lotus corniculatus, Trifolium
pratense, Trifolium repens.
конюшинка бiла — Trifolium repens.
конюшиця — Trifolium sp.
конюшка — Trifolium pratense.
конюшник вiд жовтяницi — Trifolium aureum.
конятина — Trifolium medium, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium sp.
конятина бiла — Trifolium repens.
конятина брунатна — Trifolium spadiceum.
конятина гiрська — Trifolium montanum.
конятина двуголовкова — Trifolium alpestre.
конятина лежача — Trifolium campestre.
конятина лугова — Trifolium pratense.
конятина мiшанка — Trifolium hybridum.
конятина нитковата — Trifolium dubium.
конятина повзянка — Trifolium repens.
конятина польова — Trifolium aureum.
конятина суничковата — Trifolium fragiferum.
конятина угорська — Trifolium pannonicum.
конятич звичайний — Circaea lutetiana.
коняча трава — Linaria vulgaris.
коняче зiлля — Circaea lutetiana.
конячина — Trifolium pratense.
копатень — Asarum europaeum.
копатинє — Asarum europaeum.
копатинь — Asarum europaeum.
копер — Anethum graveolens.
копер волоський — Foeniculum vulgare.
коперечка — Pyrus communis.
кописник — Asarum europaeum.
копистильон — Callistephus chinensis.
копит бiлий — Tussilago farfara.
копит вовчий — Trollius europaeus.
копит (конячий) — Asarum europaeum.
копита кiнськi — Asarum europaeum.
копитан — Asarum europaeum.
копитель (звичайний) — Asarum europaeum.

co

конюшина
конюшина
конюшина
конюшина

spadiceum.

конюшина тимофiєвковидна — Trifolium

ht

sum.

конюшина темно-каштанова — Trifolium

rig

конюшина лукова — Trifolium pratense.
конюшина луската — Trifolium squamo-

py
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коприва печача — Urtica urens.
копривняк — Salvia sp.
копрiй — Anethum graveolens, Foeniculum,
Foeniculum vulgare.

копрiй волоський — Foeniculum vulgare.
копрiй лiкарський — Foeniculum vulgare.
копровець кiнський — Seseli hippomarathrum.

pos albus.

ht

копровець полевий — Seseli campestre.
копровець рiчний — Seseli annuum.
копровець стрепiхатий — Seseli tortuosum.
коптик — Asarum europaeum.
копчак — Tagetes erecta.
коравник — Wolﬃa arrhiza.
коралевий цвiт — Phaseolus vulgaris.
коралина — Symphoricarpos, Symphoricar-

trifida.

rig

коралина бiла — Symphoricarpos albus.
коралькiвець — Corallorhiza.
коралькiвець тридiльний — Corallorhiza
коралькiвець тричiнадрiзаний — Corallorhiza triﬁda.

коральковець — Corallorhiza.
коральковець тричiнадрiзаний — Corallorhiza triﬁda.

коральковець урiсник — Corallorhiza triﬁda.
корбач — Nicotiana rustica.
корвавник — Achillea millefolium.
кордуб — Quercus suber.
корела (комоницьова) — Cuscuta europaea.
коренницi — Solanum tuberosum.
кореопсис — Coreopsis.
кореопсис великоквiтковий — Coreopsis

au
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co

choma hirsuta, Tussilago farfara, Viola mirabilis.
копитень звичайний — Asarum europaeum.
копитень кiнський — Asarum europaeum.
копитець — Asarum europaeum.
копити — Asarum europaeum.
копити кiнськi — Caltha palustris, Petasites
hybridus.
копитик — Asarum europaeum.
копитиннє — Hepatica nobilis.
копитиня — Asarum europaeum.
копитка — Asarum europaeum, Petasites hybridus.
копитки — Asarum europaeum, Caltha palustris, Centaurea jacea, Salvia pratensis.
копитки кiнськi — Asarum europaeum.
копитки конячi — Asarum europaeum.
копитник — Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Homogyne alpina, Tussilago farfara.
копитниця — Asarum europaeum.
копитняк — Asarum, Asarum europaeum,
Hepatica nobilis, Hydrocharis morsus-ranae,
Ranunculus ﬁcaria, Soldanella hungarica.
копитняк європейський — Asarum europaeum.
копитняк звичайний — Asarum europaeum.
копитняк кiнський — Asarum europaeum.
копитняк малий — Soldanella hungarica.
копитняк синiй — Glechoma hederacea.
копитнячок — Asarum europaeum.
копито кiнське — Asarum europaeum, Homogyne alpina, Tussilago farfara.
копиток — Asarum europaeum, Caltha palustris.
копиточки — Asarum europaeum.
копиточок — Asarum europaeum.
копитце — Stachys sylvatica.
копитцi — Asarum europaeum.
копитця(i) кiнськi — Asarum europaeum, Viola odorata.
копитьки — Asarum europaeum.
копiєчник — Hedysarum grandiﬂorum, Malva
pusilla.
копiєшник — Glechoma hederacea.
копiйник — Sagittaria, Sagittaria sagittifolia.
копiйник стрiлолистий — Sagittaria sagittifolia.
копiйчана трава — Glechoma hederacea.
копка — Solanum tuberosum.
копотник — Asarum europaeum, Hydrocharis
morsus-ranae.
копотняк — Asarum europaeum.
копр — Foeniculum vulgare.
копран — Thalictrum minus.
коприва — Urtica dioica.
коприва глуха — Lamium sp.

py

копитень — Asarum, Asarum europaeum, Gle-
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grandiﬂora.

кореопсис фарбувальний — Coreopsis tinctoria.

корешник бiльший — Polygala major.
корешник волохатий — Polygala comosa.
корешник гiркий — Polygala amara.
корешник звичайний — Polygala vulgaris.
корешник сибiрський — Polygala sibirica.
корзиночник — Salix viminalis.
кориворот — Tanacetum vulgare.
корiандр — Coriandrum, Coriandrum sativum.
корiандр посiвний — Coriandrum sativum.
корiвки — Anthyllis vulneraria.
корiнки — Datura stramonium.
корiнцi — Juncus eﬀusus.
корiнчик — Sium sisarum.
корiнячник жолудковий — Gentiana lutea.
корiнь вiд простуди — Euphorbia villosa.
корiнь-сифiлiс — Carduus nutans.
коркове дерево — Phellodendron.
коркове дерево амурське — Phellodendron
amurense.
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кормек — Goniolimon graminifolium, Limonium meyeri, Limonium tomentellum.

кормиця лежача — Sagina procumbens.
кормиця узольцевата — Sagina nodosa.
кормоша — Cydonia oblonga.
кормошка — Malus domestica.
корнє — Cornus mas.
коробочки — Datura stramonium.
коробчанка — Lindernia.
коробчанка простерта — Lindernia procumbens.

коровай — Tanacetum vulgare.
коровиця — Datura stramonium.
коровички — Orobanche arenaria.
коровiтник — Verbascum lychnitis.
коровки — Datura stramonium, Xanthium
spinosum, Xanthium strumarium.

коровляк — Verbascum phlomoides.
коровляк колючий — Datura stramonium.
коровник — Angelica archangelica, Angelica

vensis, Chamomilla recutita, Leucanthemum
vulgare, Trollius europaeus.
королиця бiла — Leucanthemum vulgare.
королиця бiлоголова — Leucanthemum vulgare.
королиця жiнська — Leucanthemum vulgare.
королиця жовтоголова — Chrysanthemum
segetum.
королиця звичайна — Leucanthemum vulgare.
королиця золота — Coreopsis grandiﬂora.
королиця iндийська — Dendranthema indicum.
королиця кiнська — Leucanthemum vulgare.
королиця круглолиста — Leucanthemum
waldsteinii, Leucanthemum rotundifolium.
королиця пурпурова — Echinacea purpurea.
королиця Рациборського — Leucanthemum raciborskii.
короличка — Leucanthemella.
короличка пiзня — Leucanthemella serotina.
королiв цвiт — Fritillaria imperialis, Phaseolus
coccineus.
королiв цвiт красний — Lathyrus tuberosus.
королiвка — Leucanthemum vulgare, Phaseolus coccineus.
королiска — Anemone nemorosa, Scilla bifolia.
королянка — Phaseolus coccineus.
королька — Anthemis arvensis, Cuscuta europaea, Leucanthemum vulgare, Matricaria, Trifolium repens.
королька бiла — Heracleum sphondylium subsp. sibiricum, Trifolium repens.
королька гарнаска — Matricaria perforata.
корольки — Datura stramonium, Leucanthemum vulgare.
корольок — Leucanthemum vulgare.
корольоска — Anemone nemorosa, Anemone
ranunculoides.
корольоска синя — Hepatica nobilis.
кором червоний — Stachys sylvatica.
корона — Lilium bulbiferum.
корона золота — Fritillaria imperialis.
корона царська — Fritillaria imperialis, Lilium candidum, Orchis militaris, Reseda odorata.
корона цiсарська — Fritillaria imperialis.
коронарiя — Coronaria.
коронарiя зозуляча — Coronaria ﬂos-cuculi.
коронарiя шкiряста — Coronaria coriacea.
корослєп — Galanthus nivalis.
короста — Cuscuta europaea, Succisa pratensis.
короставник — Knautia arvensis.
коростан — Primula veris.
коростова трава — Ranunculus sceleratus.
коростянка — Scabiosa.
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sylvestris, Carduus crispus, Datura stramonium, Digitalis grandiﬂora, Linaria vulgaris,
Orobanche elatior, Verbascum lychnitis, Verbascum phlomoides.
коровняк — Sanguisorba oﬃcinalis.
короволiтник — Veronica agrestis.
короворiз — Melampyrum cristatum.
коровошник — Angelica sylvestris.
коров’як — Datura stramonium, Hyoscyamus
niger, Hypericum perforatum, Inula helenium,
Linaria vulgaris, Oenothera biennis, Potentilla patula, Verbascum, Verbascum densiﬂorum,
Verbascum lychnitis, Verbascum nigrum, Verbascum orientale, Verbascum ovalifolium, Verbascum phlomoides, Verbascum phoeniceum,
Verbascum thapsus, Xanthium strumarium.
коров’як жовтий — Verbascum thapsus.
коров’як лiсовий — Agrimonia eupatoria.
коров’як малий — Linaria biebersteinii.
коров’як мужеський — Verbascum phlomoides.
коров’як чорний — Verbascum nigrum.
коров’яки — Phlomis herba-venti.
коров’яки дрiбнi — Verbascum lychnitis.
коров’ян(ик) — Inula helenium.
коров’ятник — Veronica oﬃcinalis.
коров’яче зiллє — Orobanche alba.
коров’ячi квiтки — Pulmonaria oﬃcinalis.
короздрис — Galanthus nivalis.
короздрить — Galanthus nivalis.
королевий цвiт — Fritillaria imperialis, Phaseolus coccineus.
королески — Anemone sp.

королиця — Leucanthemum, Anthemis ar-

ht

tia.
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коркодушi — Prunus domestica subsp. insiti-

py
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lucida subsp. barbata.

коростянка голубина — Scabiosa columbaria.

коростянка дрiбноцвiта — Scabiosa micrantha.

коростянка кримська — Scabiosa taurica.
коростянка куляста — Scabiosa rotata.
коростянка передгiрна — Scabiosa praemontana.

коростянка срiбляста — Scabiosa argentea.

коростянка тьмяна — Scabiosa opaca.
коростянка українська — Scabiosa ucrainica.

коротколучник — Brachyactis.
коротколучник вiйчастий — Brachyactis
ciliata.

tum.

альпейська — Hieracium alpinum.
вигонка — Hieracium praealtum.
волосиста — Hieracium pilosella.
гiрська — Hieracium aurantiacum.
космата — Hieracium pilosella.
лугова — Hieracium caespitosum.
лукова — Hieracium caespitosum.
огниста — Hieracium aurantiacum.
окружкова — Hieracium umbella-

tragalus glycyphyllos, Clematis recta.

коса варварина — Astragalus glycyphyllos.
косар — Dipsacus sylvestris.
косарик — Gladiolus sp., Iris sibirica.
косарики — Gladiolus, Consolida regalis,
Geranium palustre, Geranium pusillum.

косарики болотнi — Gladiolus palustris.
косарики болотянi — Gladiolus palustris.
косарики гiбриднi — Gladiolus × hybridus
hort.

косарики дахiвковi — Gladiolus imbricatus.

косарики
косарики
косарики
косарики

co

корсатка
корсатка
корсатка
корсатка
корсатка
корсатка
корсатка
корсатка
корсатка

sum.

коса Богородич(ш)на — Astragalus cicer, As-

ht

коростянка гiрська — Scabiosa lucida.
коростянка гiрська бородата — Scabiosa

корфези — Vaccinium vitis-idaea.
корч — Solanum tuberosum.
корч чатинний — Pinus mugo.
корчiвка — Allium cepa, Allium ﬁstulosum.
корчованя — Allium ﬁstulosum.
корчуха — Allium cepa.
корюки — Datura stramonium.
корячник — Viscum album.
кос — Iris germanica.
коса — Cuscuta europaea.
коса Богоматерина — Hypericum humifu-

's

корсатка пазмiєвата — Hieracium echioides.
корсатка первенцевата — Hieracium × ﬂoribundum.

th
or

корсатка пiдокружкова — Hieracium cymo-

au

sum.
корт — Erodium cicutarium.
кортадерiя — Cortaderia.
кортадерiя дводомна — Cortaderia selloana.
кортопля — Solanum tuberosum.
кортуза — Cortusa.
кортуза Маттiолi — Cortusa matthioli.
корулька — Leucanthemum vulgare.
коручка — Epipactis, Epipactis helleborine.
коручка болотна — Epipactis palustris.
коручка болотяна — Epipactis palustris.
коручка дрiбнолиста — Epipactis microphylla.
коручка морозниковидна — Epipactis helleborine.
коручка пурпурова — Epipactis purpurata.
коручка синьо-фiолетова — Epipactis purpurata.
коручка темно-червона — Epipactis atrorubens.
коручка широколиста — Epipactis helleborine.

rig
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коростянка блiдо-жовта — Scabiosa och-
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hort.

iталiйськi — Gladiolus italicus.
лучнi — Gladiolus imbricatus.
меншi — Gladiolus imbricatus.
садовi — Gladiolus × hybridus

косарики тонкi — Gladiolus tenuis.
косарики черепичастi — Gladiolus imbricatus.

косарi — Erodium cicutarium, Iris aphylla, Iris
sp.

косарки — Consolida regalis.
косарник — Rumex patientia.
косарське зiллє — Ajuga laxmannii.
косарцi — Geranium palustre.
косатень — Acorus calamus, Gladiolus × hybridus hort., Iris germanica, Iris pseudacorus,
Iris sp.
косатець — Avena sativa, Iris germanica.
косатик — Astragalus glycyphyllos, Iris pseudacorus, Iris pumila.
косатик синiй — Iris germanica.
косатинє — Iris germanica.
косатинь — Iris germanica, Iris graminea, Iris
pseudacorus.
косатка — Aconitum sp.
косатник — Acorus calamus.
коса-трава — Asarum europaeum.
косач — Avena sativa, Iris sp.
косетик — Iris sp.
косетинь — Iris aphylla, Iris sp.
коси — Cuscuta europaea, Gladiolus × hybridus hort., Iris germanica, Lathyrus sylvestris.
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косики — Gladiolus × hybridus hort.
косильки — Consolida regalis.
косинква — Armeniaca vulgaris.
косирки — Consolida regalis, Gladiolus imbricatus.

коситеня
коситеня
коситеня
коситень

tus.

косм-трава — Galium sp.
косник — Coronilla varia.
коснички бiлi — Trifolium repens.
коснопелька — Callistephus chinensis.
косовiлля — Cerastium sp.
косодеревина — Pinus mugo.
косталом — Polygonatum odoratum.
костенець — Holosteum umbellatum.
костер — Bromus secalinus, Bromus sterilis.
костер безостий — Bromus inermis.
костер лiсний — Poa trivialis.
костер польовий — Bromus arvensis.
костер розкидистий — Bromus japonicus.
костерева — Deschampsia cespitosa, Echino-

chloa crus-galli, Festuca, Festuca ovina, Festuca rubra, Setaria sp.
костерева великанська — Festuca gigantea.
костерева висока — Festuca pratensis.
костерева лiсова — Festuca altissima.
костерева лукова — Festuca pratensis.
костерева синя — Festuca pallens.
костерева тростникова — Festuca arundinacea.
костерева червона(ва) — Festuca rubra.
костерева щетиниста — Festuca heterophylla.
костерява — Carex hirta, Festuca.
костерява овеча — Festuca ovina.
костерява тростинна — Festuca arundinacea.
костерява червона — Festuca rubra.
костикiвка — Malus domestica.
костинь — Hemerocallis lilioasphodelus, Iris
pseudacorus.
костир — Bromus secalinus.
костирива — Festuca pratensis.
костирь голоколосий — Bromus inermis.
костички — Malus domestica.
костiваль — Symphytum oﬃcinale.
костоло(i)м — Symphytum oﬃcinale.
костолом польовий — Anchusa arvensis.
костопльон — Callistephus chinensis.
костоправ — Berula erecta, Echium vulgare.
костра — Festuca sp.
кострень — Festuca sp.
кострець — Bromopsis.
костриця — Festuca, Nardus stricta, Rorippa
brachycarpa.
костриця аметистова — Festuca amethystina.
костриця аметистова схiдна — Festuca
amethystina subsp. orientalis.
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— Iris sp.
водяне — Iris pseudacorus.
татарове — Acorus calamus.
— Acorus calamus, Iris, Iris aphylla,
Iris germanica, Iris pseudacorus, Iris sibirica.
коситень багонний — Iris pseudacorus.
коситень водний — Iris germanica.
коситень голобильний — Iris aphylla.
коситень городний — Iris germanica.
коситень жовтий — Iris pseudacorus.
коситень звичайний — Iris pseudacorus.
коситень карловатий — Iris pumila.
коситень низенький — Iris pontica.
коситень нiмецький — Iris germanica.
коситень пiсковий — Iris humilis.
коситень сибiрський — Iris sibirica.
коситень солончаковий — Iris spuria subsp.
halophila.
коситень траволистий — Iris graminea.
коситець голубий — Iris germanica.
коситин — Geranium sanguineum.
коситинє — Iris pseudacorus.
косицi — Iris aphylla, Iris pseudacorus, Iris variegata, Lathyrus vernus, Rumex crispus.
косицi жовтi — Iris variegata.
косицi стародавнi — Calendula oﬃcinalis.
косицi сухi — Helichrysum bracteatum.
косицi ужачi — Iris pseudacorus.
косиця — Iris germanica, Iris pallida.
косиця баршунова — Leontopodium alpinum.
косиця гадиняча — Echium vulgare.
косиця зозулина — Dactylorhiza majalis.
косиця зозуляча — Lychnis ﬂos-cuculi.
косиця млакова — Caltha palustris.
косиця синя — Potentilla erecta.
косичак — Avena sativa.
косичка — Iris germanica, Iris pallida.
косички — Fritillaria imperialis.
косiтин — Iris germanica.
косма — Galium mollugo.
космаки — Ribes uva-crispa.
космата трава — Galium mollugo.
косматi ягоди — Ribes uva-crispa.
косматка — Rubus idaeus.
косма-трава — Galium mollugo.
космачина — Ribes uva-crispa.
космачка — Cydonia oblonga.
космачок — Rubus idaeus.
космея — Cosmos, Cosmos bipinnatus.

космея звичайна — Cosmos bipinnatus.
космини — Ribes uva-crispa.
космiвки — Ribes uva-crispa.
космос — Cosmos.
космос роздiльнолистий — Cosmos bipinna-
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los.
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коси Матерi Божої — Astragalus glycyphyl-
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костриця апеннiнська — Festuca apennina.

589

костриця приземкувата — Festuca airoides.

костриця багатоквiткова — Festuca multi-

костриця рiзнобарвна — Festuca versico-

костриця
костриця
костриця
костриця
костриця
костриця
костриця
костриця

костриця рiзнолиста — Festuca hetero-

lor.

rupicola subsp. rupicola.

phylla.

кострубайло — Datura stramonium.
кострубанець — Lycopodium clavatum.
кострубач — Lycopodium clavatum.
кострюльки — Bromus arvensis.
костюл — Gladiolus × hybridus hort.
костюльки — Bromus arvensis, Bromus secalinus.

костянець — Holosteum, Asplenium.
костянець зонтичний — Holosteum umbella-

co

костриця валiська — Festuca valesiaca.
костриця велетенська — Festuca gigantea.
костриця велика — Festuca gigantea.
костриця волзька — Festuca wolgensis.
костриця гiрська — Festuca drymeja.
костриця Калльє — Festuca callieri.
костриця карпатська — Festuca carpatica.
костриця крейдяна — Festuca cretacea.
костриця кримська — Festuca taurica.
костриця лежача — Festuca airoides.
костриця лiсова — Festuca altissima.
костриця лiсолюбна — Festuca drymeja.
костриця лучна — Festuca pratensis.
костриця лучна апеннiнська — Festuca

ht

rupicola subsp. saxatilis.

костриця борозниста типова — Festuca

phylla.

костриця рясноцвiта — Festuca multiﬂora.
костриця сиза — Festuca pallens.
костриця скельна — Festuca saxatilis.
костриця строката — Festuca versicolor.
костриця схiдна — Festuca orientalis.
костриця таврiйська — Festuca taurica.
костриця тонколиста — Festuca tenuifolia.
костриця тростинна — Festuca arundinacea.
костриця червона — Festuca rubra.
костриця чорнувата — Festuca nigrescens.
костриця шорстколиста — Festuca trachy-

rig

бараняча — Festuca arietina.
барвиста — Festuca picta.
безоста — Festuca inarmata.
Бекера — Festuca beckeri.
блiда — Festuca pallens.
блiднувата — Festuca pallens.
борозниста — Festuca rupicola.
борозниста скельна — Festuca

py

ﬂora.
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pratensis subsp. apennina.
костриця лучна типова — Festuca pratensis subsp. pratensis.
костриця макiтринська — Festuca makutrensis.
костриця макутринська — Festuca makutrensis.
костриця мальована — Festuca picta.
костриця найвища — Festuca altissima.
костриця несправжньодалматська — Festuca pseudodalmatica.
костриця несправжньоовеча — Festuca
pseudovina.
костриця обманлива — Festuca fallax.
костриця овеча — Festuca ovina.
костриця оманлива — Festuca fallax.
костриця очеретяна — Festuca arundinacea.
костриця очеретяна схiдна — Festuca
arundinacea subsp. orientalis.
костриця очеретяна типова — Festuca
arundinacea subsp. arundinacea.
костриця очеретянка — Festuca arundinacea.
костриця пiхвиста — Festuca vaginata.
костриця пiхвяста — Festuca vaginata.
костриця полiська — Festuca polesica.
костриця Порцiуса — Festuca porcii.
костриця Порцiя — Festuca porcii.

tum.

костянець клейкий — Holosteum glutinosum.

костянець кущовий — Securinega suﬀruticosa.

костянець напiвклейкий — Holosteum
subglutinosum.

костянець парасольковий — Holosteum
umbellatum.

костянець парасольковий клейкий — Holosteum umbellatum subsp. glutinosum.

костянець парасольковий типовий — Holosteum umbellatum subsp. umbellatum.
костяника — Rubus saxatilis.
костяниця — Ephedra distachya, Rubus saxatilis.
костянка — Glechoma hederacea, Rubus saxatilis.
кость простужена — Potentilla argentea.
костьор — Bromus sp.
косутець — Iris sp.
косюрки — Linaria genistifolia, Linaria vulgaris.
косят(ин)а — Iris germanica.
котелички — Campanula persicifolia.
котелки — Trapa natans.
котелки бiлi — Silene vulgaris.
котерба — Padus avium.
котик — Conyza canadensis, Erigeron acer, Viola hirta.
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carpatica.

котячка — Antennaria dioica, Glechoma hederacea, Mentha arvensis, Nepeta cataria.

ht

котячка розхiдниця — Glechoma hederacea.
котячка шерстковолоса — Glechoma hirsuta.
котячник — Glechoma hederacea.
кофе — Lupinus micranthus.
кофiй голубий — Lupinus micranthus.
кофiй жовтий — Lupinus luteus.
кофiй синiй — Lupinus angustifolius.
коханка — Pyrus communis.
кохва — Lupinus albus, Lupinus micranthus.
кохитник — Rhododendron myrtifolium.
кохлеарiя — Cochlearia.
кохлеарiя пiренейська — Cochlearia pyrenaica.

кохфiя — Lupinus micranthus.
коцва — Robinia pseudoacacia.
коцимунда — Glechoma hederacea.
коцiлiшки — Galanthus nivalis.
коцiрб(ин)а — Padus avium.
коцмальки — Ribes uva-crispa.
коцмин — Ribes uva-crispa.
коцурник — Glechoma hederacea.
коцюрба — Padus avium.
кочадижник — Athyrium ﬁlix-femina.
кочанець — Taraxacum oﬃcinale.
кочатничка — Anagallis arvensis, Anagallis ar-
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majus, Eriophorum sp., Glechoma hederacea, Helichrysum arenarium, Plantago media,
Polygonum orientale, Primula veris, Salix caprea, Trifolium montanum, Trifolium pratense,
Trifolium repens.
котики бiлi — Trifolium montanum, Trifolium
repens.
котики дробнi — Trifolium hybridum.
котики жовтi — Helichrysum arenarium.
котики колючi — Ceratocephala testiculata.
котики червонi — Trifolium pratense.
котикоє — Anthyllis vulneraria.
котиполе — Asparagus oﬃcinalis, Centaurea
diﬀusa, Gypsophila paniculata.
котичник — Gypsophila muralis.
котки — Erigeron annuus, Glechoma hederacea, Helichrysum arenarium, Nepeta cataria,
Trifolium arvense, Trifolium repens.
котник — Campanula rotundifolia.
котове зiлля — Aristolochia clematitis.
котовик — Nepeta cataria.
котовник — Glechoma hederacea, Nepeta cataria, Trifolium arvense, Trifolium montanum.
котолом — Silene latifolia subsp. alba.
котолом боровий — Silene dioica.
котопцi — Pyrola minor.
коточки — Trifolium arvense.
котошка — Antennaria.
котошка карпатська — Antennaria carpatica.
котун — Gypsophila paniculata.
котушки — Lappula squarrosa.
котяча м’ята — Nepeta.
котяча м’ята великоквiткова — Nepeta
grandiﬂora.
котяча м’ята великоцвiта — Nepeta grandiflora.
котяча м’ята гола — Nepeta nuda.
котяча м’ята дрiбноквiткова — Nepeta
parviﬂora.
котяча м’ята дрiбноцвiта — Nepeta parviflora.
котяча м’ята звичайна — Nepeta cataria.
котяча м’ята паннонська — Nepeta nuda.
котяча м’ята справжня — Nepeta cataria.
котяча м’ята степова — Nepeta parviﬂora.
котяча трава — Valeriana oﬃcinalis.
котяче зiлля — Valeriana oﬃcinalis.
котячий корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
котячий хвiст — Chaiturus.
котячий хвiст шандровий — Chaiturus
marrubiastrum.
котячi лапки — Antennaria, Antennaria
dioica.
котячi лапки дводомнi — Antennaria dioica.
котячi лапки звичайнi — Antennaria dioica.

котячi лапки карпатськi — Antennaria

rig

котик степовий — Conyza canadensis.
котики — Trifolium arvense, Antirrhinum

py
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vensis.

кочедижник — Athyrium ﬁlix-femina, Dryopteris ﬁlix-mas, Polypodium vulgare.

кочереґа — Brassica napus subsp. rapifera.
кочетижник — Dryopteris ﬁlix-mas.
кочетки — Dianthus deltoides, Gladiolus imbricatus.

кочiнка — Allium cepa.
кочурб(ин)а — Padus avium.
кошатник — Scirpus.
кошатник болотний — Eleocharis palustris.
кошатник водяний — Scirpus lacustris.
кошатник гачковатий — Cyperus hamulosus.
кошатник головатий — Scirpus holoschoenus.
кошатник iголчастий — Eleocharis acicularis.
кошатник канка — Scirpus lacustris.
кошатник корiнистий — Scirpus radicans.
кошатник лежачий — Scirpus supinus.
кошатник лiсовий — Scirpus sylvaticus.
кошатник малоцвiтний — Eleocharis quinqueﬂora.

кошатник одноколосий — Eleocharis uniglumis.

кошатник озерний — Scirpus lacustris.
кошатник пiсковий — Cyperus michelianus.
кошатник прибережний — Scirpus maritimus.
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кошатник приплощений — Blysmus com-

крапива — Lamium album, Urtica dioica, Ur-

кошатник сiрозелений — Scirpus lacustris

крапива болотна — Lycopus europaeus.
крапива водяна — Ceratophyllum demersum.
крапива глуха — Ballota nigra, Lamium al-

кошатник яйцеватий — Eleocharis ovata.
кошача трава — Crepis tectorum, Nepeta
cataria, Valeriana oﬃcinalis.

кошачки — Glechoma hederacea.
кошачник — Glechoma hederacea, Nepeta nuda.

кошельник — Scirpus lacustris.
кошечник — Glechoma hederacea, Nepeta cataria.

кошики — Galinsoga parviﬂora, Trifolium
montanum.

кошицi — Trifolium montanum.
кошиця — Verbena oﬃcinalis.
кошка — Aconitum sp., Agrimonia eupatoria,

choma hederacea, Lamiastrum galeobdolon.

крапива собача — Leonurus cardiaca.
крапива червона — Lamium purpureum.
крапивка — Ceratophyllum demersum, Cera-

tophyllum submersum, Lamium album, Urtica
urens.
крапивка глуха — Lamium purpureum.
крапивник — Ranunculus aquatilis.
крапивник водяний — Ranunculus aquatilis.
крапивник солодкий — Ajuga genevensis.
крапивничок — Leonurus cardiaca.
крапка — Rubia tinctorum.
крапочник — Mimulus.
крапочник жовтий — Mimulus guttatus.
краса — Amaranthus caudatus.
краса дiвоча — Ajuga reptans, Lychnis chalcedonica.
краса дiвчача — Ajuga reptans.
краса лугiв — Filipendula vulgaris.
краса нiчна — див. нiчна краса.
краса ночи — Moehringia trinervia.
красавиця — Atropa bella-donna.
красавиця паризька — Coreopsis tinctoria.
красавка — Atropa bella-donna.
красавочка — Dianthus collinus.
красавчик — Atropa bella-donna.
красильна трава — Buglossoides arvensis.
красинка — Cosmos bipinnatus.
краски — Adonis vernalis.
красна трава — Amaranthus cruentus, Echium russicum.
красна ягода — Fragaria vesca.
красне зiлля — Angelica sylvestris, Knautia
arvensis.
красний дерен — Cornus mas.
красний корiнь — Anchusa oﬃcinalis, Echium
russicum, Onosma tinctoria.
красний цвiт — Phaseolus coccineus.
красник — Veronica paniculata.
красновiн хiнський — Callistephus chinensis.
красноголовець — Serratula tinctoria.
красноголовки — Centaurea scabiosa, Sanguisorba oﬃcinalis.
красноголовник — Carduus sp., Cirsium rivulare, Trifolium medium.
красноголов’яшки — Trifolium hybridum.
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Capsella bursa-pastoris, Coronilla varia, Nepeta cataria.
кошки — Trifolium arvense.
коштiвал — Symphytum oﬃcinale.
кошульник — Cardaria draba, Polygonum persicaria, Rhinanthus alectorolophus.
кошур — Ceratophyllum demersum, Myriophyllum sp.
коюшина — Trifolium montanum.
кравник — Odontites, Achillea millefolium,
Hypericum perforatum, Odontites verna.
кравник весняний — Odontites verna.
кравник весняний пiзнiй — Odontites verna subsp. serotina.
кравник весняний типовий — Odontites
verna subsp. verna.
кравник жовтий — Odontites lutea.
кравник звичайний — Odontites vulgaris.
кравник липкий — Odontites glutinosa.
кравник пiзнiй — Odontites vulgaris.
кравник солонцевий — Odontites salina.
кравник солончаковий — Odontites salina.
кравник червоний — Odontites vulgaris.
кравця заяча — Cerinthe minor.
кравчики — Hypericum perforatum.
краєкучник — Cheilanthes.
краєкучник орляковий — Cheilanthes acrosticha.
краєкучник персидський — Cheilanthes persica.
кракiс — Calendula oﬃcinalis.
кракiш — Calendula oﬃcinalis.
краков’як — Polygonum orientale.
кракос — Carthamus tinctorius.
кракуш — Calendula oﬃcinalis.
кралька — Leucanthemum vulgare.
крап — Rubia tinctorum.

bum, Lamium maculatum, Leonurus cardiaca.

крапива глуха велика — Leonurus cardiaca.
крапива-жалкушка — Urtica urens.
крапива-жигучка — Urtica urens.
крапива здорова — Urtica dioica.
крапива лiсна — Campanula cervicaria, Gle-

ht

cularis.

rig

subsp. tabernaemontani.

кошатник щетинистий — Scirpus setaceus.
кошатник щетинковатий — Eleocharis aci-

tica urens.

py

pressus.
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mine amara, Crithmum maritimum.

крест — Cardamine amara.
крестовець — Polygala amara.
крестовик — Senecio vulgaris.
крестовник — Senecio vernalis, Senecio vulgaris.

ht

кречка — Achillea millefolium.
крешена — Persica vulgaris.
крещ(ет) — Acer campestre.
кржус — Carthamus tinctorius.
кривавник — Achillea millefolium, Hypericum

perforatum, Lysimachia vulgaris, Senecio integrifolius subsp. czernjaevii, Senecio vulgaris.
кривавчики — Hypericum perforatum.
кривак — Prunus domestica subsp. insititia.
криве зiлля — Alisma plantago-aquatica,
Polygonum bistorta.
кривоцвiт — Lycopsis, Anchusa arvensis.
кривоцвiт польовий — Lycopsis arvensis.
кривоцвiт схiдний — Lycopsis orientalis.
кривошийка — Anchusa arvensis subsp. orientalis.
кривошийка круглолиста — Anchusa arvensis subsp. orientalis.
кривошийка полева — Lycopsis arvensis.
кривульки — Solanum tuberosum.
кривух польовий — Anchusa arvensis.
кривце заяче — Hypericum perforatum.
крижi — Aster sp.
крижiвка — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata.
крижiвник — Ribes uva-crispa.
крижiвниця — Crucianella, Crucianella angustifolia.
крижiй — Callistephus chinensis.
крижовник — Ribes uva-crispa.
кризантеми — Dendranthema indicum.
крикун — Cicuta virosa.
крило орлине — Astragalus glycyphyllos.
крилоголовник — Pterocephalus.
крилоголовник оперений — Pterocephalus
plumosus.
крилоголовник перистий — Pterocephalus
plumosus.
крилоголовник чубатий — Pterocephalus
papposus.
крильник — Pteris.
крильник пiвденний — Pteris cretica.
крильниковi — Pteridaceae.
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ofﬁcinalis, Echium vulgare, Onosma tinctoria,
Onosma sp.
краснолоз — Salix acutifolia.
краснолозник — Salix purpurea.
красномолочник — Chelidonium majus.
краснопер — Melampyrum arvense.
краснотал — Salix acutifolia.
краснотори — Cerasus avium.
красноцвiт — Echium russicum, Lythrum virgatum, Silene dioica.
красноцвiтки — Polygala major.
красноцвiтник — Centaurium erythraea.
краснюк — Bassia laniﬂora.
краснянка — Centaurium erythraea.
красовуля — Lepidium sp.
красолевi — Tropaeolaceae.
красоля — Tropaeolum, Lepidium sp., Phaseolus coccineus, Tropaeolum majus.
красоля велика — Tropaeolum majus.
красоля мала — Tropaeolum minus.
красолька — Phaseolus coccineus, Tropaeolum
majus.
красота ночна — Reseda odorata.
красотала — Salix acutifolia.
красотка — Polemonium caeruleum.
красоцвiт — Malus domestica.
красуля — Phaseolus coccineus, Tropaeolum
majus.
красулька — Tropaeolum majus.
красуня денна — Ipomoea tricolor.
красуня лiсова — Pyrus communis.
красуня нiчна — див. нiчна красуня, Lilium
candidum.
красуха — Calla palustris.
крачка — Centaurium erythraea.
крвавник — Achillea millefolium, Clematis recta.
кревавник — Achillea millefolium.
крейдовник — Teucrium polium.
кремен — Petasites hybridus.
кремена — Petasites, Lathraea squamaria,
Petasites hybridus.
кремена бiла — Petasites albus.
кремена волохата — Petasites spurius.
кремена гiбридна — Petasites hybridus.
кремена звичайна — Petasites hybridus.
кремена лiкарська — Petasites hybridus.
кремена несправжня — Petasites spurius.
кремена повстиста — Petasites spurius.
кремена судетська — Petasites kablikianus.
кременина — Petasites hybridus, Petasites
kablikianus, Tussilago farfara.
кремениця — Petasites hybridus.

крементуля — Potentilla erecta.
кремiнь — Petasites hybridus.
крем’яник — Telekia, Telekia speciosa.
крем’яник гарний — Telekia speciosa.
крепкостой — Pedicularis verticillata.
крес водяний — Nasturtium oﬃcinale.
кресс — Lepidium perfoliatum.
крес-салат — Lepidium sativum, Carda-

rig

краснодавень — Chenopodium foliosum.
краснокорень — Echium italicum.
краснокорiнь — Echium russicum, Anchusa

py
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крильця Божi — Hypericum perforatum.
кримка — Triticum aestivum.
кримки — Malus domestica.
крим-сагиз — Taraxacum hybernum.
крин — Fritillaria imperialis, Lilium candidum.
криничник — Ranunculus auricomus, Salvia

крiвця чашечкова — Hypericum calyci-

кринiтарiя — Crinitaria.
кринiтарiя волохата — Crinitaria villosa.
кринiтарiя звичайна — Crinitaria linosyris.
критмум — Crithmum.
критмум морський — Crithmum maritimum.
крихковерб — Salix fragilis.
криця — Secale cereale.
криштальки — Hypericum perforatum.
крiв братня — Hypericum perforatum.
крiв зайча — Majanthemum bifolium.
крiвавець — Hypericum perforatum.
крiвавник — Achillea millefolium, Achillea

thum graveolens, Conium maculatum, Foeniculum vulgare.
крiп волоський — див. волоський крiп.
крiп городовий — Anethum graveolens.
крiп дикий — Anethum graveolens, Foeniculum vulgare, Galium verum.
крiп жовтий — Anthemis tinctoria.
крiп запашний — Anethum graveolens.
крiп звичайний — Anethum graveolens, Bupleurum sp.
крiп лiсовий — Bupleurum sp.
крiп морський — див. морський крiп.
крiп пахучий — Anethum graveolens.
крiп польовий — Adonis vernalis, Conium maculatum.
крiпак — Polygonum bistorta.
крiпець — Anethum graveolens.
крiсло — Petasites hybridus.
крiсло жидiвське — Cirsium palustre.
крiсло Матерi Божої — Carlina acaulis, Clematis recta.
кров — Geranium sanguineum, Hypericum perforatum.
кров дiвоча — Amygdalus nana.
кров заяча — Hypericum perforatum, Linaria
vulgaris, Majanthemum bifolium.
кров iван(ов)а — Hypericum perforatum.
кров Iсуса Христа — Hypericum perforatum.
кров молодецька — Hypericum perforatum.
кров св. Iвана — Hypericum perforatum.
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nobilis, Achillea ptarmica, Achillea setacea,
Achillea sp., Berteroa incana, Clematis recta,
Hypericum elegans, Hypericum hirsutum, Hypericum perforatum, Lathyrus niger, Potentilla anserina, Prunella vulgaris, Ranunculus
ﬂammula, Sanguisorba oﬃcinalis, Sanicula europaea.
крiвавник звичайний — Achillea millefolium.
крiвавник шляхетний — Achillea nobilis.
крiвавниця — Achillea millefolium.
крiвець заячий — Hypericum perforatum.
крiвцi — Hypericum elegans.
крiвцi заячi — Hypericum perforatum, Potentilla erecta.
крiвця — Hypericum, Hypericum perforatum.
крiвця альпiйська — Hypericum alpigenum.
крiвця Божа — Hypericum hirsutum, Hypericum perforatum.
крiвця великоцвiта — Hypericum richeri.
крiвця великоцвiта альпiйська — Hypericum richeri subsp. grisebachii.
крiвця гiрська — Hypericum montanum.
крiвця гiсополиста — Hypericum hyssopifolium.
крiвця заяча — див. заяча крiвця, Cerinthe
minor, Hypericum elegans, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Thlaspi perfoliatum,
Trifolium rubens.
крiвця звичайна — Hypericum perforatum.
крiвця золотиста — Hypericum chrysothyrsum.
крiвця крилата — Hypericum tetrapterum.
крiвця льонкоподiбна — Hypericum linarioides.
крiвця сланка — Hypericum humifusum.
крiвця струнка — Hypericum elegans.

latum.

крiвця шорстка — Hypericum hirsutum.
крiн — Lilium candidum.
крiп — Anethum, Anemone sylvestris, Ane-

py

verticillata.

num.

крiвця чотиригранна — Hypericum macu-

кров св. Йоана — Hypericum perforatum.
кров Христова — Hypericum perforatum.
кров чоловiча — Dianthus deltoides.
кровавець — Hypericum elegans, Hypericum
perforatum.

кровавник — Achillea millefolium, Amaran-

thus cruentus, Dryopteris ﬁlix-mas, Hypericum perforatum, Polygonatum odoratum.
кровавниця — Lythrum salicaria.
кровавцi — Hypericum perforatum.
крованик — Achillea millefolium.
кровебой — Pulicaria dysenterica.
крович лiкарський — Sanguisorba oﬃcinalis.
кровляниця — Achillea millefolium.
кровник — Achillea millefolium, Geranium
phaeum, Geranium sanguineum, Hypericum
maculatum, Hypericum perforatum, Potentilla erecta, Tanacetum corymbosum, Veronica
sp.
кровоголовка (звичайна) — Sanguisorba ofﬁcinalis.
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recutita, Hypericum perforatum.

torius.

крокiс — Carthamus, Calendula oﬃcinalis,
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Carthamus tinctorius, Pulmonaria mollis.
вовнистий — Carthamus lanatus.
жовтий — Inula britannica.
лiкарський — Calendula oﬃcinalis.
лiсовий — Carlina vulgaris.
сизий — Carthamus glaucus.
фарбувальний — Carthamus tinctorius.
крокiси — Calendula oﬃcinalis.
крокiш — Calendula oﬃcinalis, Carthamus
tinctorius, Pulmonaria mollis, Pulmonaria ofﬁcinalis.
крокос — Artemisia campestris, Calendula oﬃcinalis, Carthamus tinctorius, Lavatera
thuringiaca, Oenothera biennis.
крокотiй — Calla palustris.
крокус — Carthamus tinctorius.
кромпель — Solanum tuberosum.
кромпiль — Cannabis sativa.
кромплi — Solanum tuberosum.
кроп — Anethum graveolens, Foeniculum vulgare, Rubia tinctorum.
кроп степний — Sium sisarum.
кропень рiчний — Seseli annuum.
кропець — Anemone sylvestris, Anethum
graveolens, Thalictrum minus.
кропива — Urtica, Lamium album, Leonurus
cardiaca, Lycopus exaltatus, Urtica dioica, Urtica urens.

крокiс
крокiс
крокiс
крокiс
крокiс
крокiс

Lycopus exaltatus.

кропива глуха — див. глуха кропива, Bal-

lota nigra, Elsholtzia ciliata, Lamium album,
Lamium maculatum, Lamium purpureum,
Leonurus cardiaca, Nepeta cataria, Phlomis
tuberosa, Stachys germanica.
кропива глуха дрiбна — Lamium purpureum.
кропива глуха лiсова — Lamium maculatum.
кропива глуха пахуча — Nepeta cataria.
кропива дводомна — Urtica dioica.
кропива-джижкуха — Urtica urens.
кропива дика — Lamiastrum galeobdolon,
Lamium album, Lamium purpureum.
кропива дрiбна — Urtica urens.
кропива дурна — Alliaria petiolata.
кропива жабрiєлиста — Urtica galeopsifolia.
кропива жалива — Urtica dioica.
кропива жалка — Urtica urens, Urtica
dioica.
кропива жалюча — Urtica dioica.
кропива жалячка — Urtica urens.
кропива жалька — Urtica urens.
кропива жгуча (дрiбнолиста) — Urtica
urens.
кропива-жгучка — Urtica urens.
кропива жеруча — Urtica dioica.
кропива живуча — Urtica dioica.
кропива жигавка — Urtica urens.
кропива жигальна — Urtica dioica.
кропива жигуча — Urtica dioica.
кропива-жижавка — Urtica urens.
кропива жижка — Urtica urens.
кропива жирка — Urtica urens.
кропива жовта — Lamiastrum galeobdolon.
кропива звичайна — Urtica dioica.
кропива київська — Urtica kioviensis.
кропива кiнська — Lamium album, Lamium
amplexicaule, Telekia speciosa.
кропива коноплев(идн)а — Urtica cannabina.
кропива конопляна — Urtica cannabina.
кропива конопляста — Urtica cannabina.
кропива красна — Lamium purpureum.
кропива кулястоквiткова — Urtica pilulifera.
кропива кульконосна — Urtica pilulifera.
кропива кусюча — Urtica dioica.
кропива листата — Urtica dioica.
кропива лiсовая — Lamium album.
кропива лугова — Cardamine pratensis.
кропива мала — Urtica urens.

co

кров’янка — Achillea millefolium.
крокис (лiкарський) — Calendula oﬃcinalis.
крокис полевий — Calendula arvensis.
крокiз — Carthamus tinctorius.
крокiзь — Calendula arvensis, Carthamus tinc-

ria.

кропива велика — Urtica dioica.
кропива водна — Potamogeton sp.
кропива водяна — Ceratophyllum demersum,

ht

ratum.

кровця — Hypericum perforatum.
кровця Бiжа — Hypericum perforatum.
кровця Божа — Hypericum perforatum.
кровця заяча — Hypericum perforatum.
кровця Христова — Hypericum perforatum.
кров’як — Inula helenium.
кров’яник — Achillea millefolium, Chamomilla

кропива бiла — Lamium album, Nepeta cata-

rig

кровоголовка менша — Sanguisorba minor.
кровогон — Juniperus sabina.
кроволин — Hypericum perforatum.
кровопiй — Hypericum perforatum.
кровопiйка — Sanguisorba oﬃcinalis.
кровопуски — Achillea millefolium.
кровоспирач — Achillea millefolium.
кровотiй — Pulicaria dysenterica.
кровохлепка — Sanguisorba oﬃcinalis.
кровохлiбка — Sanguisorba oﬃcinalis.
кровохльобка — Sanguisorba oﬃcinalis.
кров-трава молодецька — Hypericum perfo-

py
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мєлка — Urtica urens.
пекуча — Urtica dioica.
пекуща велика — Urtica dioica.
пекуща мала — Urtica urens.
песся — Leonurus cardiaca.
проста — Urtica dioica.
псяча — Leonurus cardiaca.
собача — див. собача кропива,

Lamium album.

кропива чорна — Urtica dioica.
кропивка — Ceratophyllum demersum, Elodea

cuspidata.

крупка
крупка
крупка
крупка

вiчнозелена — Draba aizoides.
гайова — Draba nemorosa.
дiбровна — Draba nemorosa.
довгостовпчикова — Draba cuspi-

data.

крупка каринтiйська — Draba carinthiaca.
крупка мурова — Draba muralis.
крупка сибiрська — Draba sibirica.
крупка стiнна — Draba muralis.
крупка стручкувата — Draba siliquosa.
крупчаки — Tagetes erecta.
крутай головатий — Echinops sphaerocephalus.

крутай (степовий) — Echinops ritro.
крутень (осiнний) — Spiranthes spiralis.
крутик — Amorpha, Amorpha fruticosa.
крутик кущовий — Amorpha fruticosa.
крутильце — Genista tinctoria.
крутинiс — Clematis recta.
крутки — Polygonum bistorta.
крутовежа — Dianthus superbus.
крутовина польова — Trifolium aureum, Tri-
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canadensis, Geum urbanum, Hydrocharis morsus-ranae, Lamium album, Urtica urens.
кропивка водяна — Cardamine amara, Ceratophyllum demersum, Potamogeton crispus.
кропивка городня — Perilla frutescens.
кропивничок — Leonurus cardiaca.
кропивовi — Urticaceae.
кропивуватi — Urticaceae.
кропив’яна трава — Trifolium alpestre.
кропилка — Urtica urens.
кропильце — Seseli annuum.
кропильцi — Ocimum basilicum.
кропова — Urtica dioica.
кропува — Urtica dioica.
кротовина польова — Geum urbanum.
кротовник — Glechoma hederacea.
крох(а) — Frangula alnus.
кругиня — Prunus domestica subsp. insititia.
круглицi — Prunus domestica subsp. insititia.
круглиця — Pyrus communis.
кругличка — Prunus domestica subsp. insititia.
круглолист — Alchemilla monticola.
кругляк — Equisetum palustre, Eriophorum
angustifolium, Pyrus communis, Scirpus lacustris.
круглянки — Prunus domestica subsp. insititia.
кружалець — Anthriscus, Anthriscus sylvestris.
кружачка — Callistephus chinensis.
кружечка — Callistephus chinensis.
кружовник — Ribes uva-crispa.
крузiлля — Potentilla erecta.
крукис — Carthamus tinctorius.
крукиш — Calendula oﬃcinalis.
крукуш — Calendula oﬃcinalis.
крумпель — Solanum tuberosum.
крумплi — Solanum tuberosum.
круп — Anethum graveolens, Foeniculum vulgare.
крупева глуха — Lamium album.
крупи пташинi — Briza media.
крупива — Lamium album, Urtica dioica.

verna.

крупка аїзовидна — Draba aizoides.
крупка весняна — Erophila verna.
крупка витягнутостовпчикова — Draba

ht

кропива
кропива
кропива
кропива
кропива
кропива
кропива
кропива

крупина — Crupina.
крупина звичайна — Crupina vulgaris.
крупка — Draba, Draba nemorosa, Erophila

rig

oica.
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кропива мертва — Lamium album, Urtica di-
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folium campestre.

крутоголовцi — Prunella vulgaris.
крутоголовчики — Prunella grandiﬂora.
крутомнята дика — Saponaria oﬃcinalis.
круха — Frangula alnus, Rhamnus catharticus,
Salix fragilis.

крухе дерево — Frangula alnus.
крух(ий) — Frangula alnus.
крухинi — Prunus domestica subsp. insititia.
круцики — Solanum tuberosum.
круцiата — Cruciata.
круцiата Брауна — Cruciata braunii.
круцiата гладенька — Cruciata laevipes.
круцiата гола — Cruciata glabra.
круцiата кримська — Cruciata taurica.
круцiата новокримська — Cruciata neotaurica.

круцiата п’ємонтська — Cruciata pedemontana.

круцiата розвiнчана — Cruciata decoronata.
круцiата члениста — Cruciata articulata.
круцьки — Solanum tuberosum.
крученицi — Peucedanum cervaria.
крученi паничi — Ipomoea, Ipomoea purpurea, Ipomoea tricolor.
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крученi паничi голубi — Ipomoea tricolor.
крученi паничi плющовi — Ipomoea hederacea.

крученi паничi пурпуровi — Ipomoea purpurea.

кручина — Frangula alnus.
круш — Salix fragilis.
крушельниця — Origanum vulgare.
крушенина — Rhamnus catharticus.
крушина — Frangula, Chelidonium majus,

pseudacorus, Phragmites australis, Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Typha latifolia,
Typha sp.
куга американська — Scirpus pungens.
куга гострокiнцева — Scirpus mucronatus.
куга колюча — Scirpus pungens.
куга лежача — Scirpus supinus.
куга озерна — Scirpus lacustris.
куга озерна сиза — Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani.
куга польова — Juncus eﬀusus.
куга приморська — Scirpus litoralis.
куга сиза — Scirpus tabernaemontani.
куга Табернемонтана — Scirpus tabernaemontani.
куга тригранна — Scirpus triqueter.
куга узбережна — Scirpus litoralis.
куга чорнонасiнна — Scirpus melanospermus.
куга чорноплiдна — Scirpus melanospermus.
куга щетиняста — Scirpus setaceus.
куга щетиновидна — Scirpus setaceus.
кугана — Butomus umbellatus.
кугина — Cerasus mahaleb.
кугутики — Aconitum sp.
куделя — Cydonia oblonga.
куделька — Anemone nemorosa, Vitis vinifera
subsp. vinifera.
кудельки — Equisetum arvense.
кудер — Cedrus libani, Pinus cembra.
кудерман — Glechoma hederacea.
кудiлка — Equisetum arvense.
кудiлька — Equisetum sp., Lilium martagon.
кудра — Glechoma hederacea.
кудравець — Chenopodium botrys, Descurainia sophia.
кудравцi — Chenopodium ambrosioides.
кудрево — Cedrus libani.
кудренник — Ballota nigra.
кудри царськi — Fritillaria imperialis.
кудрик — Lythrum salicaria.
кудричка нiжна — Adiantum capillus-veneris.
кудря — Larix decidua.
кудрявеньке деревце — Artemisia abrotanum.
кудрявець — Descurainia, Chenopodium
botrys, Chenopodium polyspermum, Chenopodium schraderianum, Descurainia sophia, Dracocephalum ruyschiana, Tanacetum
millefolium, Tanacetum vulgare, Tragopogon
pratensis, Trinia kitaibelii.
кудрявець звичайний — Descurainia sophia.
кудрявець Софiї — Descurainia sophia.
кудрявка — Tragopogon brevirostris, Tragopogon pratensis.
кудрявник — Tragopogon brevirostris.
кудрявцi — Chenopodium botrys, Omalotheca
sylvatica.
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Euonymus europaeus, Frangula alnus, Padus
avium, Rhamnus catharticus, Sorbus aucuparia.
крушина американська — Frangula purschiana.
крушина гiрська — Frangula purschiana.
крушина звичайна — Frangula alnus.
крушина крихка — Frangula alnus.
крушина ламка — Frangula alnus.
крушина ломка — Frangula alnus, Salix fragilis.
крушина Пурша — Frangula purschiana.
крушина терниста — Rhamnus catharticus.
крушник — Frangula alnus.
кряк логовий — Crataegus calycina.
крячка — Anthemis arvensis, Chamomilla recutita, Leucanthemum vulgare.
ксантоксалiс — Xanthoxalis.
ксантоксалiс джерельна — Xanthoxalis fontana.
ксантоксалiс Дiллена — Xanthoxalis dillenii.
ксантоксалiс рогата — Xanthoxalis corniculata.
ксантоцерас — Xanthoceras.
ксантоцерас горобинолистий — Xanthoceras sorbifolia.
ксименезiя — Verbesina.
ксименезiя енцелiєвидна — Verbesina encelioides.
ксьондзiвки — Malus domestica.
кубанка — Triticum durum.
кубис — Typha latifolia.
кубишка — Nuphar lutea.
кубка — Malva neglecta.
кубушка — Nymphaea alba.
кувшинка — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
кувшинка жовта — Nuphar lutea.
кувшинки — Acorus calamus.
кувшинчики — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
кувшинчики бiлi — Nymphaea alba.
кувшинчики жовтi — Nuphar lutea.
кувшир — Potamogeton natans.
куг — Cerasus mahaleb.

куга — Scirpus, Carex nigra, Carex sp., Iris

ht

color.

rig

крученi паничi блакитнi — Ipomoea tri-

py
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кукуль — Agrostemma githago, Centaurea

rig
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cyanus, Coronilla varia, Silene latifolia, Silene
latifolia subsp. alba, Vicia cracca.
кукургуз(а) — Zea mays.
кукуржiдза — Zea mays.
кукуридза — Zea mays.
кукуриця — Zea mays.
кукуричка — Polygonatum odoratum.
кукурiца — Zea mays.
кукурiчка — Anchusa oﬃcinalis, Convallaria
majalis, Corydalis cava, Dactylorhiza majalis,
Orchis sp., Polygonatum multiﬂorum, Primula
veris.
кукурiчка жолобчаста — Corydalis cava.
кукурiчка мужеська — Anchusa oﬃcinalis.
кукурiчка повна — Corydalis solida.
кукурудз — Neottia nidus-avis.
кукурудза — Zea, Convallaria majalis, Polygonatum odoratum, Zea mays.
кукурудза вовча — Arum orientale.
кукурудза волоська — Zea mays.
кукурудза дика — Typha sp.
кукурудза звичайна — Zea mays.
кукурудза польова — Linaria vulgaris.
кукурудзи — Petasites hybridus, Petasites
kablikianus.
кукурудзка — Leopoldia, Convallaria majalis, Polygonatum multiﬂorum.
кукурудзка заяча — Polygonatum odoratum.
кукурудзка лiсова — Convallaria majalis.
кукурудзка польова — Linaria biebersteinii.
кукурудзка тонкоцвiта — Leopoldia tenuiﬂora.
кукурудзка чубата — Leopoldia comosa.
кукурудзки жаб’ячi — Sedum acre.
кукурузя — Zea mays.
кукурудзянка — Phaseolus vulgaris.
кукуруз — Neottia nidus-avis, Zea mays.
кукуруза вовча — Convallaria majalis.
кукуруза дика — Polygonatum multiﬂorum.
кукуруза (звичайна) — Zea mays.
кукурузка — Lilium martagon, Majanthemum bifolium, Muscari comosum, Neottia
nidus-avis, Polygonatum latifolium, Tragopogon pratensis.
кукурузка безлиста — Neottia nidus-avis.
кукурузка лiсова — Polygonatum sp.
кукурузя — Zea mays.
кукуруц — Zea mays.
кукуруцка — Salvia pratensis.
кукуручка — Epipactis palustris.
кукучки — Colchicum autumnale.
кукушка — Scilla bifolia, Trifolium montanum.
кукушки — Dactylorhiza majalis, Galanthus
nivalis, Leucojum vernum.
кукушкин цвiт — Lychnis ﬂos-cuculi.
кукушник — Gymnadenia conopsea.
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pratense, Herniaria glabra, Tanacetum vulgare.
кудрявчики — Coronilla varia, Thalictrum minus.
кужiвка — Malus domestica.
кузлик — Ranunculus acris.
кузовиця — Salix viminalis.
кузьомки лiсовi — Asarum europaeum.
куй — Orchis laxiﬂora.
куйло — Aruncus dioicus.
кукавки — Artemisia campestris.
кукелярiя — Scrophularia nodosa.
кукельван — Agrostemma githago.
кукєль — Agrostemma githago.
кукiлиця — Silene latifolia.
кукiль — Agrostemma, Agrostemma githago, Centaurea cyanus, Coronilla varia, Fallopia
convolvulus, Lactuca serriola, Lolium temulentum, Lychnis sp., Silene dioica, Silene latifolia, Silene latifolia subsp. alba, Silene noctiﬂora.
кукiль бiлий — Silene latifolia.
кукiль глухий — Silene latifolia.
кукiль збiжевий — Agrostemma githago.
кукiль звичайний — Agrostemma githago.
кукiль польовий — Agrostemma githago.
кукiль слiпий — Silene dioica.
кукiльниця — Coronilla varia, Cucubalus baccifer, Silene cserei, Silene vulgaris.
кукiльниця звичайна — Cucubalus baccifer.
куколиця — Melandrium, Silene bupleuroides, Silene chlorantha, Silene dioica, Silene latifolia, Silene noctiﬂora, Silene vulgaris.
куколиця бiла — Melandrium album.
куколиця Буасьє — Melandrium latifolium.
куколиця дводомна — Melandrium dioicum.
куколиця звичайна — Melandrium album.
куколиця липка — Silene viscosa.
куколиця нiчна — Silene noctiﬂora.
куколиця червона — Melandrium dioicum.
куколиця широколиста — Melandrium latifolium.
куколь — Agrostemma, Agrostemma githago,
Centaurea cyanus, Lychnis ﬂos-cuculi, Vaccaria hispanica.
кукольниця — Silene latifolia, Silene vulgaris.
кукольок — Lychnis ﬂos-cuculi.
кукоричка — Convallaria majalis.
кукорник — Aristolochia clematitis.
кукота — Pimpinella saxifraga.
кукотина — Angelica archangelica, Peucedanum alsaticum.
кукуга — Typha sp.
кукулиця — Digitalis grandiﬂora.
кукуляра — Scrophularia nodosa.
кукулярiя — Scrophularia nodosa.
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кудрявчик — Chenopodium botrys, Geranium
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кульба-баба — Taraxacum oﬃcinale.
кульбабка — Levisticum oﬃcinale, Taraxacum
oﬃcinale.

кульбабок — Taraxacum oﬃcinale.
кульбавка — Leontodon autumnalis, Taraxacum oﬃcinale.

ht

кульбавка велика — Hypochoeris uniﬂora.
кульбавочка — Hieracium alpinum.
кульбака — Taraxacum oﬃcinale.
кульбанка — Hieracium alpinum.
кульбаха — Taraxacum oﬃcinale.
кулька — Prunus domestica subsp. insititia.
кульки — Malus domestica.
кулькiвник — Pilularia.
кулькiвник прибережний — Pilularia globulifera.

кульондра — Seseli annuum.
кульочки бiлi — Symphoricarpos albus.
куманика — Rubus nessensis.
куман(ичина) — Trifolium pratense.
кумбаки — Taraxacum erythrospermum.
кумилга — Valeriana oﬃcinalis.
кумпери — Solanum tuberosum.
кумуниця — Succisa pratensis.
кунволiя — Convallaria majalis.
кундерман — Glechoma hederacea.
кунджуд — Sesamum indicum.
кунжут — Sesamum, Sesamum indicum.
кунжут iндiйський — Sesamum indicum.
кунжут схiдний — Sesamum indicum.
кунжутовi — Pedaliaceae.
кунинка — Trifolium pratense.
куницi — Phragmites australis.
куниця — Panicum miliaceum, Trifolium alpes-
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nera globosa.
кулинка — Majanthemum bifolium, Scutellaria
hastifolia, Verbascum lychnitis.
кулинки — Viola canina.
кулi лiсовi — Polygonatum odoratum.
кулiбаба — Taraxacum oﬃcinale.
кулiвницевi — Globulariaceae.
кулiвниця — Globularia.
кулiвниця волосистоцвiта — Globularia
trichosantha.
кулiвниця вузькопелюсткова — Globularia
trichosantha.
кулiшина — Trifolium pratense.
кулiшорик — Dianthus caryophyllus.
кулочник — Malva verticillata.
кулюки — Carduus crispus.
кулюх — Datura stramonium.
кулючина — Medicago sativa.
кулюшки — Bidens tripartita.
кулявка — Prunus domestica subsp. insititia.
кулячки — Cirsium arvense.
кульбаба — Taraxacum, Crepis tectorum, Leontodon crispus, Leontodon hispidus, Leontodon sp., Senecio vernalis, Senecio vulgaris,
Taraxacum oﬃcinale, Taraxacum serotinum.
кульбаба альпiйська — Taraxacum alpinum.
кульбаба бессарабська — Taraxacum bessarabicum.
кульбаба борова — Taraxacum pineticola.
кульбаба всеальпiйська — Taraxacum
panalpinum.
кульбаба джерельна — Taraxacum fontanum.
кульбаба звичайна — Taraxacum officinale.
кульбаба Клокова — Taraxacum klokovii.
кульбаба кримська — Taraxacum tauricum.
кульбаба лiкарська — Taraxacum officinale.
кульбаба нерiвнобока — Taraxacum obliquum.
кульбаба осiння — Taraxacum hybernum.
кульбаба пiзня — Taraxacum serotinum.
кульбаба Победiмової — Taraxacum pobedimoviae.
кульбаба Побєдiмової — Taraxacum pobedimoviae.
кульбаба приджерельна — Taraxacum
fontanum.
кульбаба червоноплода — Taraxacum
erythrospermum.

кульбаба чорнувата — Taraxacum nigri-

rig

кукушниця жiноча — Orchis morio.
кулачки — Capsella bursa-pastoris.
кулезозулинець — Traunsteinera.
кулезозулинець звичайний — Traunstei-
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tre.

кунич — Trifolium sp.
куничник — Calamagrostis, Calamagrostis
epigejos.

куничник волохатий — Calamagrostis villosa.

куничник звичайний — Calamagrostis
epigejos.

куничник

canescens.

ланцетний

—

Calamagrostis

куничник мiнливий — Calamagrostis varia.
куничник наземний — Calamagrostis epigejos.

куничник непомiтний — Calamagrostis stricta.

куничник несправжньоочеретяний — Calamagrostis pseudophragmites.

куничник очеретяний — Calamagrostis
arundinacea.

куничник прямий — Calamagrostis stricta.
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куничник пухнастий — Calamagrostis vil-

купина кiльчаста — Polygonatum verticil-

куничник рiзнобарвний — Calamagrostis

купина лiкарственна — Polygonatum odora-

куничник сивуватий — Calamagrostis ca-

купина лiкарська — Polygonatum odoratum.
купина многоцвiтна — Polygonatum multi-

losa.

latum.

куничник чагарниковий — Calamagrostis
epigejos.

кунишник — Calamagrostis epigejos.
кунськi сливи — Prunus spinosa.
кунук — Robinia pseudoacacia.
куп — Polygonatum multiﬂorum, Polygonatum
odoratum.

купава — Anemone ranunculoides, Nuphar

tum.

купина пахуча — Polygonatum odoratum.
купина рясноцвiта — Polygonatum multiflorum.

купина схiдна — Polygonatum orientale.
купина широколиста — Polygonatum latifolium.

купинка — Polygonatum odoratum, Trifolium
repens.

купино — Oenothera biennis.
купинос — Anchusa oﬃcinalis.
купир — Angelica archangelica, Anthriscus
sylvestris, Torilis arvensis.

купир’є — Chaerophyllum bulbosum.
купкова — Dactylis glomerata.
куполушник — Inula germanica.
куприк — Epilobium angustifolium.
купрiй — Euphorbia villosa.
купчак — Dianthus sp., Tagetes erecta, Tagetes
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lutea, Nymphaea alba, Taraxacum oﬃcinale.
купавка — Ranunculus arvensis.
купавка жовта — Nuphar lutea.
купавки — Anthemis tinctoria, Tanacetum
vulgare.
купавник — Adonis vernalis.
купавочки — Anthemis tinctoria.
купайла — Tussilago farfara.
купак — Ulmus minor.
купа-кущ — Amorpha fruticosa.
купала — Eriophorum angustifolium, Taraxacum oﬃcinale, Tussilago farfara.
купаленка — Trollius europaeus.
купалка — Knautia arvensis, Leucanthemum
vulgare, Pulicaria vulgaris, Ranunculus arvensis.
купалка бiла — Leucanthemum vulgare.
купальник — Anthemis tinctoria, Bidens tripartita, Silene dioica.
купальниця — Ranunculus repens, Trollius,
Trollius europaeus.
купальниця європейська — Trollius europaeus.
купатень (суховерх) — Prunella vulgaris.
купека — Convallaria majalis, Polygonatum
multiﬂorum, Polygonatum odoratum.
купена — Polygonatum multiﬂorum, Polygonatum odoratum, Polygonatum sp.
купень — Polygonatum odoratum.
куп-зiлля — Polygonatum latifolium, Polygonatum odoratum.
купина — Polygonatum, Antennaria dioica,
Asarum europaeum, Cephalanthera longifolia,
Convallaria majalis, Hieracium echioides, Hieracium pilosella, Nuphar lutea, Polygala amara, Polygala vulgaris, Polygonatum latifolium,
Polygonatum multiﬂorum, Polygonatum odoratum, Veronica spicata.
купина багатоквiткова — Polygonatum multiﬂorum.
купина запашна — Polygonatum odoratum.
купина звичайна — Polygonatum odoratum.

ﬂorum.

купина неопалима — Dictamnus albus.
купина очертова — Polygonatum verticilla-
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cens.
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nescens.

куничник сiруватий — Calamagrostis canes-

tum.

py

varia.

patula.

купчак болотний — Bidens tripartita.
купчак дикий — Bidens tripartita.
купчаки — Calendula oﬃcinalis, Tagetes erecta.

купчанка — Dactylis glomerata.
купчатка (звичайна) — Dactylis glomerata.
купчєк — Tagetes erecta.
купчєнка — Tagetes erecta.
купчик — Tagetes erecta.
купчики — Calendula oﬃcinalis.
купчина — Nardus stricta.
кура — Euphorbia villosa.
кура дика — Hypericum perforatum.
кураєць — Climacoptera, Ceratocarpus arenarius.

кураєць супротивнолистий — Climacoptera brachiata.

курай — Salsola, Bassia sp., Centaurea dif-

fusa, Centaurea ovina, Gypsophila paniculata,
Salsola kali, Salsola soda, Xanthium spinosum.
курай гостролистий — Salsola acutifolia.
курай iберiйський — Salsola kali subsp.
ruthenica.
курай модринний — Salsola laricina.
курай модриновий — Salsola laricina.
курай пагорбовий — Salsola collina.
курай поташевий — Salsola kali.
курай поташевий руський — Salsola kali
subsp. ruthenica.
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курочки — Crocus reticulatus.
курпоїн — Leonurus cardiaca.
куртинець — Lycopus exaltatus.
куртофля — Solanum tuberosum.
куртубетка — Cucurbita pepo.
курудза — Zea mays.
курузи — Zea mays.
куруцики — Equisetum arvense.
курчак — Dianthus barbatus.
курчовать — Campanula sp.
куряк — Goniolimon tataricum.
курятина — Campanula rapunculoides, Scrophularia nodosa.
aviculare.

ht

курятник — Galeopsis tetrahit, Polygonum
куряча лапка — Digitaria.
куряча нiжка — Andrachne.
куряча нiжка звичайна — Andrachne telephioides.

куряча
куряча
куряча
куряча
куряча
куряча

слiпота — Nonea.
слiпота блiда — Nonea pallens.
слiпота жовта — Nonea lutea.
слiпота звичайна — Nonea pulla.
слiпота здута — Nonea ventricosa.
слiпота кримська — Nonea tau-

rica.
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kali subsp. tragus.
курай поташник — Salsola kali.
курай руський — Salsola kali subsp. ruthenica.
курай содичник — Salsola soda.
курай содовий — Salsola soda.
курай содяний — Salsola soda.
курай супротивнолистий — Salsola brachiata.
курай тамариксовидний — Salsola tamariscina.
курай тамарисковий — Salsola tamariscina.
курай тамарискуватий — Salsola tamariscina.
курай туполистий — Salsola mutica.
курай чамаришковий — Salsola tamariscina.
курай чiплянка — Salsola tragus.
курай чiплянковий — Salsola tragus.
курача — Chelidonium majus.
курвайки — Trifolium pratense.
кургуз — Anagallis arvensis.
куре зiлля — Potentilla erecta.
курега — Armeniaca vulgaris.
куреки — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata.
куренти — Pyrus communis.
курєтник — Ranunculus repens.
кур-зiллє — Mercurialis perennis.
кур-зiлля — Anagallis arvensis, Polygonatum
odoratum, Potentilla erecta, Sanguisorba oﬃcinalis.
курильський чай — Pentaphylloides.
курильський чай маньчжурський — Pentaphylloides mandshurica.
куринка — Campanula rapunculoides.
куритина — Primula veris.
куриця — Cirsium vulgare.
курiпка — Campanula rapunculoides.
куркубета — Lagenaria siceraria.
куркуб’єта — Cucurbita pepo.
куркубота — Cucurbita pepo.
куркудучi — Cucurbita pepo, Prunus domestica subsp. insititia.
куркудушi — Prunus domestica subsp. insititia.
куровник — Sonchus oleraceus.
куролiска — Anemone ranunculoides.
куролiски — Myosoton aquaticum.
курослєп — Anemone nemorosa, Caltha palustris.
курослiп — Anemone nemorosa, Anemone sylvestris, Caltha palustris, Cornus sanguinea.
курослiп бiлий — Anemone nemorosa.
курослiпник — Anagallis arvensis, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare.
курочка — Anemone nemorosa.

rig

курай поташевий чiплянковий — Salsola

py
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куряча слiпота набрякла — Nonea ventricosa.

куряча слiпота росiйська — Nonea rossica.
куряча трава — Adonis vernalis, Briza media,
Polygonum aviculare, Stellaria media.

куряче зiлля — Potentilla erecta, Pulmonaria
oﬃcinalis.

курячi
курячi
курячi
курячi
курячi

очка — Anagallis.
очка голубi — Anagallis foemina.
очка польовi — Anagallis arvensis.
очки — Anagallis, Anagallis arvensis.
очки блакитнi — Anagallis foe-

mina.

курячi очки голубi — Anagallis foemina.
курячi очки найменшi — Anagallis minima.

курячi очки польовi — Anagallis arvensis.
курячка — Geum urbanum, Polygonum aviculare.

курячник — Polygonum aviculare.
кусачка — Urtica dioica.
кускута — Cuscuta epilinum.
кустарне дерево — Philadelphus coronarius.
кустерава крiслата — Festuca ovina.
кустерень — Clematis recta.
кустерива — Festuca ovina.
кустерява — Elymus repens.
кустриця — Festuca, Festuca ovina, Festuca
pratensis, Nardus stricta.

кустянка — Soldanella hungarica.
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куцонiжка лiсова — Brachypodium sylvaticum.

куцонiжка периста — Brachypodium pinnatum.

куцонiжка пiрната — Brachypodium pinnatum.

куцонiжка пiрчаста — Brachypodium pinnatum.

куцонiжка пiрчаста скельна — Brachypodium pinnatum subsp. rupestre.

куцонiжка скельна — Brachypodium rupestre.

fraga paniculata.

co

куцохвостка — Pyrus communis.
куч — Cerasus mahaleb.
кучеравець — Saxifraga paniculata.
кучерi венеринi — див. венеринi кучерi.
кучерка — Brassica oleracea convar. botrytis.
кучеряве зiллє — Geranium molle.
кучерявець — Trinia, Carex muricata, Saxi-

кучерявець багатостеблий — Trinia multicaulis.

folia.

великий — Trinia kitaibelii.
високий — Trinia kitaibelii.
Кiтайбелiв — Trinia kitaibelii.
кримський — Trinia crithmi-

th
or

steinii.
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кучерявець Бiберштайна — Trinia bieberкучерявець
кучерявець
кучерявець
кучерявець

кучерявець середний — Trinia multicaulis.
кучерявець сизий — Trinia glauca.
кучерявець шорсткий — Trinia hispida.
кучерявий горошок — Coronilla varia.
кучерявка — Atraphaxis, Adiantum capillus-

au

mersum, Ceratophyllum submersum, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Myriophyllum sp., Potamogeton lucens,
Potamogeton natans.
кушир гладкий — Ceratophyllum submersum.
кушир донський — Ceratophyllum tanaiticum.
кушир занурений — Ceratophyllum demersum.
кушир занурений плоскоостий — Ceratophyllum demersum subsp. platyacanthum.
кушир занурений типовий — Ceratophyllum demersum subsp. demersum.
кушир одноостий — Ceratophyllum submersum.
кушир пiдводний — Ceratophyllum submersum.
кушир пiдводний колючкуватий — Ceratophyllum submersum subsp. muricatum.
кушир пiдводний типовий — Ceratophyllum submersum subsp. submersum.
кушир плоскоостий — Ceratophyllum platyacanthum.
кушир рапатий — Ceratophyllum demersum.
кушир темно-зелений — Ceratophyllum demersum.
кушир триостий — Ceratophyllum demersum.
кушира — Ceratophyllum demersum.
кушира бiльша — Najas marina.
кушира менша — Najas minor.
кушировi — Ceratophyllaceae.
кушiр — Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton sp.
кушки — Malus domestica.
кушур — Potamogeton natans.
кущ — Polygonatum sp.
кущiвник — Genista germanica.
кущур — Ceratophyllum demersum.

ht

um distachyon.

folium.

кушильник хлоп’ячий — Anagallis arvensis.
кушинчики — Lagenaria siceraria.
кушир — Ceratophyllum, Ceratophyllum de-

rig

garis.

кутнак — Tagetes erecta.
куточник — Calamagrostis epigejos.
кухта — Nardus stricta.
куцавей — Campanula cervicaria.
куцонiжка — Brachypodium.
куцонiжка двоколоскова — Brachypodi-

кучина — Cerasus mahaleb.
кучир — Ceratophyllum demersum.
кучук-агач — Celtis glabrata.
кушильник дiвочий — Polygonum lapathi-

py

кутасики — Silene vulgaris, Trifolium arvense.
кутiль — Agrostemma githago, Senecio vul-

veneris, Gypsophila altissima, Gypsophila
paniculata.
кучерявка вiдiгнута — Atraphaxis replicata.
кучерявка кущова — Atraphaxis frutescens.
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vaticum.

лазорики — Mirabilis jalapa.
лазун — Lycium barbarum.
лазурки — Gentiana pneumonanthe.
лазурник — Laser.
лазурник трилопатевий — Laser trilobum.
лак звичайний — Erysimum cheiri.
лак золотий — Erysimum cheiri.
лакацiя — Robinia pseudoacacia.
лакiрниця — Phytolacca.
лаконос — Phytolacca, Phytolacca americana.
лаконос американський — Phytolacca ame-
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napellus, Aconitum variegatum, Digitalis purpurea.
лаванда — Lavandula, Lavandula angustifolia.
лаванда вузьколиста — Lavandula angustifolia.
лаванда колоскова — Lavandula angustifolia.
лаванда лiкарська — Lavandula angustifolia.
лаватера — Lavatera.
лаватера тримiсячна — Lavatera trimestris.
лаватера тюрiнгська — Lavatera thuringiaca.
лавенда — Lavandula angustifolia.
лавер’ян — Valeriana oﬃcinalis.
лавiр — Laurus nobilis.
лавр — Laurus, Laurocerasus oﬃcinalis, Laurus nobilis.
лавр бiбковець — Laurus nobilis.
лавр благородний — Laurus nobilis.
лавр дикий — Mahonia aquifolium.
лаврина — Laurus nobilis.
лаврове дерево — Laurus nobilis.
лавровишня — Laurocerasus, Laurocerasus
oﬃcinalis.
лавровишня лiкарська — Laurocerasus officinalis.
лавровi — Lauraceae.
лавур’ян — Valeriana oﬃcinalis.
лагирка — Solanum tuberosum.
лагозерис — Lagoseris.
лагозерис красивоголовий — Lagoseris callicephala.
лагозерис палестинський — Lagoseris sancta.
лагозерис пурпуровий — Lagoseris purpurea.
лагурда — Allium ursinum.
ладан — Ajuga chamaepitys subsp. chia, Asarum europaeum, Myrrhis odorata.
ладан земляний — Valeriana oﬃcinalis.
ладан кошачий — Valeriana oﬃcinalis.

piperita, Sonchus arvensis.

лазанєц — Geranium phaeum, Geranium syl-

rig

riegatum.

лаби воронi — Daphne mezereum.
лабка куряча — Lycopodium sp.
лабуждан — Achillea millefolium.
лабуриця — Aster oleifolius.
лабуштан — Aconitum lycoctonum, Aconitum

ладаниця — Seseli libanotis.
ладанка — Asarum europaeum.
ладанник — Myrrhis, Seseli libanotis.
ладанник звичайний — Seseli libanotis.
ладанниця — Myrrhis.
ладанниця запашна — Myrrhis odorata.
ладиволос — Gladiolus sp.
ладичка — Convallaria majalis.
ладичник — Convallaria majalis.
ладишник — Agrimonia eupatoria.
ладошник — Galium rubioides, Mentha ×

py

лакфiоль звичайний — Cheiranthus cheiri.
лабаз — Cirsium erisithales.
лабазник — Filipendula ulmaria.
лабазник бульвистий — Filipendula vulgaris.
лабазник правдивий — Filipendula ulmaria.
лабач — Saxifraga sp.
лабачий — Aconitum napellus, Aconitum va-

ricana.

лаконоснi — Phytolaccaceae.
лакориця — Glycyrrhiza echinata, Lathyrus
niger.

лакрецiя — Caragana frutex.
лакримйори — Convallaria majalis.
лакриця — Glycyrrhiza echinata, Glycyrrhiza
glabra.

лакричка — Polypodium vulgare.
лакричник — Glycyrrhiza echinata, Glycyrrhiza glabra, Lathyrus niger.

лакричник гладкий — Juniperus communis.
лакфiоль — Cheiranthus, Erysimum cheiri.
лакфiоль звичайна — Cheiranthus cheiri.
лакфiоль звичайний — Cheiranthus cheiri.
лакфiоль садова — Cheiranthus cheiri.
ламетри — Filipendula ulmaria.
ламкоколосник — Psathyrostachys.
ламкоколосник ситниковий — Psathyrostachys juncea.

ламкотрав — Gaudinia.
ламкотрав крихкий — Gaudinia fragilis.
ландаш — Convallaria majalis.
ландиш — Convallaria majalis, Polygonatum
multiﬂorum, Polygonatum odoratum.

ландиш благовонний — Convallaria majalis.
ландиш глухий — Polygonatum odoratum.
ландиш дикий — Polygonatum odoratum.
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folia, Pterocarya pterocarpa.

лапина крилоплода — Pterocarya pterocarpa.

co

лапина ясенелиста — Pterocarya fraxinifolia.
лапишник — Potentilla argentea.
лапка — Cynodon dactylon, Plantago lanceola-

ht

lasiostomum.

лапики — Caltha palustris.
лапина — Pterocarya.
лапина кавказька — Pterocarya fraxini-

lis vulneraria, Astragalus dasyanthus, Coronilla varia, Erigeron acer, Helichrysum arenarium, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Potentilla patula, Potentilla recta, Trifolium arvense, Trifolium montanum.
лапки коцурi — Antennaria dioica.
лапки коцурячi — Potentilla erecta.
лапки кошачi — Antennaria dioica, Helichrysum arenarium.
лапки курячi — Agrimonia eupatoria, Alchemilla vulgaris, Lycopodium clavatum, Potentilla anserina, Potentilla erecta, Sanicula
europaea.
лапки кутюжi — Lotus corniculatus.
лапки сорочi — Consolida regalis, Polygonum persicaria, Primula veris, Trifolium montanum.
лапошник — Geranium pratense.
лапух — Arctium lappa.
лапуцька — Pastinaca sativa.
лапушник — Potentilla erecta, Potentilla recta.
лапушник водяний — Nuphar lutea.
лапчатка — Potentilla argentea, Potentilla astracanica, Potentilla erecta, Potentilla patula,
Potentilla recta.
лапчатка гусяча — Potentilla anserina.
лапчатка лiсна — Potentilla erecta.
лапшичка — Paeonia tenuifolia.
лас(ик) — Bunias orientalis.
ласка — Vincetoxicum hirundinaria.
ласкавець — Bupleurum, Bupleurum rotundifolium, Chenopodium schraderianum, Clematis integrifolia, Euphorbia peplus, Lepidium perfoliatum, Trifolium spadiceum, Vincetoxicum hirundinaria.
ласкавець високий — Bupleurum altatum.
ласкавець Воронова — Bupleurum woronowii.
ласкавець гiллястий — Bupleurum brachiatum.
ласкавець Джерарда — Bupleurum gerardi.
ласкавець дiдчий — Hypericum perforatum.
ласкавець довголистий — Bupleurum longifolium.
ласкавець Жерара — Bupleurum gerardi.
ласкавець жовтецевий — Bupleurum ranunculoides.
ласкавець круглолистий — Bupleurum rotundifolium.
ласкавець кущовий — Bupleurum fruticosum.
ласкавець лiнiйнолистий — Bupleurum gerardi.
ласкавець малопроменевий — Bupleurum
pauciradiatum.
ласкавець маренковий — Bupleurum asperuloides.

rig

pratense, Geranium sanguineum.

лапа кошача — Trifolium montanum.
лапа курина — Asarum europaeum.
лапа куряча — Asarum europaeum.
лапа львина — Alchemilla vulgaris.
лапа медвежа — Salvia aethiopis.
лапи вовчi — Aconitum lycoctonum subsp.

лапки котячi — див. котячi лапки, Anthyl-

py

ландишник — Convallaria majalis.
ландош — Convallaria majalis.
ландуш(ка) — Convallaria majalis.
ланиш — Convallaria majalis.
ланниця — Camelina sativa.
ланташ — Convallaria majalis.
лантиш — Convallaria majalis.
лантус — Convallaria majalis.
лантушi — Convallaria majalis.
лапа вовча — див. вовча лапа, Geranium

ta, Ranunculus acris.
болотна — Potentilla anserina.
вороняча — див. вороняча лапка.
гусина — Potentilla anserina.
гусяча — Alchemilla micans, Capsella
bursa-pastoris, Potentilla erecta, Ranunculus
acris.
лапка котяча — Alchemilla monticola.
лапка кошача — Antennaria dioica.
лапка куряча — див. куряча лапка, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Huperzia
selago, Pedicularis hacquetii, Primula veris,
Ranunculus acris, Trifolium montanum.
лапка орлина — Geranium pratense.
лапка сороча — Anemone ranunculoides, Potentilla erecta.
лапки — Potentilla erecta.
лапки вовчi — Geranium pratense.
лапки ганютинi — Hepatica nobilis.
лапки гусячi — див. гусячi лапки, Alchemilla vulgaris, Geum urbanum, Potentilla erecta,
Primula veris.
лапки дубовi — Antennaria dioica.
лапки заячi — Eriophorum angustifolium,
Eriophorum latifolium, Trifolium pratense,
Trifolium rubens, Trifolium spadiceum.
лапки зозулинi — Equisetum arvense, Primula veris.
лапки котиковi — Potentilla erecta.
лапки котовi — Potentilla erecta, Potentilla
recta.
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лапка
лапка
лапка
лапка
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ласкавець Маршалла — Bupleurum marschallianum.

ластовень Шмальгаузена — Vincetoxicum
schmalhausenii.

ласкавець найтонший — Bupleurum tenu-

ластовень Юзепчука — Vincetoxicum

ласкавець найтонший стрункий — Bupleu-

ластовень яйлинський — Vincetoxicum

catum.

ласкавець ситниковий — Bupleurum asperuloides.

ласкавець спорiднений — Bupleurum affine.

ласкавиця — Bupleurum rotundifolium.
ласкавка — Mentha × piperita.
ласкавцi — Bupleurum rotundifolium, Centau-

aquatica, Caltha palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea, Nymphaea alba.
латаття бiле — Nymphaea alba.
латаття жiноче — Nymphaea alba.
латаття жовте — Caltha palustris, Nuphar
lutea.
латаття снiжно-бiле — Nymphaea candida.
латаття чоловiче — Nuphar lutea.
латать — Caltha palustris.
латах — Nuphar lutea.
латахи — Nymphaea alba.
латаць — Caltha palustris.
латач бiлий — Nymphaea alba.
латач (болотяний) — Caltha palustris.
латача — Caltha palustris.
латачi — Caltha palustris.
латачка — Caltha palustris.
латаш — Caltha palustris, Nuphar lutea.
латаше — Caltha palustris.
латук — Lactuca, Lactuca serriola.
латук бульбоносний — Steptorhamphus tuberosus.
латук Вiльгельмсона — Lactuca wilhelmsiana.
латук дикий — Lactuca serriola.
латук компасний — Lactuca serriola.
латук посiвний — Lactuca sativa.
латук прутовидний — Lactuca viminea.
латук солончаковий — Lactuca saligna.
латук татарський — Lactuca tatarica.
латук Ше — Lactuca chaixii.
латучка мурова — Mycelis muralis.
латучка рожева — Prenanthes purpurea.
латушка — Lactuca sativa.
лахачi — Vaccinium uliginosum.
лацiон — Lycium barbarum.
лащак — Medicago sativa.
лащик жовтий — Medicago sativa.
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rium erythraea.
ласкова — Agropyron cristatum.
ласковець — Lepidium ruderale.
ласковиця — Bupleurum rotundifolium, Cerinthe minor, Lathyrus tuberosus, Vincetoxicum
hirundinaria.
ласоч-трава — Bunias orientalis.
ласт — Aristolochia clematitis.
ластiвець — Asclepias syriaca.
ластiвка мурова — Chelidonium majus.
ластiвневi — Asclepiadaceae.
ластiвчики — Geranium columbinum.
ластiв’яче зiлля — Chelidonium majus.
ластовень — Vincetoxicum, Asclepias syriaca, Vincetoxicum hirundinaria.
ластовень азовський — Vincetoxicum maeoticum.
ластовень буруватий — Vincetoxicum fuscatum.
ластовень виткий — Vincetoxicum scandens.
ластовень гострий — Cynanchum acutum.
ластовень донецький — Vincetoxicum donetzicum.
ластовень жовтий — Vincetoxicum ﬂavum.
ластовень звичайний — Vincetoxicum hirundinaria.
ластовень лiкарський — Vincetoxicum hirundinaria.
ластовень приазовський — Vincetoxicum
maeoticum.
ластовень промiжний — Vincetoxicum intermedium.
ластовень росiйський — Vincetoxicum
rossicum.
ластовень середнiй — Vincetoxicum intermedium.
ластовень темночервоний — Vincetoxicum
scandens.
ластовень український — Vincetoxicum
ucrainicum.

hirundinaria.

латаки бiлi — Nymphaea alba.
латань — Caltha palustris.
лататина — Caltha palustris.
лататник — Nymphaea alba.
лататтєвi — Nymphaeaceae.
латаття — Nymphaea, Alisma plantago-

ht

tum.

ласкавець серполистий — Bupleurum fal-

jailicola.

ластовине зiлля — Chelidonium majus.
ластовиця — Chelidonium majus.
ласточник — Asclepias syriaca, Vincetoxicum

rig

rum tenuissimum subsp. gracile.

ласкавець польовий — Linaria genistifolia.
ласкавець серповидний — Bupleurum falca-

juzepczukii.

py

issimum.
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легузiя гiбридна — Legousia hybrida.
легузiя п’ятикутна — Legousia pentagonia.
леґiнь — Populus nigra cv. “Italica”.
леденець — Lotus corniculatus.
ледуночка — Primula veris.
ледянка — Triticum durum.
леєрсiя — Leersia.
леєрсiя рисовидна — Leersia oryzoides.
лежанка — Veronica agrestis, Veronica oﬃcinalis.

лежанки — Pyrus communis.
лежачка — Phaseolus vulgaris var. nanus, Veronica oﬃcinalis.

mugo.
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лежуха — Phaseolus vulgaris var. nanus.
лей — Hypericum perforatum.
лейґрет — Elaeagnus angustifolia.
лелеч — Alnus viridis.
лелич — Duschekia, Alnus viridis, Pinus
лелич зелений — Duschekia viridis.
лелия — Lilium sp.
лелiвас — Syringa vulgaris.
лелiз — Chelidonium majus.
лелiйник бурий — Hemerocallis fulva.
лелiйник жовтий — Hemerocallis lilioasphodelus.

лелiтка — Astilbe davidii.
лелiч — Alnus viridis.
лелiя — Lilium candidum, Lilium martagon,
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hortensis, Atriplex prostrata, Atriplex rosea,
Calystegia sepium, Chenopodium album, Chenopodium ambrosioides, Origanum vulgare.
лебеда глуха — Chenopodium urbicum.
лебеда дика — Chenopodium album.
лебеда пахуча — Chenopodium ambrosioides.
лебеда собача — Chenopodium album.
лебеда татарська — Atriplex patens.
лебедець — Capsella bursa-pastoris.
лебединка — Pyrus communis.
лебедi — Leucojum vernum.
лебiдка — Origanum vulgare.
лебода — Chenopodium album.
лебюдка — Origanum vulgare.
левадь — Lavandula angustifolia.
леванда — Helichrysum arenarium, Lavandula
angustifolia.
леванда iста — Lavandula angustifolia.
левзея солончакова — Leuzea altaica.
левики — Antirrhinum majus.
левинда — Lavandula angustifolia.
левирда — Polygonum bistorta.
левкої — Matthiola incana.
левкой — Matthiola, Matthiola incana.
левкой весняний — Leucojum vernum.
левкой гостророгий — Matthiola longipetala.
левкой довгопелюстковий — Matthiola longipetala.
левкой запашний — Matthiola fragrans.
левкой найзапашнiший — Matthiola odoratissima.
левкой однорiчний — Matthiola annua.
левкой сивий — Matthiola incana.
левкой чорний дикий — Syrenia siliculosa.
левконiя (звичайна) — Matthiola incana.
левконiя озима — Matthiola incana.
левконiя рiчна — Matthiola annua.
левконiя сиза — Matthiola incana.
левкорхiс — Pseudorchis.
левкорхiс бiлуватий — Pseudorchis albida.
левкоя — Matthiola, Matthiola incana.
левкоя довгопелюсткова — Matthiola longipetala.
левкоя запашна — Matthiola fragrans.
левкоя найзапашнiша — Matthiola odoratissima.
левкоя однорiчна — Matthiola annua.
левкоя сива — Matthiola incana.
левкоя сiра — Matthiola incana.
левурда — Allium ursinum, Polygonum bistorta.
левядь звичайна — Lavandula angustifolia.
левядь iста — Lavandula angustifolia.
легенева трава — Pulmonaria oﬃcinalis.
легузiя — Legousia.

py

лебеда — Aegopodium podagraria, Atriplex
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Lilium sp., Nuphar lutea.

лелiя бiла — Lilium candidum, Nymphaea alba.

лелiя болотна — Nuphar lutea.
лелiя водяна — Nuphar lutea, Nymphaea
alba.

лелiя гориш — Lilium bulbiferum.
лелiя жовта — Iris pseudacorus.
лелiя лiсова — Lilium martagon.
лелiя пiдвоя — Lilium martagon.
лелiя червона — Lilium bulbiferum.
леляк — Alnus viridis.
леляч — Alnus viridis, Pinus mugo.
лем — Ulmus glabra, Ulmus minor.
лембирки — Phaseolus vulgaris.
лемботропiс — Lembotropis.
лемботропiс чорнiючий — Lembotropis nigricans.

лемич — Alnus viridis.
лемiз — Chelidonium majus.
лен — Linaria vulgaris, Linum usitatissimum.
лен бiлий — Linum usitatissimum.
лен великий — Linum usitatissimum var.
crepitans.

лен-вiвсяк — Linum usitatissimum var. vulgare.

лен волохатий — Linum hirsutum.
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лен дикий — Linaria vulgaris, Linum austriacum.

лен жовтий — Linum ﬂavum.
лен звичайний — Linum usitatissimum var.
vulgare.

лен
лен
лен
лен
лен
лен

косматий — Linum hirsutum.
парнавський — Linum usitatissimum.
пiльський — Linaria vulgaris.
проносний — Linum catharticum.
риґайський — Linum usitatissimum.
синiй — Linum hirsutum, Linum usitatis-

simum.

лен сiйний — Linum usitatissimum.
лен скочень — Linum usitatissimum var. crepitans.

лен трiвкий — Linum perenne.
лендерево — Larix decidua.
ленець — Myosotis sparsiﬂora.
ленник — Linaria vulgaris.
ленок — Aster linosyris, Aster oleifolius, Core-

maxima, Polygonatum odoratum, Scirpus sylvaticus, Sparganium erectum, Typha sp.
лепеха вонюча — Acorus calamus.
лепеха жидiвська — Acorus calamus, Glyceria maxima, Phragmites australis.
лепеха звичайна — Acorus calamus.
лепеха-рiзак — Acorus calamus.
лепець — Asperugo procumbens, Galium spurium.
лепеш — Glyceria maxima.
лепеша — Acorus calamus.
лепешник — Acorus calamus, Glyceria sp., Iris
pseudacorus.
лепешня — Acorus calamus.
лепешняк — Glyceria, Acorus calamus, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Scirpus sylvaticus, Sparganium erectum.
лепешняк великий — Glyceria maxima.
лепешняк водяний — Glyceria maxima.
лепешняк гайовий — Glyceria nemoralis.
лепешняк дiбровний — Glyceria nemoralis.
лепешняк звичайний — Glyceria maxima.
лепешняк очеретяний — Glyceria arundinacea.
лепешняк плаваючий — Glyceria ﬂuitans.
лепешняк плавучий — Glyceria fluitans.
лепешняк складчастий — Glyceria plicata.
лепешняк смугастий — Glyceria striata.
лепешняк тростинний — Glyceria arundinacea.
лепешняк тростиновий — Glyceria arundinacea.
лепиха — Acorus calamus.
лепиць — Asperugo procumbens.
лепiх — Acorus calamus, Glyceria, Glyceria
maxima.
лепiх великий — Glyceria maxima.
лепiх величний — Glyceria maxima.
лепiх водяний — Glyceria maxima.
лепiх манновий — Glyceria ﬂuitans.
лепiх поморщений — Glyceria plicata.
лепiх поплавний — Glyceria ﬂuitans.
лепiшник — Acorus calamus, Carex hirta,
Carex praecox, Carex sp.
лепiшняк — Acorus calamus.
лепниця — Bidens tripartita.
лепок — Asperugo procumbens, Galium aparine.
лептиця — Cuscuta europaea, Galium aparine,
Lychnis viscaria.
лепух — Arctium lappa.
лепухи — Caltha palustris.
лепушки — Primula veris, Primula sp.
лепчик — Galium aparine.
лепчиця — Asperugo procumbens, Galium
aparine, Galium boreale, Galium spurium, Potentilla erecta.
лепчиця городня — Potentilla anserina.
лера — Pinus sylvestris.
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opsis tinctoria, Linaria vulgaris, Linum austriacum, Linum tenuifolium, Thesium sp.
ленок польовий — Arabis glabra.
ленолисник — Thesium linophyllon.
ленолистник безокривневий — Thesium
ebracteatum.
ленолистник крiслатий — Thesium arvense.
ленолистник середний — Thesium linophyllon.
лен-пражець — Linum usitatissimum var. crepitans.
лента — Lens culinaris.
ленча — Lathyrus vernus, Lens culinaris, Melilotus oﬃcinalis, Vicia cracca.
ленча дика — Lathyrus pratensis, Lathyrus
vernus.
ленчаниця — Vicia sp.
ленчє — Vicia sativa.
ленчик — Picris hieracioides.
ленчиця — Lens culinaris.
лень — Linum usitatissimum.
леонтиця — Gymnospermium.
леонтиця алтайська — Gymnospermium altaicum.
леонтиця одеська — Gymnospermium odessanum.
леопольдiя — Leopoldia.
леопольдiя тонкоквiткова — Leopoldia tenuiﬂora.
леопольдiя чубкувата — Leopoldia comosa.
леп — Galium spurium.
лепельки — Agrimonia eupatoria.
лепельник — Agrimonia eupatoria.
лепех — Acorus calamus, Glyceria maxima.

лепеха — Acorus, Acorus calamus, Glyceria

ht

gare.
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лен-глушець — Linum usitatissimum var. vul-
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ma.

лещиця Палласа — Gypsophila pallasii.
лещиця пронизанолиста — Gypsophila perfoliata.

лимонна трава гладенька — Molucella laevis.

лимонник — Schizandra, Melissa oﬃcinalis,
Schizandra chinensis.

лимонник китайський — Schizandra chinensis.

лимоновий цвiт — Verbascum nigrum.
линок — Dianthus deltoides, Linaria vulgaris,

co

лещиця пучкувата — Gypsophila fastigiata.
лещиця скорзонеролиста — Gypsophila scor-

vis.

zonerifolia.
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лещиця скупчена — Gypsophila glomerata.
лещиця струнка — Gypsophila elegans.
лєбеда — Chenopodium album.
лєвконiя — Matthiola incana.
лєльок — Genista tinctoria.
лєра — Larix decidua.
лєска — Sorbus aucuparia.
лєщок — Trifolium pratense.
лєщок бiлий — Trifolium repens.
лєщок червлений — Trifolium pratense.
лжеакацiя — Robinia pseudoacacia.
лжеявор — Acer pseudoplatanus.
либода (свiйська) — Chenopodium album.
ливконiя зимова — Matthiola incana.
ливконiя лiтня — Matthiola annua.
лиджа — Juncus sp.
лижовник — Galium verum.
лизаниця — Lysimachia vulgaris.
лизень (воловий) — Symphytum oﬃcinale.
лизун — Succisa pratensis.
ликерiя — Glyceria sp.
лико вовче — див. вовче лико, Euonymus

europaeus, Euonymus verrucosus, Geranium
pratense, Ononis arvensis.
ликоричка — Brassica oleracea convar. capitata var. capitata.
лилея — Lilium sp.
лилея дика — Lilium martagon.
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tina.

леукорхiс — Pseudorchis.
леукорхiс бiлуватий — Pseudorchis albida.
лещина — Corylus avellana.
лещиця — Gypsophila.
лещиця волотиста — Gypsophila paniculata.
лещиця горбкова — Gypsophila collina.
лещиця гостролиста — Gypsophila acutifolia.
лещиця днiстровська — Gypsophila thyraica.
лещиця малонасiнна — Gypsophila oligosper-

martagon.

лилiя жовта — Hemerocallis fulva.
лилiя ниткова — Yucca ﬁlamentosa.
лилiяс — Hemerocallis fulva, Syringa vulgaris.
лиляк — Syringa persica.
лиляч — Juniperus communis.
лиман — Ranunculus acris, Ranunculus lingua.
лимба — Pinus cembra.
лимон — Citrus limon.
лимон пiвнiчний — Chaenomeles japonica.
лимона — Citrus limon.
лимонiвка — Pyrus communis.
лимонка — Melissa oﬃcinalis.
лимонна трава — Molucella, Molucella lae-

rig

xuosa.

лесковка — Malus domestica, Malus sylvestris.
лестюха — Pyrus communis.
лесь — Linum usitatissimum.
летiвки — Solanum tuberosum.
летушки — Primula veris.
летючки — Taraxacum oﬃcinale.
леукантемела — Leucanthemella.
леукантемела пiзня — Leucanthemella sero-

лилия — Allium ursinum, Nymphaea alba.
лилiас — Hemerocallis lilioasphodelus.
лилiйка — Campanula patula.
лилiя — Lilium, Lilium candidum, Lilium

py

лерфа — Larix decidua.
лерхенфельдiя звивиста — Deschampsia ﬂe-
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Linum perenne, Scorzonera purpurea, Tragopogon pratensis.
линта — Lathyrus pratensis, Lens culinaris, Vicia tetrasperma.
линта бiла — Lens culinaris.
линта велика — Lens culinaris.
линта мала — Vicia sativa.
линча — Lens culinaris, Vicia sativa.
линяка китайська — Linaria vulgaris.
линянка — Silene.
линянка видута — Silene vulgaris.
линянка вилкаста — Silene dichotoma.
линянка городна — Silene armeria.
линянка ґалiйська — Silene gallica.
линянка довгоцвiта — Silene bupleuroides.
линянка дрiбноцвiта — Silene borysthenica.
линянка дрiмуча — Silene nutans.
линянка звисла — Silene pendula.
линянка зеленкувата — Silene chlorantha.
линянка клейка — Silene viscosa.
линянка крейдова — Silene cretacea.
линянка кутасиковата — Silene vulgaris.
линянка лежача — Silene supina.
линянка мильниколиста — Silene cserei.
линянка нiчна — Silene noctiﬂora.
линянка повисла — Silene nutans.
линянка рiсноцвiта — Silene multiﬂora.
линянка сибiрська — Silene sibirica.
линянка стiжковата — Silene conica.
линянка татарська — Silene tatarica.
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камiнна — див. камiнна липа.
кам’яна — Ptelea trifoliata.
кримська — Tilia dasystyla.
лiтня — Tilia platyphyllos.
пухнаста — Tilia tomentosa.
пухнастостовпчикова — Tilia dasy-

styla.

липа свiйська — Tilia platyphyllos.
липа серебриста — Tilia tomentosa.
липа серцелиста — Tilia cordata, Tilia europaea.

sp. caucasica.

липа широколиста — Tilia platyphyllos.
липа широколиста серцелиста — Tilia
platyphyllos subsp. cordifolia.

липа широколиста типова — Tilia platy-

's

phyllos subsp. platyphyllos.

липень — Alcea rosea, Silene sp.
липець — Agrimonia eupatoria, Galium apa-

th
or

rine, Tilia cordata.

липина — Tilia cordata.
липих — Acorus calamus.
липиха — Campanula trachelium.
липиця — Asperugo procumbens.
липиця красна — Lychnis viscaria.
липiвка — Cucumis melo.
липiвки — Malus domestica.
липiх — Phragmites australis.
липка — Abutilon, Abutilon theophrasti, As-

au

Lychnis viscaria.

липнянка — Linaria vulgaris.
липнячок — Agrimonia eupatoria.
липовий квiт — Betonica oﬃcinalis.
липовi — Tiliaceae.
липок — Tragopogon pratensis.
липочка — Abutilon theophrasti.
липтиця — Galium aparine.
липуватi — Tiliaceae.
липун — Asperugo procumbens.
липух — Arctium lappa, Arctium tomentosum.
липух м’який — Arctium tomentosum.
липуха — Acorus calamus, Potentilla erecta.
липуха грозниста — Tragus racemosus.
липучка — Lappula, Euphrasia pectinata,

Galium aparine, Galium spurium, Lappula squarrosa, Myosotis arvensis, Rochelia disperma.
липучка борiдчаста — Lappula barbata.
липучка бородчаста — Lappula barbata.
липучка вiдхилена — Lappula squarrosa.
липучка звисла — Lappula deﬂexa.
липучка звичайна — Lappula squarrosa.
липучка звичайна рiзноколючкова — Lappula squarrosa subsp. heteracantha.
липучка звичайна типова — Lappula
squarrosa subsp. squarrosa.
липучка їжакова — Lappula squarrosa.
липучка напiвоперезана — Lappula semicincta.
липучка напiвоточена — Lappula semicincta.
липучка облямована — Lappula marginata.
липучка похилена — Lappula deflexa.
липучка розлога — Lappula patula.
липучка спорiднена — Lappula consanguinea.
липучник — Hackelia.
липучник похилений — Hackelia deﬂexa.
липчак — Galium aparine, Galium mollugo.
липчик — Asperugo procumbens, Galium aparine.
липчик лежачий — Asperugo procumbens.
липчина — Galium aparine.
липчиця — Galium aparine, Asperugo
procumbens, Galium mollugo, Galium spurium, Galium tricornutum, Galium uliginosum,
Lappula squarrosa, Lychnis viscaria, Rhinanthus alectorolophus, Xanthium spinosum.
липчиця лежача — Asperugo procumbens.
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липа срiбляста — Tilia tomentosa.
липа срiбнолиста — Tilia tomentosa.
липа червона — Tilia rubra.
липа червона кавказька — Tilia rubra sub-

zkii.

липник звичайний — Elisanthe viscosa.
липник нiчний — Elisanthe noctiﬂora.
липниха — Acorus calamus.
липниця — Galium aparine.
липняк — Galium aparine, Galium schultesii,

ht

sica.

липа
липа
липа
липа
липа
липа

липник Завадського — Elisanthe zawad-

rig

линь — Artemisia campestris.
липа — Tilia, Tilia cordata, Tilia platyphyllos.
липа американська — Tilia americana.
липа бiла — Tilia tomentosa.
липа великолиста — Tilia platyphyllos.
липа дрiбнолиста — Tilia cordata.
липа європейська — Tilia europaea.
липа звичайна — Tilia cordata.
липа зимня — Tilia cordata.
липа кавказька — Tilia rubra subsp. cauca-

py
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perugo procumbens, Filipendula vulgaris, Galium tricornutum, Lappula marginata, Lappula squarrosa, Lychnis viscaria, Melilotus oﬃcinalis, Tilia sp.
липка бiла — Galium humifusum.
липка городня — Asperugo procumbens.
липка звичайна — Abutilon theophrasti.
липка турецька — Polygonum lapathifolium.
липка червона — Lychnis viscaria.
липки — Lychnis viscaria.
липник — Elisanthe, Agrimonia eupatoria,
Euphorbia helioscopia, Galium aparine, Galium mollugo, Galium spurium, Lychnis viscaria, Silene viscosa, Stachys recta.

© Юрій Кобів

inuloides.

лисохвiст — Alopecurus.
лисохвост — Alopecurus pratensis.
лиственниця — Larix decidua, Larix sibirica.
листень — Paris quadrifolia.
листовик — Phyllitis.
листовик сколопендровий — Phyllitis scolopendrium.

листозгортка — Cheilanthes.
листозгортка орлякова — Cheilanthes
acrosticha.

листозгортка перська — Cheilanthes persica.

co

листопруг — Nicotiana rustica.
листочки — Taraxacum oﬃcinale, Taraxacum

ht

chena inuloides.

лисонасiнник омановий — Phalacrachena

dium vulgare, Cynoglossum oﬃcinale, Geranium palustre, Lotus corniculatus.
лишець — Gypsophila paniculata.
лишки — Trifolium repens.
лишонька — Trifolium repens.
лищик — Trifolium repens.
лищиця — Gypsophila, Gypsophila altissima,
Gypsophila muralis.
лищиця висока — Gypsophila altissima.
лищиця волотиста — Gypsophila paniculata.
лищиця горбова — Gypsophila collina.
лищиця гостролиста — Gypsophila acutifolia.
лищиця днiстровська — Gypsophila thyraica.
лищиця звичайна — Gypsophila muralis.
лищиця змiячколиста — Gypsophila scorzonerifolia.
лищиця кровночервона — Gypsophila perfoliata.
лищиця купчаста — Gypsophila glomerata.
лищиця малонасiнна — Gypsophila oligosperma.
лищиця найвища — Gypsophila altissima.
лищиця пагорбова — Gypsophila collina.
лищиця Палляса — Gypsophila pallasii.
лищиця полева — Gypsophila muralis.
лищиця польова — Gypsophila muralis.
лищиця польова степова — Gypsophila
muralis var. stepposa.
лищиця пронизанолиста — Gypsophila
perfoliata.
лищиця пучкова — Gypsophila fastigiata.
лищиця пучкувата — Gypsophila fastigiata.
лищиця струнка — Gypsophila elegans.
лищичка — Psammophiliella.
лищичка польова — Psammophiliella muralis.
лищичка степова — Psammophiliella stepposa.
лияндер — Nerium oleander.
лiбеда — Chenopodium album.
лiванда — Lavandula angustifolia.
лiвганички — Pulmonaria oﬃcinalis.
лiвенворцiя — Leavenworthia.
лiвенворцiя вузлувата — Leavenworthia torulosa.
лiвкої — Matthiola incana.
лiгустик(ум) — Ligusticum.
лiгустик(ум) мутелiновий — Ligusticum mutellina.
лiдок — Vicia hirsuta.
лiзка — Salix aurita, Salix viminalis.
лiзочки — Polygonatum odoratum.
лiквiдамбар — Liquidambar.

rig

ides.

лисниця — Malus sylvestris.
лисонасiнник — Phalacrachena.
лисонасiнник омановидний — Phalacra-

лишайник — Campanula cervicaria, Clinopo-
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лисак — Aster amellus, Callistephus chinensis.
лисики — Trifolium repens.
лисиця — Gypsophila muralis.
лисичник — Vulpia.
лисичник вiйчастий — Vulpia ciliata.
лисичник мишохвостий — Vulpia myuros.
лисичник стоколосовий — Vulpia bromo-

serotinum.

лисуха — Solanum nigrum, Solanum tuberosum.
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литвинчики — Silene armeria.
литика — Valeriana oﬃcinalis.
лиферiя жовта — Primula veris.
лихо вовче — Ononis arvensis.
лиходiй — Gentiana cruciata.
лиходiйна трава — Laserpitium latifolium.
лихоманник — Gentiana cruciata, Valeriana oﬃcinalis.

au

лихорадка — Hieracium pilosella.
лихорадник — Ranunculus sardous.
лихорадочна трава — Gratiola oﬃcinalis,

Hieracium pilosella, Lepidium ruderale, Ranunculus sceleratus, Sedum acre, Trifolium
sp., Valeriana oﬃcinalis.
лихорадочний корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
лихорадочник — Lepidium ruderale, Menyanthes trifoliata, Ranunculus repens.
лихочасник — Scrophularia nodosa.
лицiй — Lycium barbarum, Lycopodium clavatum.
лицiя(н) — Lycium barbarum.
лиця — Lycium barbarum.
лича — Prunus cerasifera.
личинник — Scorpiurus.
личинник колючий — Scorpiurus muricatus.
личко вовче — Daphne mezereum.
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лiкоподiєлла — Lycopodiella.
лiкоподiєлла заплавна — Lycopodiella inun-

abortivum.

лiмодорум недорозвинутий — Limodorum
abortivum.

лiмон японський трьохлистий — Poncirus
trifoliata.

лiмон(а) — Citrus limon.
лiмонки — Malus domestica.
лiмун — Citrus limon.
лiндернiя — Lindernia.
лiндернiя звичайна — Lindernia procumbens.
лiндернiя коробчаста — Lindernia procumbens.

лiндернiя простерта — Lindernia procumbens.

лiнея — Linnaea.
лiнея пiвнiчна — Linnaea borealis.
лiновка — Origanum vulgare.
лiпаха — Acorus calamus.
лiпесник — Portulaca oleracea.
лiпок — Galium odoratum, Galium odoratum,
Lychnis viscaria.

лiр — Acorus calamus.
лiрiодендрон — Liriodendron.
лiрiодендрон тюльпанний — Liriodendron

au
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data.
лiлея — Lilium candidum, Nymphaea alba.
лiлея водяна — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
лiлея лiсова — Lilium martagon.
лiлiєвi — Liliaceae.
лiлiї водянi — Nymphaea alba.
лiлiй — Nymphaea alba.
лiлiйка — Lloydia.
лiлiйка альпiйська — Lloydia serotina.
лiлiйник — Hemerocallis.
лiлiйник жовтий — Hemerocallis lilioasphodelus.
лiлiйник рудий — Hemerocallis fulva.
лiлiйник рудуватий — Hemerocallis fulva.
лiлiйнi — Liliaceae.
лiлiя — Lilium, Aconitum sp., Fritillaria imperialis, Hemerocallis fulva, Hemerocallis sp.,
Lilium bulbiferum, Lilium candidum, Lilium
martagon, Nuphar lutea, Nymphaea alba.
лiлiя бiла — Lilium candidum, Nymphaea
alba.
лiлiя болотна — Nymphaea alba.
лiлiя вод(я)на — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
лiлiя дика — Colchicum autumnale.
лiлiя жовта — Fritillaria imperialis, Hemerocallis fulva, Iris pseudacorus, Nuphar lutea.
лiлiя жовта болотяна — Caltha palustris.
лiлiя жовта водяна — Caltha palustris, Nuphar lutea.
лiлiя королiвська — Lilium regale.
лiлiя красна — Fritillaria imperialis, Hemerocallis fulva.
лiлiя кучерява — Lilium martagon.
лiлiя лiсна — Lilium martagon.
лiлiя лiсова — Lilium martagon.
лiлiя однобратня — Lilium monadelphum.
лiлiя оранжова — Fritillaria imperialis.
лiлiя садова — Lilium candidum.
лiлiя снiжна — Lilium candidum.
лiлiя снiжно-бiла — Lilium candidum.
лiлiя тигрова — Lilium lancifolium, Fritillaria imperialis.
лiлiя цибулинконосна — Lilium bulbiferum.
лiлiя червона — Lilium bulbiferum.
лiлiяк — Iris germanica, Syringa vulgaris.
лiлiяс — Hemerocallis fulva, Hemerocallis lilioasphodelus, Lilium sp.
лiлюся — Lilium candidum.
лiля лазурова — Iris germanica.
лiмай — Cydonia oblonga.
лiмба — Pinus cembra, Pinus sylvestris, Populus nigra cv. “Italica”.

лiмбарник — Phyllitis scolopendrium.
лiмодорум — Limodorum.
лiмодорум недорозвинений — Limodorum

ht

styraciﬂua.
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лiквiдамбар стираксовий — Liquidambar

py
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tulipifera.

лiс жаб’ячий — Sedum acre.
лiска — Corylus avellana.
лiскове дерево — Corylus avellana.
лiсковка — Malus sylvestris.
лiсницi — Malus sylvestris, Pyrus communis.
лiсова(i) ягода(и) — Fragaria vesca.
лiсове зiлля — Primula veris.
лiсовий кущ — Salix silesiaca.
лiсувка — Malus sylvestris.
лiтки — Trifolium repens.
лiтник — Orobanche purpurea.
лiтняк — Quercus robur.
лiто бабине — Colchicum autumnale, Cosmos
bipinnatus, Crocus heuﬀelianus.

лiто бабино — Phlox paniculata.
лiто бабське — Phlox paniculata.
лiх — Senecio doria.
лiхтарики червонi — Physalis franchetii.
лiцерiя — Medicago sativa.
лiцiй — Lycium barbarum.
лiцiя(н) — Lycium barbarum.
лiшка — Corylus avellana.
лiщан(иц)я — Corylus avellana.
лiщан(к)а — Corylus avellana.
лiщанник — Corylus avellana.
лiщебник — Corylus avellana.
лiщик — Melilotus oﬃcinalis.
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лiщина турецька — Corylus colurna.
лiщина червона — Corylus maxima.
лiщиновий кущ — Corylus avellana.
лiщиновi — Corylaceae.
лiщиця — Gypsophila.
лiщиця висока — Gypsophila altissima.
лiщиця волотиста — Gypsophila paniculata.
лiщиця гостролиста — Gypsophila acutifolia.
лiщиця мурова — Gypsophila muralis.
лiщиця пучкувата — Gypsophila fastigiata.
лiщиця скупчена — Gypsophila glomerata.
лiщиця трироздiльна — Gypsophila perfoliata.

tatum.

лобода головата — Chenopodium capitatum.
лобода головчаста — Chenopodium capitatum.

лобода городня — див. городня лобода,
Atriplex prostrata, Chenopodium album.

лобода дика — Atriplex nitens, Chenopodium
album.

лобода доброго Генрiха — Chenopodium
bonus-henricus.

лобода
лобода
лобода
лобода
лобода
лобода

душиста — Chenopodium botrys.
жовта — Atriplex hortensis.
запашна — Chenopodium botrys.
зелена — Chenopodium suecicum.
Зерова — Chenopodium zerovii.
калиноволиста — Chenopodium opu-

lifolium.

лобода калинолиста — Chenopodium opulifolium.

лобода китицевидна — Chenopodium chenopodioides.

лобода клейка — Chenopodium botrys.
лобода кленолиста — Chenopodium acerifolium.

лобода козляча — Chenopodium hirci-

's

co

лiщиця чепурна — Gypsophila elegans.
ллойдiя — Lloydia.
ллойдiя пiзня — Lloydia serotina.
лобдуда — Atriplex hortensis.
лобелiєвi — Lobeliaceae.
лобелiя — Lobelia.
лобелiя садова — Lobelia erinus.
лобiдка — Atriplex hortensis.
лобода — Chenopodium, Atriplex horten-

brosioides.

лобода голiвчаста — Chenopodium capi-

ht

tica.

лобода глистогiнна — Chenopodium am-

rig

— Corylus, Corylus avellana.
ведмежа — Corylus colurna.
велика — Corylus maxima.
звичайна — Corylus avellana.
лiска — Corylus avellana.
ломбардська — Corylus maxima.
понтiйська — Corylus pontica.
причорноморська — Corylus pon-

py

лiщина
лiщина
лiщина
лiщина
лiщина
лiщина
лiщина
лiщина
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sis, Atriplex patula, Atriplex sp., Atriplex tatarica, Chenopodium album, Chenopodium
ambrosioides, Chenopodium bonus-henricus,
Chenopodium opulifolium, Chenopodium polyspermum, Chenopodium suecicum, Chenopodium urbicum, Conium maculatum, Spinacia oleracea.
лобода амброзiєвидна — Chenopodium ambrosioides.
лобода багатолиста — Chenopodium foliosum.
лобода багатонасiнна — Chenopodium polyspermum.
лобода Берляндьє — Chenopodium berlandieri.
лобода бешишина — Chenopodium hybridum.
лобода-бешишник — Chenopodium hybridum.
лобода бiла — Chenopodium album, Chenopodium chenopodioides.
лобода бурякова — Chenopodium strictum.
лобода висока — Chenopodium album.
лобода вонюча — Chenopodium schraderianum, Chenopodium vulvaria, Peganum harmala.
лобода гiбридна — Chenopodium hybridum.

num.

лобода креслата — Chenopodium hybridum.
лобода круглоцвiтна — Chenopodium foliosum.

лобода кудрявець — Chenopodium botrys.
лобода лапата — Chenopodium chenopodioides.

лобода лiсова — Thymus pulegioides.
лобода ложна — Conyza canadensis.
лобода лучна — Chenopodium pratericola.

лобода мiссурська — Chenopodium missouriense.

лобода мiська — Chenopodium urbicum.
лобода мiшанка — Chenopodium hybridum.
лобода многонасiнна — Chenopodium polyspermum.

лобода мурова — Chenopodium murale.
лобода огородня — Atriplex hortensis.
лобода остиста — Chenopodium aristatum.

лобода пахуча — Chenopodium ambrosioides.
лобода перелета — Chenopodium bonushenricus.

лобода пiзня — Chenopodium ficifolium.
лобода повзуча — Chenopodium album, Convolvulus arvensis.

лобода прiсна — Chenopodium album.
лобода Пробоста — Chenopodium probostii.
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лобода ряснонасiнна — Chenopodium
polyspermum.

лобода свинюшка — Chenopodium urbicum.
лобода свиняча — Chenopodium album.
лобода сиза — Chenopodium glaucum.
лобода сизолиста — Chenopodium glaucophyllum.

лобода синя — Chenopodium glaucum.
лобода сiтчаста — Chenopodium reticulatum.

лобода смердюча — Chenopodium vulvaria, Chenopodium schraderianum.

лобода смердяча — Chenopodium vulvaria.
лобода собача — Chenopodium album, Chenopodium ﬁcifolium.

лобода списолиста — Chenopodium bonus-henricus, Chenopodium ﬁcifolium.

лобода справжня — Atriplex hortensis.
лобода товстолиста — Chenopodium chenopodioides.

лобода тополька — Chenopodium urbicum.
лобода-туполька — Chenopodium urbicum.
лобода фiг(ґ)олиста — Chenopodium ﬁcifolium.

Atriplex hortensis.

's

лобода чорна — Chenopodium glaucum.
лобода шведська — Chenopodium suecicum.
лобода Шрадера — Chenopodium schraderianum.

th
or

лободина — Atriplex sp., Chenopodium album.
лободиця — Atriplex hortensis.
лободовi — Chenopodiaceae.
лобота — Chenopodium album.
лобулярiя — Lobularia.
лобулярiя приморська — Lobularia maritima.

Salix alba, Salix aurita, Salix babylonica, Salix
caprea, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix
purpurea, Salix rosmarinifolia, Salix sp., Salix
triandra, Salix viminalis, Vitis vinifera.
лоза африканська — Lycium barbarum.
лоза бiла — Salix alba, Salix cinerea.
лоза вербова — Salix viminalis.
лоза винна — Vitis vinifera.
лоза виноградна — Vitis vinifera.
лоза витвовата — Salix purpurea.
лоза гостролиста — Salix acutifolia.
лоза жовта — Salix viminalis.
лоза заднiпрянська — Salix acutifolia.
лоза звичайна — Alnus glutinosa.
лоза-золотуха — Salix pentandra.
лоза-iвина — Salix cinerea.
лоза козиняча — Salix caprea.
лоза корзинна — Salix viminalis.
лоза красна — Salix acutifolia, Salix triandra.
лоза лiсова — Solidago virgaurea.
лоза мiґдалова — Salix triandra.
лоза сива — Salix cinerea.
лоза сiра — Salix caprea.
лоза цар(еград)ська — Elaeagnus angustifolia.
лоза челлена — Salix purpurea.
лоза червона — Salix purpurea.
лоза чорна — Salix cinerea.
лозавiть — Salix viminalis.
лозєнка — Vaccinium uliginosum.
лоззя — Salix rosmarinifolia.
лоззя челлене — Salix purpurea.
лозина — Salix acutifolia, Salix alba, Salix
caprea, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix
rosmarinifolia, Salix triandra, Salix viminalis.
лозина кошикарська — Salix viminalis.
лозинка — Clematis vitalba.
лозинник — Salix triandra.
лозиння — Salix alba.
лозиня — Salix sp.
лозка — Salix rosmarinifolia.
лозка пiщана — Salix pentandra.
лозник — Astragalus varius, Chamaecytisus
austriacus, Salix purpurea, Salix rosmarinifolia, Salix viminalis.
лозник челлений — Salix purpurea.
лозняк — Salix triandra.
лозовик — Vitex agnus-castus.
лозовник — Salix triandra.
лозянка — Vaccinium uliginosum.
лоїна — Crataegus monogyna.
лойдiя — Lloydia.
лойдiя пiзня — Lloydia serotina.

co

лобода червона — Chenopodium rubrum,

renaica.

ложки — Alisma plantago-aquatica.
лоза — Elaeagnus angustifolia, Rubus idaeus,

ht

sum.

ложечниця пiренейська — Cochlearia py-

rig

лобода пряма — Chenopodium strictum.
лобода ряснолиста — Chenopodium folio-

py
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лог(а) — Crataegus monogyna.
логин(а) — Crataegus monogyna.
логиня — Crataegus monogyna.
логинька — Crataegus monogyna.
логiз — Crataegus monogyna.
логожина — Typha sp.
логувка — Crataegus monogyna.
лоґордина — Syringa vulgaris.
лодишник — Symphytum oﬃcinale.
лоєна — Crataegus monogyna.
ложечки — Ranunculus acris, Ranunculus
ﬂammula.

ложечниця — Cochlearia.
ложечниця лiкарська — Cochlearia officinalis.

ложечниця лiкарська пiренейська — Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica.
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bulbifera.

ломикамiнь висхiдний — Saxifraga adscendens.

ломикамiнь волотистий — Saxifraga paniculata.
luteo-viridis.

co

ломикамiнь жовто-зелений — Saxifraga
ломикамiнь зволожений — Saxifraga irrigua.

ломикамiнь зернистий — Saxifraga granulata.

's

ломикамiнь зiрчастий — Saxifraga stellaris.

th
or

ломикамiнь зрошуваний — Saxifraga irrigua.
ломикамiнь карпатський — Saxifraga carpatica.

ломикамiнь моховидний — Saxifraga bryoides.

ломикамiнь мохуватий — Saxifraga bryoides.

ломикамiнь переломниковий — Saxifraga

au

androsacea.

ломикамiнь п’ємонтський — Saxifraga pedemontana.

ломикамiнь п’ємонтський напiвпарасольковий — Saxifraga pedemontana subsp.
cymosa.

ломикамiнь пiвзонтиковий — Saxifraga pedemontana subsp. cymosa.

ломикамiнь повзучий — Saxifraga aizoides.

ломикамiнь трипальчастий — Saxifraga
tridactylites.

ломикамiнь щитковий — Saxifraga corymbosa.

ломилiс — Clematis vitalba, Vincetoxicum
hirundinaria.

ломинис — Clematis recta.

ht

fera.

ломикамiнь бульбоносний — Saxifraga

Clematis recta, Clematis vitalba, Dictamnus
albus, Thalictrum aquilegifolium, Vincetoxicum hirundinaria.
ломинiс альпейський — Clematis alpina.
ломинiс альпiйський — Clematis alpina.
ломинiс виноградолистий — Clematis vitalba.
ломинiс виткий — Clematis vitalba.
ломинiс вогнистий — Clematis flammula.
ломинiс Джекменна — Clematis jackmannii.
ломинiс Жакмана — Clematis jackmannii.
ломинiс-жигунець — Clematis pseudoflammula.
ломинiс звичайний — Clematis vitalba.
ломинiс лозяний — Clematis vitalba.
ломинiс несправжньовогнистий — Clematis
pseudoﬂammula.
ломинiс просторний — Clematis vitalba.
ломинiс прямий — Clematis recta.
ломинiс прямоцвiтний — Clematis recta.
ломинiс синiй — Clematis integrifolia.
ломинiс схiдний — Clematis orientalis.
ломинiс цiлолистий — Clematis integrifolia.
ломинос — Clematis recta.
ломинос душистий — Clematis orientalis.
ломинус — Clematis recta, Clematis vitalba,
Colchicum autumnale, Vincetoxicum hirundinaria.
ломич — Nicotiana rustica.
ломiневатi — Saxifragaceae.
ломiнюватi — Saxifragaceae.
ломiнь — Saxifraga aizoides.
ломiнь багновий — Saxifraga hirculus.
ломiнь всезелений — Saxifraga paniculata.
ломiнь жовтий — Saxifraga hirculus.
ломiнь зернистий — Saxifraga granulata.
ломiнь зернястий — Saxifraga granulata.
ломiнь пальчатий — Saxifraga tridactylites.
ломiнь памоха — Saxifraga bryoides.
ломiнь триперстий — Saxifraga tridactylites.
ломовик бiльший — Polycnemum majus.
ломовик полевий — Polycnemum arvense.
ломокiсть — Thymus serpyllum.
ломонiс — Clematis recta, Vincetoxicum hirundinaria.
ломонiс прямий — Clematis recta.
ломонос — Clematis integrifolia, Clematis recta, Clematis vitalba, Dictamnus albus.
ломонос звичайний — Clematis vitalba.
ломонос синiй — Clematis integrifolia.
ломонос цiпкий — Clematis vitalba.
ломотна трава — Geranium sanguineum.
лом-трава — Clematis recta, Scrophularia nodosa.
ломтяк — Clematis recta.
лониш — Convallaria majalis.
лопанець — Clematis integrifolia.

rig

lus.

ломикамiнь бульбистий — Saxifraga bulbi-

ломинiс — Clematis, Clematis integrifolia,

py

лойник — Prunella vulgaris.
лойок — Ajuga genevensis, Ajuga reptans.
локоть — Caltha palustris.
локриця — Glycyrrhiza glabra.
ломатник — Ranunculus acris.
ломашник — Salix pentandra.
ломело — Viscum album.
ломенець — Clematis recta.
ломенус — Scrophularia nodosa.
ломиз — Clematis recta.
ломикаменевi — Saxifragaceae.
ломикамiнь — Saxifraga.
ломикамiнь аїзовидний — Saxifraga aizoides.
ломикамiнь болотний — Saxifraga hirculus.
ломикамiнь болотяний — Saxifraga hircu-
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лопуха — Arctium lappa, Arctium tomentosum.

лопуханя — Althaea oﬃcinalis.
лопуцень — Lactuca virosa.
лопуцька — Atriplex hortensis.
лопуцьки — Anthriscus sylvestris, Brassica
nigra, Nymphaea alba.

лопуцьки борщевi — Heracleum sphondylium.

лопуцьок — Lactuca serriola, Lactuca virosa,
Primula veris.

ht

лопуш(а) — Arctium lappa.
лопушанка — Verbascum phlomoides.
лопушина — Arctium lappa.
лопушина водяна — Nymphaea alba.
лопушка — Caltha palustris.
лопушки — Alyssum desertorum.
лопушки дикi — Primula veris.
лопушник — Arctium lappa, Arctium minus,

Arctium tomentosum, Petasites hybridus, Petasites spurius.
лопушник водяний — Nymphaea alba.
лопушняк — Arctium lappa.
лопушок — Salvia verticillata, Serratula tinctoria, Tussilago farfara.
лопушша — Nymphaea alba.
лопушшя — Arctium tomentosum.
лосковиця — Cerinthe minor.
лоскутний цвiт — Centaurea cyanus, Centaurea phrygia subsp. carpatica.
лоскутниця — Centaurea cyanus.
лотай — Caltha palustris, Galium verum.
лотайка — Caltha palustris.
лотак — Caltha palustris.
лотаки жiночi — Nymphaea alba.
лотань — Caltha palustris, Geum urbanum,
Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria.
лотарь — Caltha palustris, Nuphar lutea, Ranunculus ﬁcaria.
лотатень — Caltha palustris.
лотатень бiлий — Nymphaea alba.
лотатень жовтий — Nuphar lutea.
лотаття — Caltha palustris, Nuphar lutea,
Nymphaea alba.
лотать — Caltha palustris, Nuphar lutea, Nymphaea alba.
лотать бiла — Nymphaea alba.
лотать жовта — Ranunculus acris.
лотач (болотяний) — Caltha palustris.
лотаче — Nymphaea alba.
лоташ — Caltha, Caltha palustris.
лоташка — Caltha palustris, Nuphar lutea.
лотик — Nymphaea alba.
лотос — Nelumbo, Caltha palustris, Nymphaea alba.
лотос болотний — Caltha palustris.
лотос болотяний — Nuphar lutea.
лотос горiхоносний — Nelumbo nucifera.
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lutea, Rumex confertus.
лопатень бiлий — Nymphaea alba.
лопатень жовтий — Nuphar lutea.
лопатка — Phaseolus vulgaris, Prunus domestica subsp. insititia.
лопатки — Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense.
лопатник — Capsella bursa-pastoris, Delphinium cuneatum, Nicotiana rustica.
лопатоха — Phaseolus vulgaris.
лопаття — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
лопать — Caltha palustris.
лопач — Caltha palustris, Trollius europaeus.
лопек — Ajuga genevensis.
лопки — Datura stramonium.
лоповки — Colutea arborescens.
лопотун — Nuphar lutea.
лопух — Arctium, Acorus calamus, Arctium
lappa, Arctium minus, Arctium nemorosum,
Arctium tomentosum, Caltha palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Malva sylvestris, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Petasites hybridus, Petasites kablikianus, Petasites spurius,
Primula veris, Symphytum oﬃcinale, Telekia
speciosa, Tussilago farfara, Verbascum phlomoides.
лопух бiлий — Arctium tomentosum,
Nymphaea alba, Petasites spurius, Tussilago
farfara.
лопух бiльший — Arctium lappa.
лопух великий — Arctium lappa, Inula helenium.
лопух водяний — Nymphaea alba, Petasites
hybridus.
лопух вонєчий — Petasites hybridus.
лопух гаєвий — Arctium nemorosum.
лопух гайовий — Arctium nemorosum.
лопух гiркий — Arctium lappa, Arctium minus, Petasites hybridus, Tussilago farfara.
лопух дiбровний — Arctium nemorosum.
лопух жовтий — Nuphar lutea, Tussilago farfara.
лопух звичайний — Arctium lappa.
лопух зелений — Arctium lappa.
лопух колючий — Arctium lappa.
лопух косматий — Arctium tomentosum.
лопух малий — Arctium minus.
лопух менший — Arctium minus.
лопух павутинистий — Arctium tomentosum.
лопух пiщаний — Petasites spurius.
лопух повстистий — Arctium tomentosum.
лопух смердючий — Petasites kablikianus.
лопух справжнiй — Arctium lappa.
лопух шерстистий — Arctium tomentosum.
лопух широколистий — Petasites hybridus.

rig

лопатень — Caltha palustris, Nuphar, Nuphar

py
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folia.

лох срiблястий — Elaeagnus argentea.
лохина — Vaccinium uliginosum.
лохиня — Vaccinium uliginosum.
лохiвник — Elaeagnus angustifolia.
лоховина — Elaeagnus angustifolia.
лоховi — Elaeagnaceae.
лоховник (вузколистий) — Elaeagnus angustifolia.

repens.
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лоховник срiблистий — Elaeagnus argentea.
лоцот — Caltha palustris.
лочиця — Lactuca serriola, Mycelis muralis.
лоюк — Ajuga genevensis.
лоянка — Crataegus monogyna.
лубин — Lupinus polyphyllus, Lupinus sp.
лубiн — Lupinus luteus.
лубочки альпейськi — Cicerbita alpina.
лубуда — Chenopodium album.
луг — Crataegus monogyna, Salix viminalis.
лугениця — Lathyrus pratensis.
лугер — Medicago lupulina, Trifolium pratense.
лугер бiлий — Trifolium montanum, Trifolium

ht

angustifolia.

лох вузьколистий — Elaeagnus angusti-

um scorodoprasum subsp. rotundum, Allium
sphaerocephalon.
лук сорочий — Muscari neglectum.
лук цибуля — Allium cepa.
лук-цибуль — Allium schoenoprasum.
лук чiсник — Allium sativum.
лукавець — Polygonum aviculare.
лукiвка — Scilla, Scilla bifolia.
лукiвка двулиста — Scilla bifolia.
луковиця — Allium cepa.
лумпина — Nicandra physalodes.
лунарiя — Lunaria.
лунарiя однорiчна — Lunaria annua.
лунарiя оживаюча — Lunaria rediviva.
лунарка тревала — Lunaria rediviva.
лупавки — Silene latifolia.
лупена — Polygonatum multiﬂorum, Polygonatum odoratum.
лупин — Lupinus, Lupinus angustifolius.
лупин бiлий — Lupinus albus.
лупин вузьколистий — Lupinus angustifolius.
лупин довгорiчний — Lupinus perennis.
лупин жовтий — Lupinus luteus.
лупин шерстковолосий — Lupinus micranthus.
лупинiс (звичайний) — Vincetoxicum hirundinaria.
лупирник — Daphne mezereum.
лупирь — Daphne mezereum.
лупiн — Lupinus sp.
лупiр — Daphne mezereum.
луска водна — Lemna sp.
луска водяна — Lemna minor.
лускавець — Equisetum arvense.
лускавки — Capsella bursa-pastoris.
лускало — Genista tinctoria.
лускач — Cynanchum acutum.
лускiвник — Lathraea squamaria.
лускiвницевi — Sinopteridaceae.
лускiвниця — Notholaena.
лускiвниця пiвденна — Notholaena marantae.
лусковець (юрник) — Lathraea squamaria.
лусковник простий — Lathraea squamaria.
лускоосник — Achnatherum.
лускоосник стоколосовий — Achnatherum
bromoides.
лускохвiст — Pholiurus.
лускохвiст паннонський — Pholiurus pannonicus.
лускохвосник — Pholiurus.
лускохвосник зiгнутий — Parapholis incurva.
лускохвосник паннонський — Pholiurus
pannonicus.
лускун — Cephalaria transsylvanica.

rig

palustris.

лотусь — Diospyros lotus.
лофохлоа — Lophochloa.
лох — Elaeagnus, Diospyros lotus, Elaeagnus

лук медвежий — Allium ursinum.
лук польовий — Allium oleraceum, Alli-

py

лотос пишний — Nelumbo nucifera.
лотос схiднiй — Nelumbo nucifera.
лотосовi — Nelumbonaceae.
лототь — Caltha palustris, Nymphaea alba.
лоточ — Caltha palustris.
лотош — Caltha palustris.
лотошник — Alisma plantago-aquatica, Caltha

лугер дикий — Trifolium pratense, Trifolium
repens.

au

лугера — Trifolium pratense.
лугера жовта — Melilotus oﬃcinalis.
лугерашка — Cuscuta epithymum, Cuscuta
europaea.

лугова трава — Agrimonia eupatoria.
луговик — Deschampsia cespitosa, Lathyrus
pratensis, Lathyrus vernus.

луговина — Salix viminalis.
лудник — Allium senescens.
лужайник — Limosella aquatica.
лужайниця — Limosella aquatica.
лужина — Salix viminalis.
лук — Allium, Allium cepa, Allium oleraceum,

Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Allium ursinum.
лук гадючий — Gagea lutea, Muscari, Muscari
neglectum.
лук зрiзованець — Allium schoenoprasum.
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fera.

лутига видовженолиста — Atriplex oblongifolia.

лутига
лутига
лутига
лутига
лутига
лутига

городня — Atriplex hortensis.
городяна — Atriplex hortensis.
дрiбноцвiта — Atriplex micrantha.
копiєлиста — Atriplex prostrata.
креслата — Atriplex patula.
куляста — Atriplex sphaeromor-

pha.

tans, Eryngium planum, Lathyrus sylvestris,
Levisticum oﬃcinale, Myosotis scorpioides,
Orchis morio.
люби-мене-не-покинь — Lathyrus sylvestris,
Orchis mascula, Orchis morio.
люби-мене-швидко — Levisticum oﬃcinale.
любин-трава — Levisticum oﬃcinale.
любист(а) — Levisticum oﬃcinale.
любистер — Levisticum oﬃcinale.
любистик — Levisticum oﬃcinale.
любистина — Levisticum oﬃcinale.
любисток — Levisticum, Angelica archangelica, Levisticum oﬃcinale, Ranunculus repens,
Sinapis arvensis.
любисток водяний — Lepidium latifolium.
любисток звичайний — Levisticum oﬃcinale.
любисток лiкарський — Levisticum officinale.
любисток лiсний — Clematis recta.
любисток лiсний дикий — Thalictrum ﬂavum.
любисток польовий — Geranium sanguineum, Ranunculus repens.
любисточок — Levisticum oﬃcinale.
любистра — Levisticum oﬃcinale.
любистрон — Levisticum oﬃcinale.
любисть — Levisticum oﬃcinale.
любiвник — Hyoscyamus niger.
любiн(ь) — Lupinus sp.
любiнь бiлий — Lupinus albus.
любка — Platanthera, Convallaria majalis,
Corydalis cava, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Eryngium planum, Levisticum oﬃcinale, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis
purpurea, Orchis sp., Orchis ustulata, Platanthera bifolia, Polygonatum latifolium, Prunella vulgaris, Succisa pratensis, Xanthium spinosum.
любка бiла — Platanthera bifolia.
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лутига лежача — Atriplex prostrata.
лутига лискуча — Atriplex nitens.
лутига нiжката — Halimione pedunculata.
лутига Ошера — Atriplex aucheri.
лутига прибережна — Atriplex littoralis.
лутига рiзнонасiнна — Atriplex micrantha.
лутига рожева — Atriplex rosea.
лутига розлога — Atriplex patula.
лутига розхилиста — Atriplex patens.
лутига садова — Atriplex hortensis.
лутига сива — Atriplex cana.
лутига списовидна — Atriplex prostrata.
лутига списолиста — Atriplex prostrata.
лутига списувата — Atriplex prostrata.
лутига стрепiхата — Atriplex tatarica.
лутига татарська — Atriplex tatarica.
лутига черешкова — Halimione pedunculata.
лутига широкоплода — Atriplex aucheri.
лутина — Salix alba, Salix viminalis.
лутиця — Pinus sylvestris.
лутiвка — Cerasus avium, Cerasus vulgaris.
луцарка — Medicago sativa.
луцерiя — Medicago sativa.
луцерка — Medicago sativa.
луцерна — Lathyrus vernus, Medicago sativa,

majalis, Levisticum oﬃcinale, Orchis militaris.

люб-зiлля — Galium odoratum.
любидра — Tropaeolum minus.
любижник — Melampyrum pratense.
любизiллє — Botrychium lunaria.
любильник — Geum urbanum.
люби-мене — Astrantia major, Carduus nu-

ht

fera.

лутига бородавчаста — Halimione verruci-

лущак — Cynanchum, Cynanchum acutum.
лущак гострий — Cynanchum acutum.
лущаки — Malus domestica.
лущик — Linum usitatissimum var. crepitans.
любаска — Prunus domestica.
любаски — Prunus domestica subsp. insititia.
любаха — Prunus domestica subsp. insititia.
любашки — Prunus domestica subsp. insititia.
любець — Levisticum oﬃcinale.
любжа — Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza

rig

лут — Tilia cordata.
лутига — Atriplex.
лутига берегова — Atriplex littoralis.
лутига блискуча — Atriplex nitens.
лутига бородавковата — Halimione verruci-

py
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Melilotus oﬃcinalis, Trifolium pratense.

луцерна дика — Lathyrus pratensis, Lathyrus
vernus.

луцига — Atriplex rosea.
лучерна — Medicago sativa.
лучина нiчна — Oenothera biennis.
лучок — Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Allium senescens subsp. montanum.

лушина — Sorbus aucuparia.
лушкобоїна — Galium verum.
лущ — Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus
minor.

лущ менший — Rhinanthus minor.
луща — Leucojum vernum.
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tha.

люблин — Levisticum oﬃcinale.
люблю-i-ненавиджу — Centaurea cyanus.
любов хлопцiв — Taraxacum oﬃcinale.
любовець — Galium rubioides.
любочки — Leontodon, Leontodon autumnalis.

любочки гiрськi — Leontodon montanus.
любочки гiрськi несправжньокульбабовi

niger, Verbascum phlomoides.

люлюх — Hyoscyamus niger.
люляк — Hyoscyamus niger.
люлян — Hyoscyamus niger.
люлянка галаска — Scopolia carniolica.
люлька — Hyoscyamus niger.
люльки — Hyoscyamus niger.
люльник — Hyoscyamus niger.
люльок — Campanula persicifolia, Hyoscyamus
niger.

люнарiя непахуча — Lunaria annua.
люнарiя тривка — Lunaria rediviva.
люньки — Caltha palustris.
люпин — Lupinus, Lupinus angustifolius,
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— Leontodon montanus subsp. pseudotaraxaci.
любочки гладенькi — Leontodon hispidus
subsp. danubialis.
любочки гуцульськi — Leontodon autumnalis subsp. pratensis.
любочки дунайськi — Leontodon danubialis.
любочки керетськi — Leontodon keretinus.
любочки керецькi — Leontodon keretinus.
любочки кульбабовi типовi — Leontodon
taraxacoides subsp. taraxacoides.
любочки кучерявi — Leontodon crispus.
любочки несправжньокульбабовi — Leontodon pseudotaraxaci.
любочки осiннi — Leontodon autumnalis.
любочки осiннi лучнi — Leontodon autumnalis subsp. pratensis.
любочки осiннi типовi — Leontodon autumnalis subsp. autumnalis.
любочки повзучi — Leontodon repens.
любочки скельнi — Leontodon saxatilis.
любочки списуватi — Leontodon hispidus.
любочки шафрановi — Leontodon croceus.
любочки шерсткi — Leontodon crispus.
любочки шершавi — Leontodon crispus.
любочки Шишкiна — Leontodon schischkinii.
любочки шорсткi — Leontodon hispidus,
Leontodon crispus.
любочки шорсткi оголенi — Leontodon
hispidus subsp. danubialis.
любочки шорсткi типовi — Leontodon hispidus subsp. hispidus.
любочки щетинистi — Leontodon hispidus.
любця — Levisticum oﬃcinale.
любчик — Levisticum oﬃcinale.
любчики — Viola odorata.
любщик — Angelica sylvestris.
люб’ятник — Hyoscyamus niger.
людвiгiя — Ludwigia.
людвiгiя болотна — Ludwigia palustris.

folia.

люлочник двулiтний — Oenothera biennis.
люлук — Hyoscyamus niger.
люлюк — Datura stramonium, Hyoscyamus

ht

любка зеленоцвiта — Platanthera chloran-

glabra.

люкрецiя гладка — Glycyrrhiza glabra.
люлечка — Anacamptis.
люлечник — Hyoscyamus niger.
люлешниця — Hyoscyamus niger.
люлєк — Hyoscyamus niger.
люлик — Hyoscyamus niger.
люлiчник — Oenothera biennis.
люлочник — Oenothera biennis, Silene lati-

rig

rantha.

люкрецiя — Caragana frutex, Glycyrrhiza

py

любка дволиста — Platanthera bifolia.
любка зеленоквiткова — Platanthera chlo-

617

Lupinus polyphyllus.

люпин
люпин
люпин
люпин

багатолистий — Lupinus polyphyllus.
багаторiчний — Lupinus perennis.
бiлий — Lupinus albus.
вузьколистий — Lupinus angusti-

folius.

люпин жовтий — Lupinus luteus.
люпин рiзноколiрний — Lupinus varius.
люпин рiзнокольоровий — Lupinus varius.
люпин ряснолистий — Lupinus polyphyllus.

люпин трiвкий — Lupinus perennis.
люпин шерсткий — Lupinus micranthus.
люпин шорсткий — Lupinus micranthus.
люпiн — Lupinus angustifolius.
люта травка — Ranunculus sardous.
лютий цвiт — Ranunculus sp.
лютик — Aconitum napellus, Calystegia sepi-

um, Ranunculus acris, Ranunculus aquatilis,
Ranunculus sceleratus.
люфа — Luffa.
люфа гострогранна — Luffa acutangula.
люфа цилiндрична — Luffa cylindrica.
люце(ри)на — Medicago sativa.
люцерiя — Medicago sativa.
люцерка — Coronilla varia, Medicago sativa.
люцерна — Medicago, Medicago sativa, Trifolium repens.
люцерна арабська — Medicago arabica.
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cata, Melilotus oﬃcinalis.

люцерна жорсткувата — Medicago rigidula.

люцерна залозиста — Medicago glandulosa.

люцерна зубчаста — Medicago denticulata.

люцерна
люцерна
люцерна
люцерна
люцерна
люцерна

камениста — Medicago saxatilis.
крейдяна — Medicago cretacea.
куляста — Medicago orbicularis.
мала — Medicago minima.
маленька — Medicago minima.
мiнлива — Medicago polymor-

pha, Medicago × varia.

люцерна округла — Medicago orbicularis.
люцерна польова — Medicago agrestis.
люцерна посiвна — Medicago sativa.
люцерна приморська — Medicago marina.
люцерна рання — Medicago praecox.
люцерна румунська — Medicago romanica.

va subsp. falcata.

's

люцерна скелелюбна — Medicago saxatilis.

th
or

люцерна скельна — Medicago rupestris.
люцерна твердувата — Medicago rigidula.
люцерна тендерiвська — Medicago tenderiensis.

люцерна тендерська — Medicago tenderiensis.

tus.

лядвенець
лядвенець
лядвенець
лядвенець
missus.

кримський — Lotus tauricus.
Ольги — Lotus olgae.
польовий — Lotus arvensis.
пропущений — Lotus praeter-

лядвенець рогатий — Lotus corniculatus.
лядвенець сумнiвний — Lotus ambiguus.
лядвенець тоненький — Lotus angustissimus.
лядвенець тонкий — Lotus tenuis.
лядвенець трясовинний — Lotus uliginosus.
лядвенець український — Lotus ucrainicus.

лядвениця — Tetragonolobus.
лядвениця приморська — Tetragonolobus
maritimus.

лядвениця пурпурова — Tetragonolobus
purpureus.

co

люцерна серпата — Medicago falcata.
люцерна серповидна — Medicago falcata.
люцерна серпувата — Medicago falcata.
люцерна сiйна — Medicago sativa.
люцерна сiйна серпувата — Medicago sati-

tissimus.

лядвенець Єлизавети — Lotus elisabethae.
лядвенець звичайний — Lotus cornicula-

ht

sativa, Melilotus oﬃcinalis.

люцерна жовта — Medicago sativa subsp. fal-

ляванда — Lavandula angustifolia.
лягушник — Polygonum lapathifolium.
ляд — Vicia hirsuta, Vicia sp.
лядвенець — Lotus, Lotus corniculatus.
лядвенець багновий — Lotus uliginosus.
лядвенець вогколюбний — Lotus uliginosus.
лядвенець вузьколистий — Lotus angus-

rig

люцерна гiбридна — Medicago × varia.
люцерна дика — Galega oﬃcinalis, Medicago

py
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люцерна хмелев(идн)а — Medicago lupulina.
люцерна хмелецвiта — Medicago lupulina.
люцерна хмелик — Medicago lupulina.
люцерна шведська — Medicago sativa subsp.
falcata.

люцерна щебениста — Medicago saxatilis.
люцерна щитковидна — Medicago scutellata.
люцерна щитоподiбна — Medicago scutellata.

люцерник — Melissitus.
люцерник крейдяний — Melissitus cretaceus.

люцерня — Medicago sativa.
люцi — Pyrus communis.
лючерна — Medicago sativa.
люштан — Levisticum oﬃcinale.
лябреник — Seseli libanotis.
лябудка — Artemisia vulgaris.

лядвець — Vicia sativa.
лядина — Pinus sylvestris.
лядник — Vicia, Vicia sativa.
лядник волок — Vicia sylvatica.
лядник в’язель — Vicia hirsuta.
лядник двузерний — Vicia hirsuta.
лядник чотирозерний — Vicia tetrasperma.
лядок — Vicia hirsuta.
ляжка — Trifolium medium.
ляк (звичайний) — Erysimum cheiri.
ляк золотий — Erysimum cheiri.
лякориця — Glycyrrhiza echinata.
лялеманцiя — Lallemantia.
лялеманцiя грузинська — Lallemantia iberica.

лялеманцiя iберiйська — Lallemantia iberica.
лялюк — Hyoscyamus niger.
ляльочка — Anemone sylvestris.
лямина — Ulmus laevis.
лянниця — Camelina sativa.
ляпи — Prunus domestica subsp. insititia.
ляр — Larix decidua.
ляснi ягоди — Fragaria vesca.
лясовка — Malus sylvestris.
ляшка — Trifolium sp.
ляшки — Anthemis tinctoria, Inula salicina.
лящок бiлий — Trifolium repens.
лящок (червоний) — Trifolium pratense.
львiв корiнь — Rumex obtusifolius.
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num.

льон
льон
льон
льон

проносний — Linum catharticum.
прочистник — Linum catharticum.
прямий — Linum strictum.
прямий дрiбнощитковий — Linum

strictum subsp. corymbulosum.

льон синiй — Linum hirsutum.
льон сiйний — Linum usitatissimum.
льон-скакун — Linum usitatissimum var. cre-

ht

pitans.

льон сланкий — Linum usitatissimum.
льон собачий — Linaria vulgaris.
льон сорочий — Cuscuta sp.
льон степний — Linum nervosum.
льон-стрибунець — Linum usitatissimum
var. crepitans, Linum crepitans.

льон таврiйський — Linum tauricum.
льон тонколистий — Linum tenuifolium.
льон триматочковий — Linum trigynum.
льон тристовпчиковий — Linum trigynum.
льон український — Linum ucrainicum.
льон Черняєва — Linum czerniaëvii.
льон шерстистий — Linum lanuginosum.
льон шерстковолосий — Linum hirsutum.
льон шорсткий — Linum hirsutum.
льон щитковий — Linum corymbulosum.
льон яйлинський — Linum jailicola.
льонець — Kickxia, Radiola, Linaria vul-

au

th
or

's

co

Linum austriacum subsp. euxinum.
льон багаторiчний — Linum perenne.
льон багаторiчний гiрський — Linum perenne subsp. extraaxillare.
льон багаторiчний типовий — Linum perenne subsp. perenne.
льон бессарабський — Linum basarabicum.
льон великоквiтковий — Linum grandiﬂorum.
льон великоцвiтий — Linum grandiflorum.
льон вовнистий — Linum lanuginosum.
льон вузлоцвiтий — Linum nodiflorum.
льон вузькоквiтковий — Linum nodiﬂorum.
льон вузьколистий — Linum angustifolium.
льон гальський — Linum trigynum.
льон гiрський — Linum extraaxillare.
льон дворiчний — Linum bienne.
льон дикий — Aster sedifolius, Capsella bursapastoris, Epilobium angustifolium, Linaria
vulgaris, Linum austriacum, Linum perenne,
Veronica prostrata.
льон-довгунець — Linum usitatissimum
var. vulgare.
льон дрiбнощитковий — Linum corymbulosum.
льон евксинський — Linum euxinum.
льон жилкастий — Linum nervosum.
льон жилкуватий — Linum nervosum.
льон жовтий — Linum flavum, Linum nodiﬂorum.
льон жовтуватий — Linum nodiﬂorum.
льон зайцiв — див. зайцiв льон, Linaria vulgaris.
льон звичайний — Linum usitatissimum.
льон звичайний низький — Linum usitatissimum var. humile.
льон зозулин — Elaeagnus angustifolia, Linum
catharticum.
льон кримський — Linum tauricum.
льон-кудряш — Linum usitatissimum var. humile.
льон кукушкин — Linum catharticum.
льон лiнiйнолистий — Linum linearifolium.
льон Маршалла — Linum marschallianum.
льон-межеумок — Linum usitatissimum.
льон низький — Linum humile.
льон Палласа — Linum pallasianum.

nuis.

льон посiвний — Linum usitatissimum.
льон причорноморський — Linum euxi-

rig

ne, Linum usitatissimum.

льон австрiйський — Linum austriacum.
льон австрiйський причорноморський —

льон Палляса — Linum pallasianum.
льон позапазушний — Linum extraaxillare.
льон польовий — Linum perenne, Lotus te-

py

льнянка (звичайна) — Linaria vulgaris.
льобелiя — Lobelia.
льобелiя черешковата — Lobelia erinus.
льом — Ulmus glabra.
льон — Linum, Linaria vulgaris, Linum peren-
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garis.

льонець
льонець
льонець
льонець
льонець
льонець
льонець
льонець

дикий — Linaria vulgaris.
довгохвостий — Linaria macroura.
дрiбний — Radiola linoides.
дроколистий — Linaria genistifolia.
звичайний — Linaria vulgaris.
кавказький — Kickxia caucasica.
конолистий — Kickxia elatine.
неправдивий — Kickxia spuria,

Kickxia spuria.

льонець несправжнiй — Kickxia spuria.
льонець пахучий — Linaria dulcis.
льонець списолистий — Kickxia elatine.
льоновi — Linaceae.
льонок — Linaria, Antirrhinum majus, Aster

oleifolius, Epilobium angustifolium, Linaria
vulgaris, Linum austriacum, Linum catharticum.
льонок азовський — Linaria maeotica.
льонок барвистий — Coreopsis tinctoria.
льонок бессарабський — Linaria bessarabica.
льонок Бiберштайна — Linaria biebersteinii.
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льонок Бiберштайнiв — Linaria biebersteinii.
льонок Бiберштейна — Linaria biebersteinii.
льонок великохвостий — Linaria macroura.
льонок вузьколистий — Linaria angustissima.

льонок двороздiльний — Linaria incarnata.
льонок довгохвостий — Linaria macroura.
льонок довгошпорковий — Linaria macro-

льонок солодкий — Linaria dulcis.
льонок турецький — Linaria syspirensis.
льонок чорноморський — Linaria euxina.
льонолисник — Thesium.
льонолисник альпiйський — Thesium alpinum.

льонолисник безприквiтковий — Thesium
ebracteatum.

ura.

льонолисник безприквiтниковий — The-

lia.

льонолисник безприцвiтниковий — The-

льонок
льонок
льонок
льонок

звичайний — Linaria vulgaris.
iспiрський — Linaria syspirensis.
крейдяний — Linaria cretacea.
лiсовий — Linaria vulgaris, Polygala

comosa.

льонок м’ясо-червоний — Linaria incarnata.

льонок
льонок
льонок
льонок
льонок

несправжнiй — Kickxia spuria.
пахучий — Linaria dulcis.
пiсковий — Linaria sabulosa.
пiщаний — Linaria sabulosa.
польовий — Arabis glabra, Lepidium

campestre, Myosotis stricta.
понтiйський — Linaria pontica.
приазовський — Linaria maeotica.
приземкуватий — Radiola linoides.
приморський — Linaria pontica.
причорноморський — Linaria euxina.
льонок простий — Linaria simplex.

vense.

льонолисник Доллiнера — Thesium dollineri.

льонолисник звичайний — Thesium linophyllon.

льонолисник коротколистий — Thesium
brachyphyllum.

льонолисник лежачий — Thesium procumbens.

льонолисник льонолистий — Thesium linophyllon.

льонолисник польовий — Thesium arvense.

льонолисник простертий — Thesium procumbens.

th
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льонок
льонок
льонок
льонок
льонок

sium ebracteatum.

льонолисник гiллястий — Thesium ar-

ht

tissima.

rig

льонок дуже вузьколистий — Linaria angus-

sium ebracteatum.

py

льонок дроколистий — Linaria genistifo-

льонолисник середнiй — Thesium linophyllon.

льонток — Linaria vulgaris.
льонянка — Linaria vulgaris.
льотос — Nelumbo nucifera.

М

au

маакiя — Maackia.
маакiя амурська — Maackia amurensis.
магера — Majorana hortensis.
магнолiєвi — Magnoliaceae.
магнолiя — Magnolia.
магнолiя великоквiткова — Magnolia grandiﬂora.

магнолiя верболиста — Magnolia salicifolia.
магнолiя гостролиста — Magnolia acuminata.

магоч — Sonchus arvensis.
маґар — Setaria italica.
маґдебурка — Solanum tuberosum.
маґеран — Majorana hortensis.
маґери — Zea mays.
маґерка — Stipa sp.
маґнолiєвi — Magnoliaceae.
маґнолiя — Magnolia.
маґнолiя великолиста — Magnolia hypoleuca.

магнолiя Кобус — Magnolia kobus.
магнолiя лiлiєцвiта — Magnolia liliﬂora.
магнолiя оберненояйцевидна — Magnolia

маґнолiя великоцвiта — Magnolia grandi-

магнолiя оголена — Magnolia denudata.
маголетка — Cerasus mahaleb.
магоник — Ledum palustre.
магонiя — Mahonia, Mahonia aquifolium.
магонiя падуболиста — Mahonia aquifo-

маґнолiя загостренолиста — Magnolia

hypoleuca.

lium.

flora.

маґнолiя верболиста — Magnolia salicifolia.

acuminata.

маґнолiя лiлiєцвiта — Magnolia liliflora.
маґнолiя оголена — Magnolia denudata.
маґнолiя японська — Magnolia kobus.
мадаран — Majorana hortensis.
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nigrum.

мадраґуна — Atropa bella-donna.
мадребуля — Atropa bella-donna.
мадриґан — Atropa bella-donna.
мадриґула — Scopolia carniolica.
мадринець — Larix decidua.
мадрове зiллє — Scrophularia nodosa.
мадяран — Majorana hortensis.
мадярка — Galinsoga parviﬂora, Solanum tuberosum.

мадьоран — Majorana hortensis.
маєвка — Caltha palustris.
маєранок — Majorana hortensis.
маєтка — Bellis perennis.
мажорка — Nicotiana tabacum.
мазари — Vicia sativa.
мазурки — Malus domestica, Solanum tuberosum.

мазярки — Pyrus communis.
маївка — Cerasus avium, Convallaria majalis,
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Fagopyrum esculentum, Padus avium, Taraxacum oﬃcinale.
маїк — Taraxacum oﬃcinale.
маїс — Zea mays.
май — Taraxacum oﬃcinale.
майва дика — Symphytum oﬃcinale.
майка — Caltha palustris, Solanum tuberosum,
Taraxacum oﬃcinale.
майки — Colchicum autumnale, Galanthus nivalis.
майна — Glyceria ﬂuitans.
майник — Cynoglossum oﬃcinale, Inula helenium, Majanthemum bifolium.
майовий цвiт — Potentilla erecta.
майор — Zinnia elegans.
майоран — Majorana, Majorana hortensis.
майоран садовий — Majorana hortensis.
майоранка — Majorana hortensis.
май(о)ранок — Majorana hortensis.
майори — Zinnia elegans.
майорцi — Zinnia, Majorana hortensis, Zinnia
elegans.
майорцi стрункi — Zinnia elegans.
майорцi чепурнi — Zinnia elegans.
майор(ч)ики — Zinnia elegans.
майран — Majorana hortensis, Origanum vulgare.
майран городний — Majorana hortensis.
мак — Papaver, Althaea oﬃcinalis, Papaver
dubium, Papaver hybridum, Papaver orientale, Papaver rhoeas, Papaver somniferum.

oﬃcinalis, Glaucium corniculatum, Lavatera
thuringiaca, Nuphar lutea, Papaver argemone.
мак дiркатий — Papaver rhoeas.
мак жовтий водяний — Nuphar lutea.
мак жовтий запашний — Oenothera biennis.
мак загорiдний — Papaver somniferum.
мак заячий — Adonis vernalis, Papaver rhoeas.
мак здрячий — Papaver rhoeas.
мак зiркатий — Papaver rhoeas.
мак зiрчастий — Papaver rhoeas.
мак змiшаний — Papaver nothum.
мак калiрований — Papaver hybridum.
мак калiфорнiйський — див. калiфорнiйський
мак, Eschscholzia californica.
мак красний — Papaver hybridum.
мак-мачок — Papaver rhoeas.
мак набубнявiлий — Papaver tumidulum.
мак незаконний — Papaver nothum.
мак несправжнiй — Papaver nothum.
мак опiйний — Papaver somniferum.
мак падалишний — Papaver rhoeas.
мак пiльний — Papaver rhoeas.
мак пiсковий — Papaver argemone.
мак повен — Papaver hybridum.
мак повний — Glaucium corniculatum, Papaver hybridum.
мак польовий — Papaver argemone, Papaver dubium, Papaver rhoeas.
мак приазовський — Papaver maeoticum.
мак пустий — Papaver rhoeas.
мак пухкий — Papaver tumidulum.
мак пухленький — Papaver tumidulum.
мак самосiвний — Papaver rhoeas, Papaver
somniferum.
мак-самосiй — Papaver rhoeas, Papaver somniferum.
мак-самосiйка — Papaver rhoeas.
мак самосiйний — Papaver somniferum.
мак сивий — Papaver somniferum, Papaver sp.
мак синiй — Papaver somniferum.
мак синявий — Papaver somniferum.
мак сiрий — Papaver somniferum.
мак сiяний — Papaver somniferum.

ht

мадраґуля — Atropa bella-donna, Solanum

tum, Papaver somniferum.

мак бiлоцвiтий — Papaver albiﬂorum.
мак бiльмачок — Papaver argemone.
мак болотяний — Nymphaea alba.
мак-видюк — Papaver rhoeas.
мак водяний — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
мак гiбридний — Papaver hybridum.
мак гладенький — Papaver laevigatum.
мак голий — Papaver laevigatum.
мак городнiй — Papaver somniferum.
мак дикий — Papaver rhoeas, Althaea

rig

verticillata.

мак азовський — Papaver maeoticum.
мак-бiгун — Papaver rhoeas.
мак бiлий — Papaver dubium subsp. laeviga-

py

мадiя — Madia, Madia sativa.
мадiя посiвна — Madia sativa.
мадрабуля — Atropa bella-donna.
мадраґан — Atropa bella-donna, Pedicularis
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мак слiпий — Papaver orientale, Papaver somniferum.

мак снотворний — Papaver somniferum.
мак собачий — Hyoscyamus niger.
мак степовий — Glaucium corniculatum, Pa-

crus-galli, Panicum miliaceum.

малайка — Malus domestica.
малаксис — Malaxis.
малаксис однолистий — Malaxis monophyllos.

малвка жовта — Primula veris.
малий комонник — Succisella.
малий комонник зiгнутий — Succisella inﬂexa.

малина — Rubus idaeus, Rubus, Rubus caesius.

малина дика — Rubus caesius, Rubus idaeus,

Solanum nigrum.
драпак — Rubus nessensis.
звичайна — Rubus idaeus.
колодюх — Rubus caesius.
лiсна — Rubus idaeus.
острожина — Rubus caesius.
польова — Chenopodium foliosum,
Rubus idaeus.
малина скальна — Rubus saxatilis.
малина степова — Ephedra distachya.
малинiвка — Malus domestica.
малинiвки — Pyrus communis.
малинник — Epilobium angustifolium, Rubus
idaeus.
малинова травка — Glechoma hederacea.
малиновий цвiт — Reseda odorata.
малопа — Malope triﬁda.
малопе — Malope.
малопе трироздiльна — Malope triﬁda.
малос — Melilotus oﬃcinalis.
мальва — Alcea rosea, Althaea cannabina,
Malva, Malva verticillata.
мальва блiда — Alcea pallida.
мальва дика — Malva sylvestris.
мальва конопляста — Althaea cannabina.
мальва лiкарcька — Althaea oﬃcinalis.
мальва лiсна — Malva sylvestris.
мальва лiсова — Malva sylvestris.
мальва рожева — Alcea rosea.
мальва шорстка — Althaea hirsuta.
мальвiнка — Malus domestica.
мальвовi — Malvaceae.
мальвочка — Malvella.
мальвочка Жерара — Malvella sherardiana.
мальвочка пiвденна — Malvella sherardiana.
малькольмiя — Malcolmia.
малькольмiя африканська — Malcolmia
africana.
мальон(а) — Cucumis melo.
мамброзiя — Ambrosia artemisiifolia.
мамонтове дерево — Sequoiadendron, Sequoiadendron giganteum.

малина
малина
малина
малина
малина
малина
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paver rhoeas.
мак-стоян — Papaver somniferum.
мак-стрибун — Papaver rhoeas.
мак сумнiвний — Papaver dubium.
мак сумнiвний бiлоцвiтий — Papaver dubium subsp. lecoqii.
мак сумнiвний гладенький — Papaver dubium subsp. laevigatum.
мак схiдний — Papaver orientale.
мак трiскатий — Papaver rhoeas.
мак трiскучий — Papaver rhoeas.
мак трiсущий — Papaver rhoeas.
мак-трускавець — Papaver rhoeas.
мак-хруставець — Papaver rhoeas.
мак цветистий — Papaver rhoeas.
мак червоний — Papaver rhoeas.
мак черлений — Papaver rhoeas.
мак щетинистий — Papaver argemone, Papaver strigosum.
мак щетинястий — Papaver strigosum.
маки — Papaver rhoeas.
макiвка водяна — Nuphar lutea.
макiвка жовта — Nuphar lutea.
макiвки — Fritillaria meleagris, Nuphar lutea,
Nymphaea alba.
макiвки бiлi — Nymphaea alba.
макiвки водянi — Nymphaea alba.
макiвки синi польовi — Jasione montana.
маклюра — Maclura.
маклюра помаранчева — Maclura pomifera.
маклюра яблуконосна — Maclura pomifera.
маковий корiнь — Nymphaea alba.
маковина — Papaver rhoeas.
маков(ин)ець — Papaver rhoeas.
маковинець рогатий — Glaucium corniculatum.
маковi — Papaveraceae.
маковiйник — Althaea oﬃcinalis.
маковiнки — Pyrus communis.
маковка конська — Nuphar lutea.
маковки людськi — Nymphaea alba.
маковник польовий — Centaurea phrygia.
макрiш — Oxalis acetosella.
макуша — Trifolium aureum.
малабайла — Malabaila.
малабайла пахуча — Malabaila graveolens.
малаєк — Crataegus monogyna.
малаєць — Crataegus monogyna.

малаїки — Sorbus aucuparia.
малай — Crataegus monogyna, Echinochloa

ht

niferum.

rig

мак-скакун — Papaver rhoeas, Papaver som-

py
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маренка — Asperula, Galium odoratum.
маренка близька — Asperula propinqua.
маренка витончена — Asperula attenuata.
маренка волова — Asperula taurina.
маренка волосиста — Asperula praepilosa.
маренка дерниста — Asperula caespitans.
маренка запашна — Asperula graveolens,
Galium odoratum.

кiмерiйська — Asperula cimmerica.
Котова — Asperula kotovii.
красильна — Asperula tinctoria.
крейдяна — Asperula cretacea.
кримська — Asperula taurica.
липка — Galium rivale.
нiжна — Asperula tenella.
пахуча — Asperula cynanchica, As-

ht

маренка
маренка
маренка
маренка
маренка
маренка
маренка
маренка

perula graveolens, Galium odoratum.
tita.

rig

маренка переодягнена — Asperula praevesмаренка полегла — Asperula supina.
маренка польова — Asperula arvensis.
маренка потоншена — Asperula attenuata.

маренка приазовська — Asperula cimmerica.

маренка приодягнена — Asperula prae-
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dendron giganteum.
манатка — Triticum aestivum.
мангольд — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris.
манґерушок — Callistephus chinensis.
мандабурка — Solanum tuberosum.
мандарин(а) — Citrus deliciosa, Citrus
unshiu.
мандибонє — Solanum tuberosum.
мандибурка — Solanum tuberosum.
мандибурянка — Allium cepa.
мандрагора — Hyoscyamus niger, Scopolia
carniolica.
мандрагуля — Datura stramonium.
мандрагура — Atropa bella-donna.
мандраґуля — Atropa bella-donna.
мандригуля — Rhamnus catharticus.
мандриґуля — Atropa bella-donna, Paris
quadrifolia, Scopolia carniolica, Solanum nigrum.
мандриґуля коров’яча — Symphytum oﬃcinale.
мандрiєц — Consolida regalis.
манжетка — Alchemilla, Alchemilla micans,
Alchemilla vulgaris.
манiя — Anchusa oﬃcinalis.
манна Божа — Crocus heuﬀelianus.
манна (з’їдома) — Glyceria ﬂuitans.
манна трава — Glyceria fluitans.
манник — Festuca ovina, Glyceria ﬂuitans.
маннова трава — Glyceria ﬂuitans.
манновець — Fraxinus ornus.
мання — Glyceria ﬂuitans.
маньолiя — Magnolia.
маралки — Atriplex tatarica.
мараморянки — Malus domestica.
марана — Heracleum sphondylium.
марарь — Anethum graveolens.
маргалушi — Agrimonia eupatoria.
маргаретка — Leucanthemum vulgare.
маргаритки — Bellis perennis.
марговка — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa.
маргулi — Persica vulgaris.
мардiян — Syringa vulgaris.
маревник — Galium boreale.
марен — Rubia tinctorum.
марена — Rubia, Heracleum sphondylium,
Rubia tinctorum.
марена дика — Galium rubioides.
марена красильна — Rubia tinctorum.
марена медова — Galium verum.
марена пахуча — Galium odoratum.
марена татарська — Rubia tatarica.
марена фарбувальна — Rubia tinctorum.
мареник — Scabiosa ochroleuca.

py

мамонтове дерево велетенське — Sequoia-
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vestita.

маренка рожева — Asperula cynanchica.
маренка румелiйська — Asperula rumelica.

маренка сиза — Galium glaucum.
маренка сiроплода — Asperula tephrocarpa.

маренка
маренка
маренка
маренка

сланка — Galium humifusum.
Стевена — Asperula stevenii.
стелюшка — Galium humifusum.
тавро-скiфська — Asperula tau-

ro-scythica.

маренка уподiбнена — Asperula aemulans.
маренка фарбувальна — Asperula tinctoria.

маренка щетиниста — Asperula setulosa.
маренка щетиняста — Asperula setulosa.
маренник — Galium sp.
маренниця — Sherardia.
маренниця польова — Sherardia arvensis.
мареновi — Rubiaceae.
маренуватi — Rubiaceae.
мар’єник — Scabiosa sp.
маржєче зiллє — Viola tricolor.
маржини — Viola tricolor.
марзi — Daucus carota.
мариґанка — Solanum tuberosum.
марикани — Solanum tuberosum.
мариканка — Solanum tuberosum.
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маруна
маруна
маруна
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кучерява — Tanacetum millefolium.
лiсова — Tanacetum corymbosum.
одеська — Tanacetum odessanum.
партенiєлиста — Pyrethrum parthe-

nifolium.

маруна польова — Leucanthemum vulgare,
Tanacetum corymbosum.

маруна степова — Tanacetum corymbosum.
маруна тисячолиста — Tanacetum millefolium.

маруна цинерарiєлиста — Pyrethrum cinerariifolium.

маруна щиткова — Pyrethrum corymbosum.

марунка — Chamaemelum nobile, Galinso-

ht

ga parviﬂora, Galium odoratum, Physalis,
Tanacetum parthenium.
марунка дика — Cruciata laevipes.
марунниця — Leucanthemopsis.
марунниця альпiйська — Leucanthemopsis alpina.
марунька — Tanacetum parthenium, Tanacetum vulgare.
мархотка — Nicotiana rustica.
марцизи — Narcissus poeticus.
марцизки — Callistephus chinensis, Narcissus
poeticus.
марцизки лiсовi — Scabiosa ochroleuca.
маршпастая — Thlaspi arvense.
мар’юнка — Tanacetum vulgare.
мар’ян — Valeriana oﬃcinalis.
мар’яна — Leucanthemum vulgare, Polygonum
amphibium.
мар’янка — Asperula, Galium odoratum,
Prunella vulgaris, Valeriana oﬃcinalis.
мар’янка вонюча — Galium odoratum.
мар’янка голуба — Galium glaucum.
мар’янка красильна — Asperula tinctoria.
мар’янка пахуча — Galium odoratum.
мар’янка песяча — Asperula cynanchica.
мар’янка полева — Asperula arvensis.
мар’янка рожева — Asperula cynanchica.
мар’янка стелюшка — Galium humifusum.
мар’янка чiпка — Galium aparine.
мар’ян-корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
мар’янник — Melampyrum arvense, Melampyrum nemorosum, Melampyrum pratense.
мар’яша лiсова — Leucanthemum vulgare.
марь — Chenopodium album, Chenopodium
botrys, Chenopodium hybridum, Chenopodium rubrum.
марь собача — Chenopodium album.
масельник — Sedum telephium.
масленка — Lilium martagon.
масленки — Scorzonera humilis.
маслина — Olea, Elaeagnus angustifolia,
Elaeagnus argentea, Olea europaea.

co

nobile, Galium rubioides, Rubia tinctorum,
Tanacetum corymbosum, Tanacetum parthenium.
марини — Cerasus vulgaris.
маринка — Cosmos bipinnatus, Origanum vulgare, Valeriana oﬃcinalis.
маринка лiсова — Galium odoratum.
мариновка — Scutellaria galericulata.
маринька — Tanacetum vulgare.
марисiнка — Malus domestica.
марися — Chrysanthemum coronarium, Phlox
paniculata.
марич — Ceratophyllum demersum.
маришка — Origanum vulgare.
мариюнка — Equisetum arvense.
мариянка — Triticum aestivum.
мариянки — Prunus domestica.
марiм’ята — Balsamita major.
марiя — Helichrysum arenarium, Rosmarinus
oﬃcinalis, Viola tricolor.
марiян — Valeriana oﬃcinalis.
марковей — Echium vulgare.
мармурник — Lathyrus sylvestris.
марона — Tanacetum parthenium.
марона лiсова — Erigeron annuus.
марсилiєвi — Marsileaceae.
марсилiя — Marsilea.
марсилiя чотирилиста — Marsilea quadrifolia.
мартенка — Galanthus nivalis.
мартинiєвi — Martyniaceae.
мартир — Prunus spinosa.
мартiвка — Solanum tuberosum.
мартовий цвiт — Hyacinthus orientalis.
марточка — Bellis perennis.
мартянка — Galanthus nivalis.
маруна — Tanacetum parthenium, Pyrethrum, Chamaemelum nobile, Chrysanthemum, Galium odoratum, Leucanthemum vulgare, Majorana hortensis, Matricaria perforata, Ruta graveolens, Tanacetum corymbosum,
Tanacetum parthenium, Tanacetum vulgare.
маруна альпiйська — Leucanthemopsis alpina.
маруна велика — Balsamita major, Tanacetum corymbosum.
маруна великолиста — Pyrethrum macrophyllum.
маруна городня — Tanacetum parthenium.
маруна дiвоча — Pyrethrum parthenium.
маруна жовтозiльнолиста — Pyrethrum
cinerariifolium.
маруна звичайна — Pyrethrum parthenium.
маруна Клюзiя — Pyrethrum clusii.
маруна кримська — Pyrethrum parthenifolium.

rig

марина — Buglossoides arvensis, Chamaemelum
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маслина бiла — Elaeagnus angustifolia.
маслина дика — Elaeagnus angustifolia,

материнка звичайна — Origanum vulgare.
материнка лугова — Eupatorium canna-

маслина європейська — Olea europaea.
маслинка — Elaeagnus, Elaeagnus angustifo-

материнка мала — Thymus serpyllum.
материнка пахуча — Origanum vulgare.
материнка чорна — Origanum vulgare.
материнки — Cannabis sativa.
материска — Origanum, Origanum vulgare.
материска звичайна — Origanum vulgare.
материска лебiдка — Origanum vulgare.
материска майран — Majorana hortensis.
матерянка — Gentiana cruciata, Thymus ser-

Olea europaea.

маслiвка — Pyrus communis.
маслiнки — Lamiastrum galeobdolon.
масло воронє — Hieracium pilosella.
масло вороняче — Lilium martagon, Polygonatum odoratum, Sedum telephium.

go farfara, Viola tricolor.

матина — Chenopodium album.
матичка — Tussilago farfara.
матишник — Tussilago farfara.
матiжанка — Thymus serpyllum.
матiола — Matthiola, Matthiola incana.
матiола довгопелюсткова — Matthiola
longipetala.

матiола запашна — Matthiola fragrans.
матiола найзапашнiша — Matthiola odoratissima.

co

масло коров’яче — Oenothera biennis.
масло сорокиче — Polygonatum multiﬂorum.
маслюк — Viola tricolor.
маслюки — Lilium martagon.
маслючок — Lilium martagon.
масляне зiлля — Sedum telephium.
маслянина — Galium odoratum.
маслянка — Agrimonia eupatoria, Chelido-

pyllum.

матижанка — Thymus sp.
мати-й-мачуха — Tussilago, Tussilago farfara.
мати-й-мачуха звичайна — Tussilago farfara.
мати-мачуха — Taraxacum oﬃcinale, Tussila-

ht

tifolia.

маслинка срiбляста — Elaeagnus argentea.
маслинковi — Elaeagnaceae.
маслинне дерево — Olea europaea.
маслинове дерево — Elaeagnus angustifolia.
маслиновi — Oleaceae.
масличина — Olea europaea.
масличне дерево — Elaeagnus angustifolia,

rig

lia, Elaeagnus argentea.

маслинка вузьколиста — Elaeagnus angus-

binum.

py

Elaeagnus argentea.
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nium majus, Lilium martagon, Ranunculus
acris.
маслянки — Crocus reticulatus, Lathraea
squamaria, Pyrus communis.
масляночка — Lilium martagon.
масльонки — Lathraea squamaria.
масне зiлля — Oxalis stricta, Sedum telephium.
масний лист — Hydrocharis morsus-ranae.
мастильниця — Madia.
мастильниця сiйна — Madia sativa.
мастке зiлля — Sedum telephium.
матейове зiлля — Silene dioica.
матердушка — Thymus serpyllum.
матереска — Origanum vulgare.
матержiдушка — Thymus pulegioides.
матерзанка — Thymus serpyllum.
матерзань — Thymus serpyllum.
материна — Betonica oﬃcinalis.
материне зiлля — Origanum vulgare.
материнка — Origanum, Achillea millefolium, Acinos arvensis, Betonica oﬃcinalis,
Chenopodium vulvaria, Clinopodium vulgare,
Echium vulgare, Fragaria vesca, Majorana
hortensis, Marrubium pestalozzae, Nepeta nuda, Origanum vulgare, Tanacetum corymbosum, Thalictrum sp., Thymus pannonicus,
Thymus serpyllum.
материнка жовта — Hypericum perforatum.

матiола однорiчна — Matthiola annua.
матiола сива — Matthiola incana.
матiрка — Cannabis sativa.
матiрниця — Cannabis sativa.
матiушка — Phleum pratense.
матiювка — Phleum pratense.
матка — Betonica oﬃcinalis, Thalictrum minus.

матки — Cannabis sativa.
Матки Божої зiлля — Hypericum perforatum.

матлежок — Dactylis glomerata.
матонога — Lolium temulentum.
маточна трава — Angelica palustris.
маточне зiлля — Berteroa incana.
маточний корiнь — Arctium minus.
маточник — Dracocephalum, Achillea mille-

folium, Aegopodium podagraria, Ajuga genevensis, Asclepias syriaca, Ballota nigra, Campanula trachelium, Dracocephalum moldavica, Dryopteris ﬁlix-mas, Elsholtzia ciliata, Filipendula ulmaria, Gentiana cruciata, Geranium palustre, Geranium pratense, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Lychnis
ﬂos-cuculi, Marrubium pestalozzae, Marrubium vulgare, Melissa, Melissa oﬃcinalis, Nepeta cataria, Nepeta nuda, Nepeta parviﬂora,
Nuphar lutea, Ostericum, Parnassia palustris, Petasites hybridus, Phlomis herba-venti,
Sanguisorba oﬃcinalis, Scutellaria galericulata, Stachys annua, Stachys recta, Tanacetum parthenium, Tanacetum vulgare, Teucrium chamaedrys.
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маточник
маточник
маточник
маточник

бiлий — Parnassia palustris.
болотний — Ostericum palustre.
болотяний — Angelica palustris.
вузьколистий — Dracocepha-

lum ruyschiana.

маточник городнiй — Dracocephalum
moldavica, Dracocephalum thymiﬂorum.

маточник дикий — Centaurea sp.
маточник лiсовий — Veronica longifolia.
маточник польовий — Teucrium chamaedrys.
маточник пчiльний — Melissa oﬃcinalis,
Melissa oﬃcinalis.

маточник-роївник — Melissa oﬃcinalis.
маточник чебрецевий — Dracocephalum
thymiflorum.

маточник чебрецюватий — Dracocephalum
thymiﬂorum.

маточниця — Ostericum, Betonica oﬃcinalis, Geranium pratense.

маточниця болотяна — Ostericum palustre.

матошник — Cimicifuga europaea, Dracoce-

cium corniculatum, Papaver argemone, Papaver dubium, Papaver rhoeas.
мачок дикий — Glaucium corniculatum.
мачок жовтий — Glaucium flavum.
мачок збiжевий — Papaver dubium.
мачок пiсковий — Papaver argemone.
мачок польовий — Papaver rhoeas.
мачок рогатий — Glaucium corniculatum.
мачоха — Viola arvensis.
мачуха — Nepeta nuda, Origanum vulgare,
Petasites hybridus, Tussilago farfara, Viola tricolor.
мачушник — Petasites hybridus, Tussilago farfara.
маш — Vigna, Vigna radiata.
маш звичайний — Vigna radiata.
маш китайський — Vigna unguiculata.
машки — Clinopodium vulgare.
маявка синя — Molinia caerulea.
маярник — Rhynchospora alba.
мегдаль — Amygdalus nana.
медавник — Galium verum.
медведина — Rubus caesius, Rubus nessensis.
медведячi ягiдки — Arctostaphylos uva-ursi.
медвежа — Rhododendron myrtifolium, Rubus
nessensis.
медвежа трава — Pedicularis kaufmannii.
медвежик — Rubus caesius, Rubus nessensis.
медвежина — Arctostaphylos uva-ursi, Frangula alnus, Rubus caesius, Rubus nessensis.
медвiдник — Rubus nessensis.
меденика — Pulmonaria oﬃcinalis.
медениця — Pulmonaria oﬃcinalis.
меденишник — Anchusa oﬃcinalis, Echium
vulgare.
медик — Anchusa oﬃcinalis, Pulmonaria oﬃcinalis.
мединик — Nonea pulla.
медiвка — Herminium, Galeopsis speciosa,
Galeopsis tetrahit, Lamium album, Lotus corniculatus, Melissa oﬃcinalis, Platanthera bifolia, Prunus domestica, Pyrus communis, Trifolium pratense, Trifolium repens.
медiвка кудлата — Holcus lanatus.
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phalum moldavica, Melissa oﬃcinalis, Nepeta
nuda, Scrophularia nodosa, Tussilago farfara.
матошник широкий — Aconitum lycoctonum, Geranium sp.
матраґуна — Atropa bella-donna.
матриґан — Atropa bella-donna, Datura stramonium.
матриґула — Atropa bella-donna.
матриґуна — Atropa bella-donna.
матридуна — Atropa bella-donna, Rosa canina, Scopolia carniolica.
матрiґан — Atropa bella-donna.
матушник — Salvia pratensis.
мать-i-мачиха — Tussilago farfara.
мать-i-мачуха — Melampyrum arvense, Tussilago farfara, Viola tricolor.
мать-мачуха — Nepeta nuda.
матьоля — Matthiola.
матьоля дворога — Matthiola longipetala.
матьоля крихка — Matthiola fragrans.
матьоля однорiчна — Matthiola annua.
матьоля сивенька — Matthiola incana.
матьян — Linaria vulgaris.
маун (аптечний) — Valeriana oﬃcinalis.
маун-трава — Valeriana oﬃcinalis.
махорка — Lythrum salicaria, Nicotiana rustica.
махортник — Lychnis chalcedonica.
махра — Nicotiana rustica.
махтинь — Artemisia vulgaris.
махтiль — Melittis melissophyllum.
мацержанка — Thymus serpyllum.
мацеридушка — Thymus serpyllum.
мацiоля — Matthiola longipetala.

мацiцник — Majanthemum bifolium.
мацок — Nigella sativa.
мацярдушка — Origanum vulgare.
мацьки — Nigella damascena.
мацько кучерявий — Nigella damascena.
мацьок-скакунець — Papaver rhoeas.
мачача лапка — Pulmonaria oﬃcinalis.
мачеха — Chelidonium majus.
мачиха — Viola arvensis.
мачишник — Tussilago farfara.
мачiненик — Tussilago farfara.
мачок — Glaucium, Anagallis arvensis, Glau-

ht

austriacum.
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маточник австрiйський — Dracocephalum
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moldavica, Dracocephalum thymiﬂorum, Galium ruthenicum, Pulmonaria oﬃcinalis.
медiвниця — Lobularia, Anchusa oﬃcinalis,
Filipendula ulmaria, Pulmonaria oﬃcinalis,
Spiraea chamaedryfolia.
медiвниця приморська — Lobularia maritima.
медниця — Lamium album.
медно кадило — Melittis melissophyllum.
меднолан — Valeriana oﬃcinalis.
медова трава — Holcus, Galium verum,
Holcus lanatus, Lobularia maritima, Phlomis
tuberosa.
медова трава вовниста — Holcus lanatus.
медова трава волохата — Holcus lanatus.
медова трава м’яка — Holcus mollis.
медова трава шерстиста — Holcus lanatus.
медове зiлля — Phlomis herba-venti, Salvia
verticillata.
медовий листок — Salvia glutinosa.
медовий осот — Leuzea, Rhaponticum.
медовий осот солонцевий — Leuzea altaica, Rhaponticum serratuloides.
медовий часник — Nectaroscordum.
медовий часник болгарський — Nectaroscordum bulgaricum.
медовий часник пiвденний — Nectaroscordum siculum.
медовий часник пiвденний болгарський —
Nectaroscordum siculum subsp. bulgaricum.
медовик — Asperula graveolens, Dracocephalum moldavica, Filipendula vulgaris, Galeopsis speciosa, Galium verum, Hyssopus ofﬁcinalis, Linaria vulgaris, Lobularia maritima,
Phlomis tuberosa, Pulmonaria obscura, Pulmonaria oﬃcinalis.
медовицi — Silene dioica.
медовиця — Galium verum.
медовички — Symphytum oﬃcinale.
медовичок — Pulmonaria oﬃcinalis.
медовка — Dracocephalum moldavica, Dracocephalum thymiﬂorum, Phlomis tuberosa,
Salvia pratensis.
медовна — Calamintha nepeta.
медовник — Galeopsis speciosa, Galium
verum, Melissa oﬃcinalis, Phlomis tuberosa.
медовнiк — Filipendula ulmaria.
медок — Ajuga genevensis, Anchusa oﬃcinalis, Fritillaria ruthenica, Lobularia maritima, Primula veris.
медонка — Trifolium pratense.
медузи — Cucurbita pepo.
медуля — Pyrus communis.
медулька — Lamium album.

ulmaria, Filipendula vulgaris, Lamium album,
Lamium purpureum, Lamium sp., Primula
veris, Pulmonaria angustifolia, Pulmonaria ofﬁcinalis, Salvia glutinosa, Symphytum ofﬁcinale, Thalictrum lucidum, Verbascum sp.
медуниця лiсна — Pulmonaria oﬃcinalis.
медуниця польова — Anchusa oﬃcinalis.
медуниця червона — Pulmonaria oﬃcinalis.
медуничка — Primula veris.
медунишник — Pulmonaria oﬃcinalis, Thalictrum lucidum.
медунишник польовий — Phlomis tuberosa.
медунка — Pulmonaria, Ajuga genevensis,
Anchusa oﬃcinalis, Cruciata glabra, Echium russicum, Filipendula ulmaria, Galium
verum, Lamium, Lamium album, Lamium
purpureum, Lembotropis nigricans, Linaria
vulgaris, Lychnis sp., Medicago, Medicago
sativa subsp. falcata, Melampyrum nemorosum, Nepeta cataria, Nonea pulla, Primula
veris, Prunella vulgaris, Pulmonaria angustifolia, Pulmonaria ofﬁcinalis, Pulmonaria rubra,
Pyrus communis, Stachys annua, Symphytum
oﬃcinale, Thalictrum lucidum.
медунка багрова — Lamium purpureum.
медунка багряна — Lamium purpureum.
медунка билогорна — Lamium amplexicaule.
медунка бiла — Lamium album.
медунка болотяна — Filipendula ulmaria.
медунка вузьколиста — Pulmonaria angustifolia.
медунка дiвка — Lamium purpureum.
медунка звичайна — Pulmonaria oﬃcinalis.
медунка кучерява — Anchusa oﬃcinalis.
медунка лiкарська — Pulmonaria officinalis, Melissa oﬃcinalis.
медунка лiсова — Scutellaria altissima.
медунка м’яка — Pulmonaria mollis.
медунка м’якенька — Pulmonaria mollis.
медунка плямиста — Lamium maculatum.
медунка польова — Scutellaria altissima.
медунка проста — Pulmonaria oﬃcinalis.
медунка собача — Cynoglossum oﬃcinale.
медунка темна — Pulmonaria obscura.
медунка Фiлярського — Pulmonaria filarszkyana.
медунка червона — Pulmonaria rubra.
медунки — Malus domestica, Polygonatum
verticillatum, Salvia pratensis.
медунки жовтi — Primula veris.
медунки чорнi — Nonea pulla.
медунчики — Pulmonaria oﬃcinalis.
медуньки — Cynoglossum oﬃcinale.
медушка — Lamium album, Pulmonaria obscura, Pulmonaria oﬃcinalis.
медявник — Galium verum.
медяник — Anchusa oﬃcinalis, Galium verum,
Primula veris, Pulmonaria obscura, Pulmonaria oﬃcinalis.

ht

медiвник — Galium verum, Dracocephalum

медуниця — Anchusa oﬃcinalis, Filipendula
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norchis.
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медiвка обнобульбова — Herminium mo-
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tia.

мелайниця — Taraxacum oﬃcinale.
мелайниця весняна — Tussilago farfara.
мелайнички — Taraxacum oﬃcinale, Tussilago farfara.

via.

мерингiя тринервна — Moehringia trinervia.
меринґiя — Moehringia.
меринґiя бокоцвiта — Moehringia lateriflora.

меринґiя мохувата — Moehringia muscosa.

меринґiя пiвденнобузька — Moehringia
hypanica.

меринґiя трижилкова — Moehringia trinervia.

мерiнгiя бузька — Moehringia hypanica.
мерiнґiя тринервна — Moehringia trinervia.
мерковея — Senecio jacobaea.
мертвяк — Lamium album.
мерчинка — Solanum tuberosum.
месєчка — Raphanus sativus var. sativus,
Solanum tuberosum.

метасеквойя — Metasequoia.
метасеквойя глiптостробовидна — Metasequoia glyptostroboides.

метасеквойя китайська — Metasequoia glyptostroboides.

метасеквоя — Metasequoia.
метасеквоя китайська — Metasequoia
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мелайчики — Convallaria majalis.
меландрiй — Melandrium.
меландрiй бiлий — Melandrium album.
меледорiя — Chelidonium majus.
меленянка — Prunus domestica.
мелиска — Melissa oﬃcinalis.
мелiса — Melissa, Melissa oﬃcinalis.
мелiса висока — Melissa altissima.
мелiса дворога — Melissa altissima.
мелiса лiкарська — Melissa officinalis.
мелiса лiкарська висока — Melissa offici-

panica.

мерингiя трижилкова — Moehringia triner-

ht

carpa.

мела — Viscum album.
мелай — Zea mays.
мелайницi — Prunus domestica subsp. insiti-

мерингiя пiвденнобузька — Moehringia hy-

rig

медяник-зiлля — Primula veris.
медяники — Pulmonaria angustifolia.
медяниця — Pulmonaria oﬃcinalis.
медянички — Primula veris.
медянишник — Anchusa oﬃcinalis.
медянки — Narcissus poeticus.
медьонка — Pulmonaria obscura.
межевник — Echium vulgare.
межиперсник — Alchemilla micans.
межиперстник — Potentilla alba.
межиперщиця — Potentilla alba.
межiвнички — Lactuca tatarica.
межiперсниця — Polygonatum odoratum.
межовик — Galium verum.
мекдан — Syringa vulgaris.
мексиканський помiдор — Physalis ixo-

py
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nalis subsp. altissima.
мелiса спиртова — Acinos arvensis.
мелiситус — Melissitus.
мелiситус крейдяний — Melissitus cretaceus.
мелiсса — Melissa oﬃcinalis.
мелiсса турецька — Dracocephalum moldavica.
мелодорiя — Chelidonium majus.
мелушняк — Veronica longifolia.
мелюс — Melilotus oﬃcinalis.
мелькан — Lactuca serriola.
мел(ь)он — Cucumis melo.
менiок льонолистий — Meniocus linifolius.
менчир — Calluna vulgaris.
мерва — Morus nigra.
мерелi — Armeniaca vulgaris.
меренник — Tanacetum vulgare.
мерингiя — Moehringia.
мерингiя бокоцвiта — Moehringia lateriﬂora.
мерингiя моховидна — Moehringia muscosa.

glyptostroboides.

метелики — Lobelia, Lobelia erinus, Spergula
arvensis.

метелики садовi — Lobelia erinus.
метелики синi — Serratula tinctoria.
метелиця — Agrostis stolonifera, Artemisia
austriaca, Lepidium ruderale.

метелишник — Lepidium ruderale.
метелка — Apera spica-venti, Euphorbia cyparissias.

метелочка — Agrostis sp.
метелочки — Lepidium ruderale.
метельник — Spartium.
метельник прутовидний — Spartium junceum.

метеола — Matthiola longipetala.
метiльник — Ranunculus ﬁcaria.
метiола — Matthiola incana, Matthiola longipetala.

метка — Mentha × piperita.
метла — Bromus sp., Hedysarum hedysaroides,
Herniaria glabra, Poa sp.

метлика — Agrostis sp.
метлина — Agrostis sp.
метлиця — Agrostis, Apera spica-venti, Bro-

mus inermis, Bromus secalinus, Bromus
sp., Bromus squarrosus, Bromus tectorum,
Centaurea cyanus, Deschampsia cespitosa,
Petrorhagia prolifera, Poa sp.
метлиця дика — Glechoma hederacea.
метлиця-висюк — Bromus squarrosus.
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метлиця-висяк — Bromus squarrosus.
метлиця-вiвсюк — Bromus squarrosus.
метличка — Agrostis stolonifera, Bromus sp.
метлуха — Agrostis capillaris.
метлюг — Apera, Agrostis capillaris, Agrostis

миколайко — Cichorium intybus, Eryngium

метлюг звичайний — Apera spica-venti.
метлюг звичайний приморський — Apera

миколайчик полевий — Eryngium campestre.
миколайчик (приморський) — Eryngium
maritimum.

миколайчик синiй — Eryngium planum.
миколайчики — Eryngium, Aquilegia vulga-

rig
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ris, Cichorium intybus, Eryngium campestre,
Eryngium planum, Fritillaria ruthenica, Geum
urbanum.
миколайчики плоскi — Eryngium planum.
миколайчики польовi — Eryngium campestre.
миколайчики приморськi — Eryngium
maritimum.
миколайчики синi — Eryngium planum.
миколки — Eryngium planum.
милєнина — Saponaria oﬃcinalis.
милицiй — Lycium barbarum.
мило — Herniaria glabra, Herniaria incana, Polygonum aviculare, Saponaria oﬃcinalis.
мило дике — Dianthus arenarius, Saponaria ofﬁcinalis.
мило жабляче — Herniaria glabra.
мило жаб’яче — Chelidonium majus.
мило коров’є — Saponaria oﬃcinalis.
мило кошаче — Cynoglossum oﬃcinale.
мило панське — Saponaria oﬃcinalis.
мило псяче — Saponaria oﬃcinalis.
мило собаче — див. собаче мило, Centaurium erythraea, Gypsophila muralis, Herniaria
glabra, Herniaria polygama, Ononis arvensis,
Sedum acre.
миловка — Stellaria graminea.
миловник — Stellaria hippoctona.
милость Божа — Gratiola oﬃcinalis, Myosotis
scorpioides.
миляк — Saponaria oﬃcinalis.
милякуватi — Sapindaceae.
милянка — Saponaria oﬃcinalis, Silene latifolia.
мильна трава — Saponaria oﬃcinalis, Stellaria
graminea.
мильне дерево — Koelreuteria, Koelreuteria
paniculata.
мильне дерево волотисте — Koelreuteria
paniculata.
мильний корiнь — Saponaria oﬃcinalis.
мильний корiнь iспанський — Gypspphila
collina.
мильник — Salsola kali, Saponaria oﬃcinalis,
Sedum telephium.
мильник звичайний — Saponaria oﬃcinalis.
мильники — Saponaria oﬃcinalis.
мильниця — Saponaria oﬃcinalis, Silene latifolia.
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spica-venti subsp. maritima.
метлюг переривчастий — Apera interrupta.
метлюг приморський — Apera maritima.
метлюга — Agrostis sp.
метлюк — Agrostis capillaris, Agrostis sp.,
Apera spica-venti, Phleum pratense.
метлюк чорний — Galium mollugo.
метлюшок — Campanula patula.
метлях — Apera spica-venti.
метлячки — Viola tricolor.
метьоля — Matthiola incana.
мечик — Iris.
мечик пiвоник — Gladiolus imbricatus.
мечик окришок — Gladiolus imbricatus.
мечоносець — Securigera.
мечоносець пiденний — Securigera securidaca.
меч-трава — Cladium, Aristolochia clematitis.
меч-трава болотна — Cladium mariscus.
меч-трава болотяна — Cladium mariscus.
м’єта — Mentha sp.
м’єтка — Mentha longifolia, Mentha × piperita.
м’єтка кiнська — Lamium album.
мигдалi — Amygdalus communis.
мигдаль — Amygdalus, Amygdalus communis, Amygdalus nana.
мигдаль дикий — Amygdalus nana.
мигдаль звичайний — Amygdalus communis.
мигдаль степовий — Amygdalus nana.
миґдалки — Amygdalus communis.
миґдал(ь) — Amygdalus communis.
миґiнка — Malus domestica.
миддя — Cerasus vulgaris.
мидельник — Silene nutans.
мидло дикоє — Saponaria oﬃcinalis.
мидловi квiтки — Saponaria oﬃcinalis.
мидлянка — Saponaria oﬃcinalis.
микдал — Amygdalus.
микдаль звичайний — Amygdalus communis.
миколаї(є)вки — Eryngium planum.
миколаївцi — Eryngium planum.
миколайки — Eryngium campestre, Eryngium
planum, Oenothera biennis, Primula veris,
Salvia pratensis.

dus-avis.

py

sp., Apera spica-venti, Briza media.

campestre.

миколайок — Onopordum acanthium.
миколайське — Eryngium planum.
миколайцi — Eryngium planum, Neottia ni-
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мишачий терен причорноморський — Ruscus ponticus.

мишачий терен язичковий — Ruscus hypoglossum.

мишачий хвiст — Myosurus, Myosurus minimus.

мишачий хвiст маленький — Myosurus
minimus.

мишачий хвiст малий — Myosurus minimus.
мишачки — Vicia cracca.
мишачник — Plantago media.
мишей — Eragrostis minor, Setaria pumila, Setaria verticillata, Setaria viridis.

ht

мишей липучий — Setaria verticillata.
мишехвостик — Myosurus minimus.
мишець — Setaria verticillata.
мишея — Setaria pumila.
мишиця — Gypsophila muralis.
мишiєць — Setaria pumila.
мишiй — Setaria, Echinochloa crus-galli, Nar-

dus stricta, Polygonum bistorta, Setaria pumila, Setaria verticillata, Setaria viridis.
мишiй великий — Setaria pycnocoma.
мишiй вiвсяний — Eragrostis minor.
мишiй зелений — Setaria viridis.
мишiй iталiйський — Setaria italica.
мишiй кiльчастий — Setaria verticillata.
мишiй плавньовий — Echinochloa crus-galli.
мишiй подовий — Setaria pumila.
мишiй сизий — Setaria pumila, Setaria
glauca.
мишiй степовий — Medicago sativa, Setaria
viridis.
мишiй Фабера — Setaria faberi.
мишiй чiпкий — Setaria adhaerens, Setaria
verticillata.
мишiй чорний — Echinochloa crus-galli, Setaria pumila.
мишiй чотиригранний — Agropyron cristatum.
мишiйка — Echinochloa crus-galli, Setaria
pumila, Setaria viridis.
мишка — Adoxa moschatellina, Tanacetum
vulgare.
мишовник — Myosurus minimus.
мiагрум — Myagrum.
мiагрум пронизанолистий — Myagrum perfoliatum.
мiдендорфiя — Middendorﬁa.
мiдендорфiя днiпровська — Middendorﬁa
borysthenica.
мiдник — Pulmonaria obscura.
мiднолист — Acalypha.
мiднолист пiвденний — Acalypha australis.
мiдрик — Melilotus oﬃcinalis.
мiдуниця — Salvia glutinosa.
мiдунка — Lamium album.
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Chenopodium ambrosioides, Chenopodium
botrys, Dracocephalum moldavica, Geranium
sanguineum.
мирква — Daucus carota.
миронник — Veronica austriaca, Veronica
chamaedrys.
мирт — Myrtus, Myrtus communis.
мирт звичайний — Myrtus communis.
миртове дерево — Myrtus communis.
мирт(овин)а — Myrtus communis.
миртовi — Myrtaceae.
миршавиця — Aphanes.
миршавиця польова — Aphanes arvensis.
миршавниця — Aphanes.
миршавниця польова — Aphanes arvensis.
мислiнка — Phragmites australis.
мисочки — Capsella bursa-pastoris, Cucurbita
pepo.
митiльниця — Agrostis capillaris.
митлиця — Dactylis glomerata.
митник — Lycopodium clavatum.
михалiвки — Pyrus communis.
михалки — Aster amellus.
михиничник — Aster × salignus.
мицики — Eriophorum angustifolium.
мицка — Salix alba.
мицьки — Eriophorum angustifolium.
мичка — Nardus, Alopecurus pratensis, Festuca ovina, Festuca trachyphylla, Nardus stricta.
мичка звичайна — Nardus stricta.
мичник гребенястий — Nymphoides peltata.
мишавка маленька — Myosurus minimus.
мишавка найменша — Myosurus minimus.
мишак — Phleum pratense, Vicia cracca.
мишак дикий — Medicago sativa.
мишатник — Myosurus minimus, Vicia hirsuta.
мишача трава — Setaria viridis.
мишачий терен — Ruscus.

мишачий терен колючий — Ruscus aculea-

rig

мильнянка — Saponaria, Saponaria oﬃcinalis.
мильнянка аптечна — Saponaria oﬃcinalis.
мильнянка клейка — Saponaria glutinosa.
мильнянка лiкарська — Saponaria oﬃcinalis.
мильце (полеве) — Herniaria glabra.
мимул — Mimulus.
мина — Trifolium montanum.
миндаль — Amygdalus communis.
миндаль дикий — Amygdalus nana.
миндаль земляний — Cyperus esculentus.
миндальник степовий — Amygdalus nana.
мир — Artemisia annua.
мирва — Morus sp.
мирга — Myrrhis odorata.
мир-зiлля — Dracocephalum ruyschiana,

py
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мiдушиця — Salvia glutinosa.
мiдянка — Melampyrum nemorosum, Senecio

мiрикарiя — Myricaria.
мiрикарiя китниковидна — Myricaria ger-

мiдянки — Lamium sp.
мiкдал (звичайний) — Amygdalus communis.
мiкдал карловатий — Amygdalus nana.
мiкдалки — Amygdalus nana.
мiкдаль дикий — Amygdalus nana.
мiкромерiя — Micromeria.
мiкромерiя чебрецелиста — Micromeria ser-

мiрикарiя луската — Myricaria squamosa.
мiрикарiя нiмецька — Myricaria germanica.
мiрис — Myrrhis.
мiрис запашна — Myrrhis odorata.
мiрис запашний — Myrrhis odorata.
мiрт (звичайний) — Myrtus communis.
мiрта — Buxus sempervirens, Myrtus commu-

мiкростилiс — Microstylis.
мiкростилiс однолистий — Microstylis mono-

мiртець — Myrtus communis.
мiстрiнкашка — Primula veris.
мiсяць — Aster sp., Helianthus annuus.
мiсячка — Raphanus sativus var. sativus.
мiсячки — Aster sp.
мiсячник — Helianthus annuus, Juniperus sa-

tris.

leiosperma.

's

мiнуарцiя гостропелюсткова — Minuartia
oxypetala.

th
or

мiнуарцiя днiстровська — Minuartia thyraica.

мiнуарцiя залозистоволосиста — Minuartia
adenotricha.

au

мiнуарцiя Зарiчного — Minuartia zarecznyi.
мiнуарцiя клейка — Minuartia viscosa.
мiнуарцiя кримська — Minuartia taurica.
мiнуарцiя незалозиста — Minuartia eglandulosa.

мiнуарцiя несправжньогiбридна — Minuartia pseudohybrida.

мiнуарцiя Пiскунова — Minuartia piskunovii.
мiнуарцiя побiльшена — Minuartia aucta.
мiнуарцiя скупчена — Minuartia glomerata.
мiнуарцiя чорноморська — Minuartia euxina.

мiнуарцiя шорстка — Minuartia hirsuta.
мiрабiлiс — Mirabilis.
мiрабiлiс довгоквiткова — Mirabilis longiﬂora.

мiрабiлiс нiчноцвiта — Oxybaphus nyctagineus.

bina.

мiсячниця — Lunaria.
мiсячниця гiрська — Lunaria rediviva.
мiсячниця садова — Lunaria annua.
мiтелки — Phragmites australis.
мiтельник — Bassia, Agrostis sp., Apera
spica-venti, Bassia scoparia, Cytisus scoparius.

мiтельник вовнистоцвiтий — Bassia laniflora.

co

мiмоза — Albizia julibrissin.
мiмоза лiтня — Solidago virgaurea.
мiмоза українська — Solidago virgaurea.
мiмозовi — Mimosaceae.
мiмулюс — Mimulus.
мiмулюс жовтий — Mimulus guttatus.
мiнголов — Senecio jacobaea.
мiнуарцiя — Minuartia.
мiнуарцiя Бiлика — Minuartia bilykiana.
мiнуарцiя бiрюцька — Minuartia birjuczensis.
мiнуарцiя бузька — Minuartia hypanica.
мiнуарцiя гiрська — Minuartia montana.
мiнуарцiя гладеньконасiнна — Minuartia

мiрабiлiс ялапа — Mirabilis jalapa.
мiрзiль — Chenopodium schraderianum.

ht

phyllos.

мiлководник — Ludwigia.
мiлководник болотяний — Ludwigia palus-

nis.

rig

pyllifolia.

manica var. bracteosa.
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jacobaea.

мiтельник гiсополистий — Bassia hyssopifolia.

мiтельник
мiтельник
мiтельник
мiтельник
мiтельник
rata.

звичайний — Bassia scoparia.
мохнатий — Bassia hirsuta.
очитковий — Bassia sedoides.
пiсковий — Bassia laniﬂora.
розпростертий — Bassia prost-

мiтельник сланкий — Bassia prostrata.
мiтельник шорсткий — Bassia hirsuta.
мiтiола — Matthiola longipetala.
мiтiона — Matthiola longipetala.
мiтла — Agrostis stolonifera, Agrostis sp.,

Apera spica-venti, Bassia scoparia, Festuca
pratensis, Poa palustris, Poa pratensis, Viscum album.
мiтла архiєрейська — Artemisia annua.
мiтла букова — Viscum album.
мiтла чортова — Viscum album.
мiтлиця — Agrostis, Agrostis capillaris,
Agrostis stolonifera, Apera, Apera spica-venti,
Arrhenatherum elatius, Artemisia scoparia,
Bassia scoparia, Bromus arvensis, Bromus
hordeaceus, Bromus japonicus, Bromus secalinus, Bromus sp., Bromus squarrosus, Calamagrostis sp., Cytisus scoparius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Festuca sp., Helictotrichon decorum, Poa annua, Poa pratensis, Poa
sp., Weigela ﬂoribunda.
мiтлиця азовська — Agrostis maeotica.
мiтлиця альпiйська — Agrostis alpina.
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мiтлиця бiла — Agrostis stolonifera.
мiтлиця велетенська — Agrostis gigantea.
мiтлиця велетенська приазовська —
Agrostis gigantea subsp. maeotica.

мiтлиця виноградникова — Agrostis vinealis.

мiтлиця волосовидна — Agrostis capillaris.
мiтлиця дика — Sisymbrium oﬃcinale.
мiтлиця житна — Apera spica-venti.
мiтлиця звичайна — Agrostis capillaris.
мiтлиця пiскова — Agrostis sabulicola.
мiтлиця пiщана — Agrostis sabulicola.
мiтлиця повзуча — Agrostis stolonifera.
мiтлиця-половуха — Agrostis stolonifera.
мiтлиця польова — Apera spica-venti.
мiтлиця приазовська — Agrostis maeotica.
мiтлиця розлогова — Poa sp.
мiтлиця скельна — Agrostis rupestris.
мiтлиця собача — Agrostis canina.
мiтлиця справжня — Bromus secalinus.
мiтлиця тонка — Agrostis capillaris.
мiтличина — Apera spica-venti, Bassia scoparia, Cytisus scoparius, Festuca pratensis.
tectorum, Poa sp.

tica.

мiцелiс — Mycelis.
мiцелiс стiнний — Mycelis muralis.
мiцне зiлля — Centaurea jacea.
мiшочки — Capsella bursa-pastoris.
мiшочник — Capsella bursa-pastoris.
мiшунка — Prunus domestica subsp. insititia.
млад — Ulmus minor.
млака — Juncus eﬀusus.
мласкавець — Valerianella.
мласкавець борознистий — Valerianella rimosa.

мласкавець випругастий — Valerianella carinata.

мласкавець вiночковий — Valerianella coronata.

мласкавець вiнцеватий — Valerianella coronata.

мласкавець вухатий — Valerianella rimosa.
мласкавець вушковидний — Valerianella rimosa.

мласкавець гачкуватий — Valerianella uncinata.

мласкавець голчастий — Valerianella muricata.

co

мiтличка — Zingeria, Bromus sterilis, Bromus

мiхурниця звичайна — Physalis alkekengi.
мiхурниця ламка — Cystopteris fragilis.
мiхурниця судетська — Cystopteris sude-

ht

steiniana.
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мiтлиця Бiберштейна — Zingeria bieber-

py
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мiтличка Бiберштайна — Zingeria bieber-

мласкавець звичайний — Valerianella lo-

мiтлоха — Briza media.
мiтлочиннє — Cytisus scoparius.
мiтлуха сiра — Corynephorus canescens.
мiтляк — Apera spica-venti.
мiхуда — Cicer arietinum.
мiхунка — Physalis, Physalis alkekengi.
мiхунка звичайна — Physalis alkekengi.
мiхунка їстiвна — Physalis peruviana.
мiхунка клейкоплода — Physalis ixocarpa.
мiхунка пухнаста — Physalis pubescens.
мiхунка японська — Physalis franchetii.
мiхуринка — Colutea arborescens.
мiхурка — Physalis alkekengi.
мiхурник — Colutea.
мiхурник деревовидний — Colutea arbores-

мласкавець здутий — Valerianella turgida.
мласкавець змiшаний — Valerianella mix-

мiхурник звичайний — Colutea arbores-

мласкавець Кочi — Valerianella kotschyi.
мласкавець маленький — Valerianella pu-
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steiniana.

cens.

cens.

мiхурник кiлiкiйський — Colutea cilicica.
мiхурник малоазiйський — Colutea cilicica.

мiхурник схiдний — Colutea orientalis.
мiхурник червоний — Colutea orientalis.
мiхурниця — Cystopteris.
мiхурниця альпiйська — Cystopteris alpina.

мiхурниця гiрська — Cystopteris montana.

custa.
ta.

мласкавець зубчастий — Valerianella dentata.

мласкавець їжаковий — Valerianella echinata.

мласкавець їжакуватий — Valerianella
echinata.

мласкавець кiлястий — Valerianella carinata.

мласкавець колосковий — Valerianella locusta.

мласкавець коротковiночковий — Valerianella brachystephana.

мласкавець коротковiнцевий — Valerianella
brachystephana.
mila.

мласкавець набряклий — Valerianella turgida.

мласкавець овочевий — Valerianella locusta.
мласкавець причорноморський — Valerianella pontica.

мласкавець пухнастоплодий — Valerianella lasiocarpa.

мласкавець ребристий — Valerianella costata.
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мласкавець реброватий — Valerianella cos-

мнятка — Mentha arvensis, Mentha × piperita,

мласкавець салатний — Valerianella lo-

мнятка дика — Mentha × piperita.
мнятка перчаста — Mentha × piperita.
мнятлi — Mentha × piperita.
мнято — Mentha arvensis, Mentha sp., Mentha

pontica.

cephalus.

мовдь — Peucedanum oreoselinum.
мовниччє — Iris pseudacorus.
мовниччя — Nuphar lutea.
могар — Setaria italica.
могилянка — Solanum tuberosum.
могильник — Helichrysum arenarium, Symphytum oﬃcinale, Vinca minor.

могильниця — Vinca herbacea, Vinca minor.
могуряник — Galanthus nivalis.
могурянин — Galanthus nivalis.
моден — Chrysosplenium alternifolium.
мод(е)рев — Larix decidua.
модра — Larix decidua.
модрей — Larix decidua.
модрень — Larix decidua.
модрик — Melilotus oﬃcinalis.
модрина — Larix, Larix decidua, Larix sibi-

co

мласкавець щiлинний — Valerianella rimosa.
мласкавець ярий — Valerianella locusta.
млачник звичайний — Peucedanum palustre.
млезиця — Glaux maritima.
млекотина — Levisticum oﬃcinale.
млеч — Lapsana communis.
млеч городнiй — Sonchus oleraceus.
мликотина — Poa pratensis.
млiна — Ulmus laevis.
млiчей — Euphorbia cyparissias.
мляц — Cnicus benedictus.
мнєта — Mentha spicata, Mentha sp.
мнєтка (жаб’їча) — Mentha sp.
мнєтка муращина — Glechoma hederacea.
мнєтка чорна — Mentha × piperita.
многоцвiт — Coronilla varia.
мнякиш — Potentilla anserina.
мнята — Elsholtzia ciliata, Mentha arvensis,

× piperita, Nepeta cataria.

мнято дике — Mentha arvensis.
мнять — Mentha arvensis.
мняч — Echinops ritro, Echinops sphaero-

ht

ronata.

мласкавець чорноморський — Valerianella

rig

custa.

мласкавець тризубий — Valerianella pumila.
мласкавець увiнчаний — Valerianella co-

Mentha sp.

py

tata.

au

th
or

's

Mentha longifolia, Mentha × piperita, Mentha sp., Nepeta cataria.
мнята аглицька — Mentha × piperita.
мнята водяна — Mentha aquatica.
мнята гладка — Mentha × piperita.
мнята городцева — Mentha × piperita.
мнята дика — Mentha arvensis, Stachys sylvatica.
мнята-драголюбка — Mentha × piperita.
мнята душиста — Mentha × piperita.
мнята камфорова — Mentha × piperita.
мнята капкова — Mentha × piperita.
мнята кiнська — Glechoma hederacea, Mentha longifolia.
мнята котяча — Glechoma hederacea, Nepeta
cataria.
мнята кошача — Nepeta cataria.
мнята крута — Nepeta cataria.
мнята кудрява — Mentha spicata.
мнята лiсова — Glechoma hederacea, Mentha
longifolia.
мнята мачача — Nepeta cataria.
мнята пахуча — Mentha × piperita.
мнята плавнова — Mentha arvensis.
мнята собача — Lamium sp., Marrubium peregrinum.
мнята холодна — Mentha × piperita, Mentha
spicata.
мнятво — Mentha arvensis, Mentha × piperita,
Nepeta cataria.

rica.

модрина європейська — Larix decidua.
модрина європейська польська — Larix
decidua subsp. polonica.

модрина європейська типова — Larix decidua subsp. decidua.
звичайна — Larix decidua.
польська — Larix polonica.
сибiрська — Larix sibirica.
тонколуската — Larix leptolepis.
японська — Larix kaempferi, Larix leptolepis.
модрин(ец)ь — Larix decidua.
модриш — Larix decidua.
модря(нка) — Larix decidua.
можевельник — Juniperus communis, Juniperus sabina.
можжевельник козацький — Juniperus sabina.
можжуха — Physalis alkekengi.
можуха — Juniperus communis.
моклячка — Chrysosplenium alternifolium.
моклячник — Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria, Salvia glutinosa.
мокоша — Nelumbo.
мокоша пишноцвiта — Nelumbo nucifera.
мокошна трава — Glyceria ﬂuitans.
мокравець — Stellaria media.
мокравник — Stellaria media.

модрина
модрина
модрина
модрина
модрина
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мокричник весняний гостропелюстковий

мокричник весняний типовий — Minuartia verna subsp. verna.

мокричник гачкуватий — Minuartia hamata.

's

мокричник гiбридний — Minuartia hybrida.

th
or

мокричник гiрський — Minuartia montana.

мокричник гладконасiнний — Minuartia
leiosperma.

мокричник гостропелюстковий — Minuartia oxypetala.

мокричник днiстровський — Minuartia
thyraica.

au

мокричник залозистоволосистий — Minuartia adenotricha.

мокричник Зарiчного — Minuartia zarecznyi.

мокричник збiльшений — Minuartia aucta.

мокричник кримський — Minuartia taurica.

мокричник купчастий — Minuartia glomerata.

мокричник липкий — Minuartia viscosa.
мокричник незалозистий — Minuartia
eglandulosa.

мокричник несправжньогiбридний — Minuartia pseudohybrida.

мокричник Пискунова — Minuartia piskunovii.

tia euxina.

мокричник шорсткий — Minuartia hirsuta.

мокричник щетинястий — Minuartia setacea.

мокричниця — Queria.
мокричниця iспанська — Queria hispanica.

мокриш — Berberis vulgaris, Holosteum umbellatum.

мокрiвник — Stellaria media.
мокрiй — Stellaria media.
мокрiот — Astragalus glycyphyllos.
мокруха — Dactylorhiza maculata, Orchis
morio.

мокруша — Ranunculus aquatilis.
мокряжина — Lycopodium clavatum.
мокрячка — Chrysosplenium alternifolium.
молин — Artemisia absinthium.
молич — Nymphaea alba.
молiнiя — Molinia.
молiнiя блакитна — Molinia caerulea.
молiнiя чорноморська — Molinia euxina.
молка — Potentilla anserina.
молода — Crataegus monogyna.
молодень — Sedum acre.
молодило — Sempervivum, Jovibarba globi-

co

— Minuartia verna subsp. oxypetala.

hypanica.

мокричник причорноморський — Minuar-

ht

vensis, Asperugo procumbens, Galinsoga parviﬂora, Galium aparine, Galium spurium, Lysimachia nummularia, Melampyrum pratense,
Myosoton aquaticum, Portulaca oleracea, Ranunculus acris, Sagina procumbens, Stellaria
media.
мокрець береговий — Ranunculus acris.
мокрець купчастий — Minuartia glomerata.
мокрець польний — Anagallis arvensis.
мокрець простий — Stellaria media.
мокрець тонколистий — Minuartia hybrida.
мокрець щетинолистий — Minuartia setacea.
мокрина — Origanum vulgare.
мокринець — Stellaria media.
мокриця — Impatiens noli-tangere, Myosoton
aquaticum, Sagina procumbens, Stellaria media.
мокричник — Minuartia, Minuartia setacea.
мокричник бирюцький — Minuartia birjuczensis.
мокричник Бiлика — Minuartia bilykiana.
мокричник весняний — Minuartia verna.

мокричник пiвденнобузький — Minuartia

rig

мокрак — Veronica beccabunga.
мокрачка — Chrysosplenium alternifolium.
мокрединник — Salicornia prostrata.
мокрець — Achillea millefolium, Anagallis ar-

py
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fera, Nymphaea alba, Sedum acre, Sedum telephium, Sempervivum tectorum.
молодило вiйчасте — Jovibarba globifera subsp. globifera.
молодило гiрське — Sempervivum montanum.
молодило паросткове — Jovibarba globifera
subsp. globifera.
молодило покрiвельне — Sempervivum
tectorum.
молодило покрiвляне — Sempervivum tectorum.
молодило руське — Sempervivum ruthenicum.
молодило українське — Sempervivum ruthenicum.
молодильник — Isoëtes, Sedum acre.
молодильник звичайний — Isoëtes lacustris.
молодильник озерний — Isoëtes lacustris.
молодильниковi — Isoëtaceae.
молодички — Bellis perennis.
моложай — Sedum acre.
моложничок — Linaria vulgaris.
молозка — Glaux.
молозка приморська — Glaux maritima.
молокан — Lactuca serriola.
молоканка — Euphorbia esula.
молоко вовче — Euphorbia cyparissias, Euphorbia esula, Euphorbia sp.
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молоко гадюче — Chelidonium majus.
молоко дике — Euphorbia cyparissias, Eu-

молочай алепський — Euphorbia aleppica.
молочай багатобарвний — Euphorbia epithy-

молоко жаб’яче — Chelidonium majus, Eu-

молочай бессарабський — Euphorbia bes-

молоко канє — Euphorbia cyparissias.
молоко кiзє — Euphorbia cyparissias.
молоко кiтче — Euphorbia cyparissias.
молоко кутюже — Caltha palustris.
молоко ластiвинне — Chelidonium majus.
молоко лисчине — Euphorbia serrulata.
молоко песє — Chelidonium majus.
молоко песяче — Euphorbia sp.
молоко песє — Euphorbia cyparissias.
молоко псєче — Euphorbia cyparissias.
молоко псяче — Euphorbia sp.
молоко собаче — Euphorbia sp.
молоко суче — Chelidonium majus, Euphorbia

молочай блискучий — Euphorbia lucida.
молочай болотний — Euphorbia palustris,

молоко чортове — Chelidonium majus.
молокосос жаб’ячий — Euphorbia sp.
молонець — Hieracium umbellatum.
молостень — Cicerbita.
молостень голубочок — Cicerbita alpina.
молостень татарський — Lactuca tatarica.
молостуха (звичайна) — Lapsana communis.
молотень — Linum usitatissimum var. vulgare.
молотна трава — Pedicularis comosa.
молоч — Cicerbita, Carlina acaulis, Cicerbi-

молочай глянсуватий — Euphorbia lucida.
молочай Гольде — Euphorbia goldei.
молочай городнiй — Euphorbia peplus,

Euphorbia villosa.

молочай болотяний — Euphorbia palustris.

молочай верболистий — Euphorbia salicifolia.

молочай високий — Euphorbia villosa.
молочай волинський — Euphorbia volhynica.

ht

молочай волосистий — Euphorbia villosa.
молочай волохатий — Euphorbia villosa.
молочай гадючий — Euphorbia nicaeensis,
Lepidium perfoliatum.

Sonchus oleraceus.

молочай горошковий — Euphorbia lathyris.

молочай гострий — Euphorbia esula.
молочай гострий прутяний — Euphorbia

co

cyparissias, Melilotus oﬃcinalis.

sarabica.

rig

phorbia cyparissias, Euphorbia exigua.

moides.

py

phorbia nicaeensis.
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ta alpina, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia helioscopia, Hieracium pilosella, Senecio
vulgaris, Serratula tinctoria, Sonchus asper,
Sonchus oleraceus, Sonchus sp., Taraxacum ofﬁcinale.
молоч альпiйський — Cicerbita alpina.
молоч гiрський — Cicerbita alpina.
молоч городовий — Taraxacum oﬃcinale.
молоч дикий — Taraxacum oﬃcinale.
молоч жовтий — Chelidonium majus.
молоч кiнський — Cichorium intybus.
молоч лiсовий — Cicerbita alpina.
молоч синiй — Cichorium intybus.
молоча — Taraxacum oﬃcinale.
молочавiй — Euphorbia helioscopia.
молочаєвi — Euphorbiaceae.
молочаєць — Leontodon hispidus.
молочай — Euphorbia, Chelidonium majus,
Euphorbia agraria, Euphorbia cyparissias, Euphorbia esula, Euphorbia helioscopia, Euphorbia nicaeensis, Euphorbia palustris, Euphorbia peplis, Euphorbia seguierana, Euphorbia villosa, Genista tinctoria, Hieracium pilosella, Hieracium sp., Hypochoeris maculata,
Hypochoeris uniﬂora, Lactuca serriola, Lactuca virosa, Leontodon autumnalis, Linaria vulgaris, Picris hieracioides, Scorzonera humilis,
Senecio vulgaris, Sonchus arvensis, Sonchus
asper, Sonchus oleraceus, Sonchus sp., Taraxacum oﬃcinale.

esula subsp. tommasiniana.

молочай гострий типовий — Euphorbia
esula subsp. esula.

молочай гранчастий — Euphorbia angulata.

молочай грецький — Euphorbia taurinensis.
молочай груболистий — Euphorbia nicaeensis.

молочай гусиний — Caltha palustris.
молочай густоволохатоплодий — Euphorbia valdevillosocarpa.

молочай густомохнатоплодий — Euphorbia
valdevillosocarpa.

молочай гусячий — Sonchus arvensis.
молочай Ґольде — Euphorbia goldei.
молочай двозалозковий — Euphorbia rigida.
молочай дикий — Crepis tectorum, Euphorbia

esula, Euphorbia nicaeensis, Taraxacum oﬃcinale.
молочай днiстровський — Euphorbia
tyraica.
молочай донський — Euphorbia tanaitica.
молочай досонячний — Euphorbia helioscopia.
молочай дрiбненький — Euphorbia exigua.
молочай дрiбний — Euphorbia exigua.
молочай дрiбноквiтковий — Euphorbia chamaesyce.
молочай дрiбносмоковник — Euphorbia chamaesyce.
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молочай дрiбноцвiтий — Euphorbia cha-

молочай пiвденноєвропейський — Euphorbia nicaeensis.
reosa.

молочай плосколистий — Euphorbia platyphyllos.

молочай плямистий — Euphorbia maculata.

молочай польовий — Euphorbia agraria.
молочай прибережний — Euphorbia paralias.

молочай приморський — Euphorbia peplis.

молочай простертий — Euphorbia humifusa.

простий — Sonchus oleraceus.
прутовидний — Euphorbia virgata.
прутяний — Euphorbia virgata.
прямий — Euphorbia serrulata,

ht

молочай
молочай
молочай
молочай

Euphorbia stricta.

молочай ребристий — Euphorbia angulata.
молочай рiзнобарвний — Euphorbia epithymoides.

молочай сарептський — Euphorbia sareptana.

молочай свинський — Sonchus oleraceus.
молочай свинячий — Sonchus oleraceus.
молочай Сегiєра — Euphorbia seguierana.
молочай Сеґ’є — Euphorbia seguierana.
молочай серповидний — Euphorbia falcata.
молочай серпуватий — Euphorbia falcata.
молочай синiй — Lactuca tatarica.
молочай скелелюбний — Euphorbia petro-

au

th
or

's

co

Euphorbia chamaesyce subsp. massiliensis.
молочай жовтий — Chelidonium majus.
молочай жорсткий — Euphorbia rigida.
молочай зубчастий — Euphorbia dentata.
молочай Калениченка — Euphorbia kaleniczenkoi.
молочай карнiолiйський — Euphorbia carniolica.
молочай карпатський — Euphorbia carpatica.
молочай кипарисовидний — Euphorbia cyparissias.
молочай кипарисовий — Euphorbia cyparissias.
молочай клокiвський — Euphorbia klokoviana.
молочай Клокова — Euphorbia klokovii.
молочай Котова — Euphorbia kotovii.
молочай країнський — Euphorbia carniolica.
молочай красний — Chelidonium majus.
молочай крейдолюбний — Euphorbia cretophila.
молочай кримський — Euphorbia tauricola.
молочай Ледебура — Euphorbia ledebourii.
молочай лозовий — Euphorbia virgata.
молочай лозяний — Euphorbia virgata.
молочай маленький — Euphorbia exigua.
молочай малоазiйський — Euphorbia
aleppica.
молочай марсельський — Euphorbia massiliensis.
молочай мигдалевидний — Euphorbia amygdaloides.
молочай мигдалолистий — Euphorbia
amygdaloides.
молочай миртолистий — Euphorbia myrsinites.
молочай молочний — Hieracium pilosella.
молочай напiвволохатий — Euphorbia semivillosa.
молочай напiвмохнатий — Euphorbia semivillosa.
молочай несправжньоосиполюбний — Euphorbia pseudoglareosa.
молочай несправжньохрящуватий — Euphorbia pseudoglareosa.
молочай облямований — Euphorbia marginata.
молочай осиполюбний — Euphorbia glareosa.
молочай переливчастий — Euphorbia undulata.

молочай пiвденноєвропейський осиполюбний — Euphorbia nicaeensis subsp. gla-

rig

молочай дрiбноцвiтий марсельський —

py

maesyce.

phila.

молочай
молочай
молочай
молочай
молочай
молочай
молочай

скельний — Euphorbia petrophila.
солодкий — Euphorbia dulcis.
соняшний — Euphorbia helioscopia.
сосонка — Euphorbia cyparissias.
Сояка — Euphorbia sojakii.
стелюх — Euphorbia humifusa.
степовий — Euphorbia stepposa,

Sonchus asper.

молочай строкатий — Euphorbia marginata.
молочай сумний — Euphorbia tristis.
молочай товарячий — Asclepias syriaca, Hieracium pilosella.

молочай товстий — Chelidonium majus.
молочай тонкий — Euphorbia subtilis.
молочай тонкостеблий — Euphorbia leptocaula.

молочай туринський — Euphorbia taurinensis.

молочай узбережний — Euphorbia paralias.

молочай хазяйський — Lactuca serriola.
молочай хрящуватий — Euphorbia glareosa.
молочай чиновий — Euphorbia lathyris.
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молочай язичковий — Euphorbia lingulata.

молочай Ясевича — Euphorbia jasiewiczii.
молочай Ясiєвича — Euphorbia jasiewiczii.
молочайник — Euphorbia amygdaloides, Euphorbia villosa, Securinega suﬀruticosa.

молочайник вовчий — Chondrilla juncea.
молочайниця — Taraxacum oﬃcinale.
молочайнi — Euphorbiaceae.
молочак — Euphorbia, Euphorbia amygdaloi-

parissias, Euphorbia esula, Euphorbia helioscopia, Euphorbia nicaeensis, Euphorbia
villosa, Euphorbia sp., Lapsana communis, Linaria vulgaris, Primula veris, Senecio
vulgaris, Sonchus asper, Sonchus oleraceus,
Taraxacum oﬃcinale, Tragopogon dubius.
молочiй болотний — Sonchus palustris.
молочiй гiрський — Cirsium waldsteinii.
молочiй городний — Sonchus oleraceus.
молочiй дiдикуватий — Senecio vulgaris.
молочiй коров’ячий — Hypochoeris maculata.
молочiй острий — Sonchus asper.
молочiй полевий — Sonchus arvensis.
молочiй свинський — Sonchus oleraceus.
молочiй шерсткий — Sonchus asper.
молочiйка — Euphorbia villosa, Sonchus arvensis, Taraxacum oﬃcinale.
молочiнь — Euphorbia amygdaloides, Sonchus
oleraceus, Taraxacum oﬃcinale.
молочка — Glaux, Euphorbia cyparissias, Euphorbia villosa, Lactuca serriola.
молочка приморська — Glaux maritima.
молочкавець — Chelidonium majus, Euphorbia helioscopia, Hieracium pilosella, Sonchus
asper, Taraxacum oﬃcinale, Tussilago farfara.
молочко — Euphorbia cyparissias, Euphorbia
helioscopia, Euphorbia seguierana, Euphorbia
sp., Hieracium pilosella, Lactuca serriola, Lactuca virosa, Taraxacum oﬃcinale.
молочко вовче — Euphorbia cyparissias.
молочко гадиняче — Euphorbia helioscopia.
молочко дамське — Dianthus superbus.
молочко жаб’яче — Euphorbia helioscopia,
Euphorbia sp.
молочко жовте — Chelidonium majus, Taraxacum oﬃcinale.
молочко котяче — Euphorbia cyparissias.
молочко пессє — Euphorbia helioscopia.
молочко писцє — Chelidonium majus.
молочко псяче — Chelidonium majus, Euphorbia cyparissias.
молочко собаче — Chelidonium majus, Euphorbia esula.
молочко суче — Euphorbia cyparissias.
молочко сучоє — Euphorbia helioscopia, Sonchus asper.
молочко чортове — Barbarea vulgaris, Euphorbia helioscopia.
молочна трава — Glaux maritima.
молочне зiлля — Chelidonium majus.
молочний корiнь — Tragopogon pratensis.
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des, Euphorbia cyparissias, Euphorbia esula,
Euphorbia helioscopia, Euphorbia nicaeensis,
Euphorbia seguierana, Euphorbia villosa, Lactuca serriola, Sonchus arvensis, Sonchus oleraceus, Taraxacum oﬃcinale.
молочак блискучий — Euphorbia lucida.
молочак болотяний — Euphorbia palustris,
Sonchus palustris.
молочак верболистий — Euphorbia salicifolia.
молочак городний — Euphorbia peplus.
молочак городнiй — Sonchus oleraceus.
молочак гранчастий — Euphorbia angulata.
молочак досонечний — Euphorbia helioscopia.
молочак дрiбний — Euphorbia exigua.
молочак дрiбноцвiтий — Euphorbia chamaesyce.
молочак зелезистий — Euphorbia epithymoides.
молочак круглолистий — Euphorbia peplus.
молочак лозовий — Euphorbia virgata.
молочак маленький — Euphorbia exigua.
молочак мiкдалолистий — Euphorbia amygdaloides.
молочак острий — Euphorbia esula.
молочак полевий — Euphorbia agraria.
молочак польовий — Sonchus arvensis.
молочак приморський — Euphorbia peplis.
молочак псярник — Euphorbia cyparissias.
молочак серповатий — Euphorbia falcata.
молочак солодкий — Euphorbia dulcis.
молочак стелюх — Euphorbia humifusa.
молочак стрункий — Euphorbia villosa.
молочак товстолистий — Euphorbia nicaeensis.
молочак тонкобильний — Euphorbia leptocaula.
молочак шерсткий — Sonchus asper.
молочак широколистий — Euphorbia platyphyllos.
молочей — Euphorbia helioscopia.
молочень — Taraxacum oﬃcinale.
молочець — Taraxacum oﬃcinale.

riola, Taraxacum oﬃcinale, Tussilago farfara.

молочий простий — Sonchus arvensis.
молочiй — Cicerbita alpina, Euphorbia cy-

ht

молочай щебриковидний — Euphorbia pep-

молочий — Euphorbia cyparissias, Lactuca ser-

rig

typhyllos.

py

молочай широколистий — Euphorbia pla-
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морелi — Armeniaca vulgaris.
мореля(i) — Armeniaca vulgaris, Cerasus vulgaris.

морель — Armeniaca vulgaris.
мориг — Polygonum aviculare.
мориганка — Solanum nigrum.
мориґанка — Solanum tuberosum.
мориморд — Aconitum napellus.
морiг — Polygonum aviculare.
морiжничок — Bellis perennis.
морiжок — Polygonum aviculare.
моркавець узколистий — Berula erecta.
моркавець широколистий — Sium latifolium.

морква — Daucus, Cicuta virosa, Conium

's
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maculatum, Daucus carota.

морква борова — Berteroa incana.
морква вонюча — Daucus carota subsp. carota.

морква
морква
морква
морква

гадюча — Peucedanum oreoselinum.
гiрська — Ligusticum mutellina.
городня — Daucus sativus.
дика — див. дика морква, Achillea

millefolium, Angelica archangelica, Bryonia alba, Cicuta virosa, Conium maculatum, Daucus carota, Daucus carota subsp. carota, Hibiscus trionum, Laserpitium prutenicum, Ligusticum mutellina, Sambucus ebulus, Selinum
carvifolia.
морква звичайна — Daucus carota.
морква звичайна городня — Daucus carota subsp. sativus.
морква звичайна дика — Daucus carota
subsp. carota.
морква лiсна — Peucedanum oreoselinum.
морква польова — Angelica archangelica,
Daucus carota subsp. carota, Seseli libanotis.
морква посiвна — Daucus sativus.
морква степова — Trinia kitaibelii.
морква хатня — Daucus carota subsp. sativus.
морквеша — Daucus carota.
морквиця — Chaerophyllum bulbosum, Conium maculatum, Daucus carota, Heracleum
sphondylium.
морквиця польова — Daucus carota subsp.
carota.
морквiвник — Ligusticum mutellina.
морквянець — Ligusticum.
морквянець гiрський — Ligusticum mutellina.
морквяник — Chaerophyllum.
морквяник бульбистий — Chaerophyllum
bulbosum.
морквяник дурманний — Chaerophyllum
temulum.
морквяник мохнатий — Chaerophyllum hirsutum.
морквяник пахучий — Chaerophyllum aromaticum.

co

esula, Euphorbia helioscopia, Gentiana cruciata, Orobanche elatior, Sedum telephium,
Sonchus asper, Sonchus sp., Taraxacum ofﬁcinale, Tragopogon brevirostris, Tragopogon
pratensis.
молочник гуркий — Agrimonia eupatoria.
молочник отруйний — Euphorbia helioscopia.
молочниця — Sonchus asper.
молочняк — Euphorbia sp.
молочь — Scorzonera purpurea subsp. rosea.
молошник — Chelidonium majus, Taraxacum
oﬃcinale.
молошничок — Linaria vulgaris.
молткiя — Moltkia.
молткiя голуба — Moltkia caerulea.
молукська трава — Molucella.
молукська трава гладенька — Molucella laevis.
молюго — Mollugo.
молюго дрiбненька — Mollugo cerviana.
молюго дрiбний — Mollugo cerviana.
молюговi — Molluginaceae.
мольткiя — Moltkia.
мольткiя блакитна — Moltkia caerulea.
момеч — Calla palustris.
момич — Nuphar lutea, Nymphaea alba.
момич бiлий — Nymphaea alba.
момич жiночий — Nuphar lutea, Nymphaea
alba.
момич жовтий — Nuphar lutea.
момич чоловiчий — Nuphar lutea.
монерма — Monerma.
монерма цилiндрична — Monerma cylindrica.
монетниця — Soldanella.
монетниця гiрська — Soldanella montana.
монетниця угорська — Soldanella hungarica.
монотропа — Monotropa, Monotropa hypopitys.
монотроповi — Monotropaceae.
монохорiя — Monochoria.
монохорiя Корсакова — Monochoria korsakowii.
моращiвник — Achillea millefolium.
морва — Morus, Morus alba, Morus nigra.
морва бiла — Morus alba.
морва чорна — Morus nigra.
морвове дерево — Morus sp.
моргулька — Briza media.
морда — Galeopsis sp.
мордовник — Echinops ritro, Echinops sphaerocephalus.
мордочки заячi — Iberis.
морелеве дерево — Armeniaca vulgaris.

rig

молочник — Chelidonium majus, Euphorbia
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мороїдник — Salvia pratensis, Tussilago farfara.

морон — Bellis, Bellis perennis.
морон тревалий — Bellis perennis.
морончики — Bellis perennis.
моронька — Galium odoratum.
морсянка — Galium odoratum.
морська гiрчиця — Cakile, Cakile maritima.
морська гiрчиця звичайна — Cakile maritima.

морська гiрчиця звичайна причорноморська — Cakile maritima subsp. euxina.
морська гiрчиця звичайна типова — Cakile maritima subsp. maritima.

морська гiрчиця причорноморська — Cakile euxina.

ht

морська гiрчиця чорноморська — Cakile euxina.

морська трава — Eleocharis sp., Juncus sp.,

rig

Zostera, Zostera marina.

морська трава звичайна — Zostera marina.
морська трава маленька — Zostera noltii.
морський крiп — Crithmum.
морський крiп їстiвний — Crithmum maritimum.

мортук — Eremopyrum.
мортук пшеничний — Eremopyrum triticeum.
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Daucus carota.
морквянка — Daucus carota.
моркiвник — Silaum, Chaerophyllum aromaticum, Daucus carota.
моркiвник лучний — Silaum silaus.
моркiвник солончаковий — Silaum silaus.
моркiвниця — Astrodaucus.
моркiвниця схiдна — Astrodaucus orientalis.
моркiвниця узбережна — Astrodaucus littoralis.
моркiвця — Daucus carota.
моркiтник — Daucus carota.
моркляниця — Daucus carota.
морков — Daucus carota.
морков дика — Achillea millefolium, Daucus
carota subsp. carota, Hibiscus trionum.
морков звичайна — Daucus carota.
морковець — Daucus carota, Pimpinella saxifraga.
морковиця — Chaerophyllum bulbosum, Daucus carota.
морковиця дика — Hibiscus trionum.
морковиця лiсна — Chaerophyllum bulbosum.
морковка дика — Daucus carota subsp. carota.
морковка польова — Thalictrum minus.
морковлянка — Daucus carota.
морковник — Achillea millefolium, Anthriscus
sylvestris, Chaerophyllum bulbosum, Daucus
carota, Peucedanum palustre, Silaum silaus.
морковник болотний — Pedicularis palustris.
морковниця — Achillea millefolium, Astrodaucus, Daucus carota.
морковниця прибережна — Astrodaucus littoralis.
морковниця схiдна — Astrodaucus orientalis.
морковняк — Silaum silaus.
морковця — Daucus carota, Silaum silaus.
морков’ядь — Daucus carota.
морков’янка — Achillea millefolium, Daucus
carota.
морков’ять — Achillea millefolium.
морковь — Daucus carota.
морог — Polygonum aviculare.
морожок — Polygonum aviculare.
мороз — Aster amellus, Aster × salignus, Aster
sedifolius, Colchicum autumnale, Nicotiana
alata, Phlox paniculata, Sedum acre, Solidago gigantea.
морозенко — Aster amellus.
морозець — Colchicum autumnale.
морозник — Helleborus purpurascens.
мороз-трава — Helichrysum arenarium.
морозь — Colchicum autumnale.

py

морквяниця — Chaerophyllum aromaticum,
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мортук схiдний — Eremopyrum orientale.
мортьва — Daucus carota.
моруг — Geum rivale, Polygonum aviculare.
морхва — Daucus, Daucus carota.
морхва звичайна — Daucus carota.
морхов — Daucus carota.
москалик — Taraxacum oﬃcinale.
москалики — Plantago media, Viola canina.
москаль — Allium sativum, Eryngium planum,
Taraxacum oﬃcinale.

москаселики — Galanthus nivalis.
моташник — Veronica austriaca.
мотилики — Viola tricolor.
мотилиця — Agrostis stolonifera.
мотилки — Viola odorata, Viola tricolor.
мотодил — Sedum acre.
мотузок — Cuscuta europaea.
мотька — Xanthium spinosum.
мох — Lycopodium clavatum.
мох бiлий — Cerinthe minor.
мох оленячий — Lycopodium clavatum.
мохар — Setaria italica.
мохна — Potentilla reptans.
мохналька гусяча — Potentilla anserina.
мохнатка — Luzula, Anchusa ochroleuca.
мохнатка альпiйська — Luzula alpinopilosa.

мохнатка блiда — Luzula pallescens.
мохнатка волосиста — Luzula pilosa.
мохнатка гайова — Luzula luzuloides.
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tala.

polyrhizos.
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мохунка — Physalis alkekengi.
мохуньки — Physalis alkekengi.
мохурка — Physalis alkekengi.
моцноздоба — Mirabilis jalapa.
мочар — Agrostis capillaris.
мочарка — Chelidonium majus.
мочєрина — Carex acutiformis.
мошнач — Sedum acre.
мошник — Falcaria vulgaris.
мошнухи — Physalis alkekengi.
мошоночник звичайний — Colutea arborescens.

mus verrucosus.

мужичок — Asperula tinctoria.
муксiса — Adoxa moschatellina.
мулянка — Limosella, Limosella aquatica,
Saponaria oﬃcinalis.

ht

мулянка водяна — Limosella aquatica.
мулянка звичайна — Limosella aquatica.
мульга — Viscum album.
мундрик — Larix decidua.
мурава — Poa annua.
мурава-трава — Polygonum aviculare.
муравка — Myosurus minimus.
муравки — Pyrus communis.
муральник — Achillea millefolium.
мурачуник — Achillea millefolium.
мурашина трава — Elymus caninus.
мурашкiвник — Sedum telephium.
мурашкiвник бiлий — Achillea millefolium.
мурашник — Achillea millefolium, Polygonum
aviculare.

co

моховинка безплаточна — Sagina apetala.
моховинка вузлувата — Sagina nodosa.
моховинка звичайна — Sagina procumbens.
моховинка лежача — Sagina procumbens.
моховинка моховидна — Sagina saginoides.
моховинка скельна — Sagina saginoides.
мохоцвiт — Tillaea.
мохун — Ranunculus illyricus, Ranunculus

мудрик — Larix decidua.
мудрина — Larix decidua.
мудрiнь — Larix decidua.
мудя попове — Euonymus verrucosus.
мудятник — Orchis mascula.
мудь — Euonymus europaeus.
мудь попова — Euonymus europaeus, Euony-

rig

мохнатка жовтувата — Luzula luzulina.
мохнатка колосиста — Luzula spicata.
мохнатка лiсова — Luzula sylvatica.
мохнатка пiвденна — Luzula forsteri.
мохнатка польова — Luzula campestris.
мохнатка рясноцвiта — Luzula multiflora.
мохнатка судетська — Luzula sudetica.
мохнатка широколиста — Luzula pilosa.
мохнаток — Luzula, Luzula pilosa.
мохнаток бiлавий — Luzula luzuloides.
мохнаток великий — Luzula sylvatica.
мохнаток узколистий — Luzula campestris.
мохнаток широколистий — Luzula pilosa.
мохнаточка — Drosera rotundifolia.
мохноног — Stachys germanica.
мохнухи — Physalis alkekengi.
моховинка — Sagina.
моховинка безпелюсткова — Sagina ape-

py
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мошурка — Prunus domestica subsp. insititia.
мсял — Heracleum sphondylium.
муда — Euonymus verrucosus.
муда поповi — Eriophorum angustifolium,
Lonicera nigra.

мудики — Glechoma hederacea, Myosotis scorpioides, Viola hirta.

мудики вторичнi — Glechoma hederacea.
мудина — Euonymus europaeus, Malva verticillata.

мудi котовi — Aristolochia clematitis.
мудi поповi — Daphne mezereum, Euonymus
verrucosus, Rhamnus catharticus.

мудки — Majanthemum bifolium.
мудник болотяний — Parnassia palustris.
мудрен(ец)ь — Larix decidua.

мурашничок — Achillea millefolium.
муращаник — Achillea millefolium.
муращiвник — Achillea millefolium, Acinos arvensis, Hypericum perforatum.

муращiльник — Achillea millefolium.
муращу — Achillea millefolium.
муращу(ль)ник — Achillea millefolium.
мурелi — Armeniaca vulgaris.
муреля — Armeniaca vulgaris.
мурецiя — Muretia.
мурецiя жовта — Muretia lutea.
мури(шi) — Rubus caesius.
мурiг — Polygonum aviculare.
мурiжа — Polygonum aviculare.
мурiжок — Polygonum aviculare.
мурiнка — Malus domestica.
мурог — Poa annua, Polygonum aviculare.
мурог польовий — Linaria vulgaris.
мурожик — Polygonum aviculare.
мурущун — Achillea millefolium.
мурющувник — Achillea millefolium.
мурянга — Achillea millefolium.
муря(нд)жник — Achillea millefolium.
мурянча — Achillea millefolium.
мурянчник — Achillea millefolium.
мурящiвник — Achillea millefolium.
мурящульник — Achillea millefolium.
мусаґач — Cercis siliquastrum.
муски заячi — Malus domestica.
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ana.

м’якотравцевi — Molluginaceae.
м’якух — Hammarbya.
м’якух болотяний — Hammarbya paludosa.

м’якуш — Potentilla anserina.
м’ясо дiдове — Symphytum oﬃcinale.
м’ята — Mentha, Glechoma hederacea, Men-

tha aquatica, Mentha arvensis, Mentha longifolia, Mentha × piperita, Mentha spicata,
Nepeta cataria, Origanum vulgare.
м’ята ангельська — Mentha arvensis, Mentha
spicata.
м’ята англiйська — Mentha × piperita.
м’ята берегова — Mentha arvensis, Mentha
longifolia.
м’ята блошина — Mentha pulegium.
м’ята-блошниця — Mentha arvensis, Mentha
pulegium.
м’ята болотна — Mentha aquatica, Mentha arvensis.
м’ята влохата — Mentha spicata.
м’ята водяна — Mentha aquatica, Mentha
arvensis, Mentha longifolia.
м’ята глуха — Lamiastrum galeobdolon, Mentha arvensis.
м’ята городня — Mentha spicata.
м’ята городова — Mentha spicata.
м’ята гусина — Potentilla alba.
м’ята дика — Glechoma hederacea, Lythrum
salicaria, Mentha arvensis, Stachys sylvatica.
м’ята довга — Mentha spicata.
м’ята довголиста — Mentha longifolia.
м’ята-драголюб — Origanum vulgare.
м’ята дрiбноквiткова — Mentha micrantha.
м’ята дрiбноцвiта — Mentha micrantha.
м’ята душиста — Mentha × piperita, Mentha
spicata.
м’ята енгельська — Mentha arvensis, Mentha
× piperita.
м’ята жаб’яча — див. жаб’яча м’ята, Mentha spicata.
м’ята зелена — Mentha spicata.
м’ята камяна — див. кам’яна м’ята.
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uva-ursi, Rhododendron myrtifolium.
мучниця звичайна — Arctostaphylos uvaursi.
мучниця лiкарська — Arctostaphylos uvaursi.
мучничник — Arctostaphylos uva-ursi.
муший — Phleum pratense.
мушинка — Setaria pumila.
мушиця — Cynosurus cristatus.
мушiй — Setaria pumila, Setaria verticillata,
Setaria viridis.
мушiйка — Setaria pumila.
мушiль — Setaria viridis.
мушка — Alopecurus pratensis, Asparagus ofﬁcinalis, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus,
Ranunculus acris.
мушка вiвсяна — Arrhenatherum elatius.
мушка житна — Phleum pratense.
мушка менша — Phleum phleoides.
мушка пастiвна — Phleum pratense.
мушка пшенична — Alopecurus pratensis.
мушка чорна — Plantago lanceolata.
мушка шовкова — Carex hirta.
мушкатель — Geranium macrorhizum,
Pelargonium zonale.
мушкателька — Pelargonium zonale, Pyrus
communis.
мушкати — Prunus domestica.
мушкатлики — Malva sylvestris.
мушлиця — Saponaria oﬃcinalis.
мушмула — Mespilus, Mespilus germanica.
мушмула звичайна — Mespilus germanica.
мушмула нiмецька — Mespilus germanica.
мушмула японська — див. японська муш-

ides.

м’якотравець — Mollugo.
м’якотравець дрiбний — Mollugo cervi-

мула.
мша(ль) — Heracleum sphondylium.

ht

communis.

мученичник — Arctostaphylos uva-ursi.
мученишник — Arctostaphylos uva-ursi.
мучинець — Chenopodium album.
мучиця — Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus.
мучник — Chenopodium bonus-henricus.
мучниця — Arctostaphylos, Arctostaphylos

ticum.

м’ягун — Valeriana oﬃcinalis.
м’ядовик — Dracocephalum thymiﬂorum.
м’яжень — Opuntia.
м’якиш — Ajuga laxmannii.
м’яковолосець — Glinus.
м’яковолосець лядвенцевий — Glinus loto-

rig

tius.

мухоловка — Drosera rotundifolia.
мухомор — Delphinium elatum.
мухомор-трава — Thalictrum simplex.
мухурка — Physalis alkekengi.
мучанки — Pyrus communis.
мученик — Arctostaphylos uva-ursi.
мучениця — Arctostaphylos uva-ursi, Pyrus

мшиця — Androsace villosa.
м’ягковолосник водяний — Myosoton aqua-

py

мусюй — Medicago sativa.
мусянжа — Perilla frutescens.
мутник — Conium maculatum.
муфтики — Hieracium pilosella.
муха — Briza media.
мухарка вiвсоватка — Arrhenatherum ela-
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м’ята кiльчаста — Mentha × verticillata.
м’ята кiнська — див. кiнська м’ята, Gle-

спорiднена — Mentha × gentilis.
ужача — Salvia nemorosa.
українська — Mentha ucrainica.
французька — Elsholtzia ciliata.
холодна — Mentha × piperita, Men-

tha longifolia, Mentha spicata.

м’ята-холоднянка — Mentha × piperita.
м’ята цитринова — Melissa oﬃcinalis.
м’ята чорна — Mentha aquatica, Mentha
longifolia, Mentha × piperita, Origanum vulgare.
м’ята чортова — Thalictrum aquilegifolium.
м’ятва — Mentha sp., Mentha × piperita.
м’ятва кiнська — Mentha × piperita.
м’ятва пахуча — Mentha × piperita.
м’ятва перцева — Mentha × piperita.
м’ятень звичайний — Myosoton aquaticum.
м’ятiнь — Myosoton aquaticum.
м’ятка — Mentha arvensis, Mentha longifolia,
Mentha piperita, Mentha spicata, Mentha sp.
м’ятка анґлiйська — Mentha × piperita.
м’ятка єнґельська — Mentha × piperita.
м’ятка кiнська — Origanum vulgare.
м’ятка кучерява — Mentha spicata.
м’ятка лiсова — Mentha arvensis, Mentha
longifolia.
м’ятка перечна — Mentha × piperita.
м’ятка перцева — Mentha × piperita.
м’ятка песяча — див. песяча м’ятка.
м’ятка польова — Mentha aquatica.
м’ятка правдива — Mentha × piperita.
м’ятка холодна — Mentha × piperita.
м’ятлик — Poa sterilis, Poa trivialis.
м’ятлик луговий — Poa pratensis.
м’ятлиця — Agrostis stolonifera.
м’ято — Mentha arvensis, Mentha sp., Nepeta
cataria.
м’яточник — Ballota, Ballota nigra, Glechoma hederacea.
м’яточник пiвнiчний — Ballota borealis.
м’яточник чорний — Ballota nigra.
м’яточник чорний смердючий — Ballota
nigra subsp. foetida.
м’яточник чорний типовий — Ballota nigra subsp. nigra.
м’ятошник — Ballota nigra.
м’ять кiнська — Mentha arvensis.
м’яч(ик) — Echinops ritro.
м’ячка — Typha angustifolia, Typha latifolia.
м’яч-трава — Aristolochia clematitis.
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choma hederacea, Lamium album, Mentha
aquatica, Mentha arvensis, Mentha longifolia,
Mentha × verticillata.
м’ята кобиляча — Mentha arvensis.
м’ята козацька — Mentha micrantha.
м’ята козя — Mentha arvensis.
м’ята колосиста — Mentha spicata.
м’ята колосовидна — Mentha spicata.
м’ята коняча — Mentha arvensis, Mentha
longifolia, Mentha spicata.
м’ята котяча — див. котяча м’ята, Nepeta
cataria, Valeriana oﬃcinalis.
м’ята кошача — Clinopodium vulgare, Glechoma hederacea, Logﬁa arvensis, Nepeta
cataria, Nepeta nuda.
м’ята кругла — Mentha spicata.
м’ята крута — Mentha spicata.
м’ята кудлата — Mentha spicata.
м’ята кудрява — Mentha spicata.
м’ята кунська — Glechoma hederacea.
м’ята кучерява — Mentha arvensis, Mentha ×
piperita, Mentha spicata.
м’ята лiсна — Mentha spicata, Origanum vulgare.
м’ята лiсова — Clinopodium vulgare, Glechoma hederacea, Mentha longifolia.
м’ята лугова — Mentha spicata.
м’ята мачача — Nepeta cataria.
м’ята нотошник — Mentha × piperita.
м’ята орна — Mentha longifolia.
м’ята пахуча — Mentha × piperita.
м’ята перечна — Mentha × piperita.
м’ята персидська — Mentha × piperita.
м’ята перцева — Mentha × piperita.
м’ята пiдтинна — Elsholtzia ciliata.
м’ята плавнева — Mentha arvensis.
м’ята повзуча — Nepeta nuda.
м’ята-полiй — Mentha pulegium.
м’ята польова — Mentha arvensis, Acinos
arvensis, Ajuga genevensis, Mentha aquatica,
Nepeta cataria.
м’ята попрьова — Mentha × piperita.
м’ята правдива — Mentha spicata.
м’ята проста — Mentha × piperita.
м’ята рогова — Mentha arvensis.
м’ята руська — Mentha longifolia.
м’ята садова — Mentha spicata.
м’ята собача — Ballota nigra, Glechoma hederacea, Lamium album, Lamium sp., Nepeta
cataria, Prunella vulgaris, Veronica austriaca.

м’ята
м’ята
м’ята
м’ята
м’ята

ht

cata.

rig

м’ята квасна — Mentha longifolia, Mentha spi-

py
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Н
набивач — Ajuga laxmannii.
навертило — Alchemilla vulgaris.
навер(т)ник — Alchemilla vulgaris.
наводки — Calendula oﬃcinalis.
наволос — Solidago virgaurea.
наволоч — Solidago virgaurea.
наволош — Solidago virgaurea.
наворотень — Alchemilla vulgaris, Tanacetum

наголоватки бiлостеблi — Jurinea albicaulis.

наголоватки бiлостеблi розлогi — Jurinea
albicaulis subsp. laxa.

наголоватки бруднi — Jurinea sordida.
наголоватки вапняковi — Jurinea calcarea.

наголоватки верболистi — Jurinea salicifolia.

vulgare.

наголоватки волошковi — Jurinea cyano-

garis.

наголоватки волошковi тонкорозсiченi —

tum vulgare.

наворотиш звичайний — Tanacetum vulgare.
нав(о)ротник — Alchemilla vulgaris, Tanacetum vulgare.

наворотник звичайний — Alchemilla vulgaris.

Jurinea cyanoides subsp. tenuiloba.

наголоватки волошкоподiбнi — Jurinea
centauroides.

наголоватки вузьколистi — Jurinea stoechadifolia.

наголоватки гранiтнi — Jurinea granitica.
наголоватки днiстровськi — Jurinea tyraica.

py

наголоватки Еверсмана — Jurinea ewersmanii.

наголоватки китицецвiтi — Jurinea thyrsiﬂora.

наголоватки короткоголiвчастi — Jurinea
brachycephala.

co

навороток — Tanacetum vulgare.
навратник — Alchemilla vulgaris.
навратнiк — Tanacetum vulgare.
навраток — Tanacetum vulgare.
навротень — Alchemilla vulgaris, Tanacetum

ht

наворотень полевий — Aphanes arvensis.
наворотиш — Scrophularia nodosa, Tanace-

ides.

rig

наворотень звичайний — Alchemilla vul-

vulgare.

наголоватки красний цвiт — Centaurea tri-

нагiдки городнi — Calendula oﬃcinalis.
нагiдки дикi — Calendula arvensis.
нагiдки лiкарськi — Calendula officinalis.
нагiдки лiсовi — Inula hirta.
нагiдки польовi — Calendula arvensis, An-

наголоватки розлогi — Jurinea laxa.
наголоватки рясноголiвчастi — Jurinea

au

brida.
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навротик — Sanicula europaea.
навротич — Tanacetum vulgare.
навудки — Inula hirta.
навут — Cicer arietinum.
нагадник — Potentilla erecta, Potentilla recta.
нагiдка — Calendula oﬃcinalis.
нагiдки — Calendula, Calendula oﬃcinalis.
нагiдки африканськi — Dimorphotheca hy-

themis tinctoria.

нагiдник — Potentilla argentea.
нагiйки — Calendula oﬃcinalis.
нагiтки — Calendula oﬃcinalis.
наговолодки — Dipsacus strigosus.
нагодки — Calendula oﬃcinalis, Trifolium
spadiceum.

наголоватень — Centaurea cyanus, Cirsium

arvense, Jurinea consanguinea, Sanguisorba
oﬃcinalis.
наголоватень синенький — Centaurea cyanus.
наголоватки — Jurinea, Centaurea jacea,
Centaurea mollis, Centaurea orientalis, Centaurea phrygia, Cirsium arvense, Jurinea consanguinea, Jurinea cyanoides.

chocephala.

наголоватки Ледебура — Jurinea ledebourii.

наголоватки несправжньом’якi — Jurinea
pseudomollis.

наголоватки павутинястi — Jurinea arachnoidea.

наголоватки Пачоського — Jurinea paczoskiana.
polyclonos.

наголоватки рясноцвiтi — Jurinea linearifolia, Jurinea multiﬂora.

наголоватки спорiдненi — Jurinea consanguinea.

наголоватки спорiдненi павутинястi — Jurinea consanguinea subsp. arachnoidea.

наголоватки Талiєва — Jurinea talievii.
наголоватки товстонасiннi — Jurinea pachysperma.

наголоватки харкiвськi — Jurinea charkoviensis.

наголоватник — Chartolepis glastifolia.
наголоваток — Centaurea biebersteinii, Centaurea scabiosa, Knautia arvensis.

наголоваток жовтий — Centaurea orientalis.
наголоваток красний — Jurinea cyanoides,
Jurinea polyclonos.

наголоваток синiй — Centaurea phrygia.
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наголовка злотиста — Centaurea orientalis.
наголоводки — Centaurea biebersteinii.
нагудки — Calendula oﬃcinalis.
нагут — Calendula oﬃcinalis, Cicer arietinum,
Cicer arietinum.

надбородник — Epipogium.
надбородник безлистий — Epipogium
aphyllum.

надорва — Silene latifolia.
надошник — Mentha × piperita.
надошник польовий — Epilobium montanum.
надраґоля — Atropa bella-donna.
надраґуля — Atropa bella-donna, Solanum nigrum, Vaccinium uliginosum.

надрафiй — Tanacetum vulgare.
надтинник — Solanum dulcamara.
надуванка — Physospermum.
надуванчики — Taraxacum oﬃcinale.
надувка — Typha angustifolia.
надулей-цвiт — Campanula trachelium.
наземка — Polycnemum, Polycnemum arvense, Polycnemum majus.

наземка бородавчаста — Polycnemum verrucosum.

велика — Polycnemum majus.
Гейфелева — Polycnemum heuﬀelii.
Гейффеля — Polycnemum heuﬀelii.
Гойффеля — Polycnemum heuf-

felii.

th
or
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наземка мала — Polycnemum arvense.
наземка польова — Polycnemum arvense.
назьомка — Polycnemum arvense.
накорiнниця — Phelypaea, Diphelypea.
накорiнниця Олени — Diphelypea helenae.

накорiнниця червона — Phelypaea coccinea, Diphelypea coccinea.

au

накот — Calendula oﬃcinalis.
налень — Quercus petraea.
налив (бiлий) — Malus domestica.
намелина — Viscum album.
намисто — Euonymus europaeus.
намистянка — Malva sylvestris.
намулок звичайний — Elatine alsinastrum.
намулок перечний — Elatine hydropiper.
намульниця — Monochoria.
намульниця Корсакова — Monochoria korsakowii.

напальки (блiдножовтi) — Digitalis grandiﬂora.

напальки червонi — Digitalis purpurea.
напасна травка — Elymus repens.
наперсник — Digitalis, Digitalis purpurea.
наперсник великоцвiтий — Digitalis grandiflora.

rea.

наперсниця — Digitalis grandiﬂora.
наперстка — Digitalis purpurea.
наперстки — Digitalis grandiﬂora.
наперсткова трава — Digitalis purpurea.
наперстник — Digitalis grandiﬂora.
наперс(т)ник жовтий — Digitalis grandiﬂora.
наперстник красний — Digitalis purpurea.
наперс(т)ник червоний — Digitalis purpurea.
наперстник черлений — Digitalis purpurea.
наперстниччє — Digitalis purpurea.
наперстносна трава — Digitalis grandiﬂora.
наперсток — Digitalis grandiﬂora.
наперсточниця багряна — Digitalis grandiﬂora.

наперстянка — Digitalis, Digitalis grandiﬂora.
наперстянка великоквiткова — Digitalis
grandiﬂora.

наперстянка великоцвiта — Digitalis grandiﬂora.

наперстянка пурпурова — Digitalis purpurea.

наперстянка шерстиста — Digitalis lanata.
наполеон — Malus domestica.
напрасна — Centaurium erythraea.
напрасник — Astrantia, Astrantia major.
напрасник великий — Astrantia major.
напрасниця — Astrantia major, Cardamine

co

наземка
наземка
наземка
наземка

наперсник вовнистий — Digitalis lanata.
наперсник пурпуровий — Digitalis purpu-

ht

biosa.

rig

наголоваток фiолетовий — Centaurea sca-

py

644

pratensis, Centaurium erythraea, Veronica
austriaca subsp. teucrium.
напутник — Plantago major.
нард — Chrysopogon gryllus, Nardus stricta.
наречена китайська — Exochorda korolkowii.
нарив(на трава) — Ranunculus sceleratus.
наривна трава нижча — Clematis ﬂammula.
нарост — Frangula alnus.
нартис — Narcissus poeticus.
нарубашень — Sedum acre.
нарциcки — Narcissus poeticus.
нарциз — Narcissus, Narcissus poeticus.
нарциз бiлий — Narcissus poeticus.
нарциз бiлий вузьколистий — Narcissus
poeticus subsp. radiiflorus.
нарциз великоцвiтий — Narcissus tazetta.
нарциз вузьколистий — Narcissus angustifolius.
нарциз дикий — Ornithogalum orthophyllum.
нарциз жовтий — Narcissus pseudonarcissus.
нарциз запашний — Narcissus × odorus.
нарциз лiсовий — Leucojum vernum.
нарциз ситниколистий — Narcissus jonquilla.
нарцик — Capsella bursa-pastoris.
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настурцiя — Nasturtium, Nasturtium oﬃci-

nale, Tropaeolum, Tropaeolum majus.
австрiйська — Rorippa austriaca.
болотяна — Rorippa palustris.
велика — Tropaeolum majus.
водоземна — Rorippa amphibia.
звичайна — Nasturtium oﬃcinale.
коротконасiнна — Rorippa brachycarpa.
настурцiя короткоплода — Rorippa brachycarpa.
настурцiя лiкарська — Nasturtium officinale.
настурцiя лiсова — Rorippa sylvestris.
настурцiя мала — Tropaeolum minus.
настя нiма — Hyoscyamus niger.
натена — Chenopodium album.
натєгач — Lamium purpureum.
натина — Chenopodium album, Chenopodium
botrys, Chenopodium urbicum.
натинє — Chenopodium album.
натинник — Solanum dulcamara.
натичан — Cimicifuga europaea.
натошник — Mentha × piperita.
натяг — Saponaria oﬃcinalis.
натягавка — Prunus domestica subsp. insititia.
натягач — Cynoglossum oﬃcinale, Digitalis
grandiﬂora, Lysimachia vulgaris, Oenothera
biennis, Paris quadrifolia, Plantago lanceolata, Polygonatum odoratum, Ranunculus lingua, Saponaria oﬃcinalis, Silene noctiﬂora, Vicia cracca, Vincetoxicum hirundinaria.
натягач луговий — Silene noctiﬂora.
натяж — Ranunculus lingua.
нать(-свинуха) — Chenopodium album.
наугодки — Calendula oﬃcinalis.
наум — Cicer arietinum.
наут — Cicer arietinum.
нахворост — Conyza canadensis.
нашатир — Clematis recta.
наяда — Najas.
неатостема — Neatostema.
неатостема апулiйська — Neatostema apulum.
небесники — Scilla bifolia.
небiтойка — Convallaria majalis.
небо — Colchicum autumnale, Solidago gigantea.
невейка — Briza media.
неветник — Alchemilla micans.
невивiдниця — Galinsoga parviﬂora.
невиразнолусковi — Hypolepidaceae.
невитка — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata.
невiстилки — Leucanthemum vulgare.
невiстка — Crataegus monogyna, Leucanthemum vulgare, Leucanthemum waldsteinii, Tanacetum corymbosum.

rig
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настурцiя
настурцiя
настурцiя
настурцiя
настурцiя
настурцiя
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cissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus.
нарцис бiлий — Narcissus poeticus.
нарцис бiлий вузьколистий — Narcissus
poeticus subsp. radiiflorus.
нарцис великоцвiтий — Narcissus tazetta.
нарцис вузьколистий — Narcissus angustifolius.
нарцис дикий — Leucojum vernum.
нарцис жовтий — Narcissus pseudonarcissus.
нарцис жонкiль — Narcissus jonquilla.
нарцис запашний — Narcissus × odorus.
нарцис несправжнiй — Narcissus pseudonarcissus.
нарцис ситниколистий — Narcissus jonquilla.
нарцис тацет — Narcissus tazetta.
нарциса — Narcissus poeticus.
нарчiс — Narcissus poeticus.
насадки — Valeriana oﬃcinalis.
насердник — Mentha × piperita.
насерник — Aegopodium podagraria, Polypodium vulgare.
насiннє гороб’яче — Lithospermum oﬃcinale.
насiння горобине — див. горобине насiння.
насiння гороб’яче — Buglossoides arvensis.
насiння дзiнзiрове — Artemisia annua.
насiння свинське — Datura stramonium.
насiння чортове — Carduus sp.
наскельниця — Loiseleuria.
наскельниця лежача — Loiseleuria procumbens.
насмiтник — Euclidium, Euclidium syriacum.
насмiтник звичайний — Euclidium syriacum.
насмiтниця — Euclidium syriacum.
насон — Papaver rhoeas.
насонешник — Helianthus annuus.
насонешняк — Helianthus annuus.
насонник — Helianthus annuus.
насоняшник — Helianthus annuus.
настiнниця — Parietaria.
настiнниця лiкарська — Parietaria officinalis.
настiнниця однорiчна — Parietaria lusitanica.
настiнниця однорiчна херсонська — Parietaria lusitanica subsp. chersonensis.
настiнниця пряма — Parietaria oﬃcinalis.
настiнниця розлога — Parietaria judaica.
настiнниця херсонська — Parietaria chersonensis.
насторцiя — Nasturtium oﬃcinale.
настояшник — Echium russicum.
настурка — Tropaeolum majus.

py

нарцис — Narcissus, Leucojum vernum, Nar-
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невiстки — Callistephus chinensis.
невiсточки — Leucanthemum vulgare.
невiстулька — Anthemis arvensis, Chamomilla

незабудка небесносиня — Myosotis scorpio-

невiстульки — Callistephus chinensis, Leucan-

незабудка Попова — Myosotis popovii.
незабудка потовщена — Myosotis incrassata.
незабудка прибережна — Myosotis litoralis.
незабудка пряма — Myosotis stricta.
незабудка рiзнобарвна — Myosotis discolor.
незабудка українська — Myosotis ucrainica.
незабудь — Myosotis scorpioides, Myosotis sp.
незабудька — Myosotis, Myosotis arven-

tivum.

недорiсток — Centunculus.
недорiсток найменший — Centunculus minimus.

недоросток — Centunculus.
недоросток маленький — Centunculus minimus.

phylla.
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недоспiлок — Hieracium pilosella.
недоступ — Tamus communis.
недотик(а) — Impatiens noli-tangere.
не-дотули-ня — Impatiens noli-tangere.
неждан-трава — Xanthium spinosum.
незабудка — Myosotis, Myosotis sparsiﬂora.
незабудка альпiйська — Myosotis alpestris.
незабудка бiла — Omphalodes linifolia.
незабудка болотна — Myosotis scorpioides.
незабудка борова — Myosotis pineticola.
незабудка вiдiгнута — Myosotis refracta.
незабудка вузьколиста — Myosotis steno-

sis, Myosotis scorpioides, Myosotis sparsiﬂora,
Myosotis sylvatica, Omphalodes scorpioides.
незабудька альпiйська — Myosotis alpestris.
незабудька болотяна — Myosotis scorpioides.
незабудька борова — Myosotis pineticola.
незабудька вiдiгнута — Myosotis refracta.
незабудька вузьколиста — Myosotis stenophylla.
незабудька гайова — Myosotis nemorosa.
незабудька гiлляста — Myosotis ramosissima.
незабудька гiрська — Myosotis alpestris.
незабудька горобейниколиста — Myosotis
lithospermifolia.
незабудька дерниста — Myosotis caespitosa.
незабудька дрiбноцвiта — Myosotis stricta, Myosotis micrantha.
незабудька литовська — Myosotis lithuanica.
незабудька лiсова — Myosotis sylvatica.
незабудька Людмили — Myosotis ludomilae.
незабудька млакова — Myosotis scorpioides.
незабудька муравникова — Myosotis caespitosa.
незабудька пiскова — Myosotis stricta.
незабудька польова — Myosotis arvensis.
незабудька Попова — Myosotis popovii.
незабудька потовщена — Myosotis incrassata.
незабудька рiдкоцвiта — Myosotis sparsiflora.
незабудька рiзнобарвна — Myosotis discolor.
незабудька рiзноцвiта — Myosotis discolor.
незабудька розлога — Myosotis laxa.
незабудька розлога дерниста — Myosotis
laxa subsp. caespitosa.
незабудька розхилистоцвiта — Myosotis
laxiﬂora.
незабудька середня — Myosotis arvensis.
незабудька сороката — Myosotis discolor.

ht

trum minus.

нев’юха — Phaseolus vulgaris var. nanus.
негин — Agrostemma githago.
негниючка — Taxus baccata.
негниюще дерево — Taxus baccata.
негнiй-дерево — Taxus baccata.
негной(-дерево) — Taxus baccata.
негудки — Calendula oﬃcinalis.
негурда — Allium ursinum.
недозрiлка — Limodorum.
недозрiлка фiолетова — Limodorum abor-

rig

themum vulgare.

невмирущий цвiт — Goniolimon tataricum.
невстаха — Thalictrum aquilegifolium, Thalic-

sotis sylvatica.

py

recutita, Leucanthemum vulgare.

ides.

незабудка польова — Myosotis arvensis, Myo-

au

незабудка галузиста — Myosotis ramosissima.

незабудка горобейниколиста — Myosotis
lithospermifolia.

незабудка
незабудка
незабудка
незабудка

дерниста — Myosotis caespitosa.
дика — Veronica chamaedrys.
дiбровна — Myosotis nemorosa.
дрiбноквiткова — Myosotis mic-

незабудка
незабудка
незабудка
незабудка
незабудка

звичайна — Myosotis scorpioides.
литовська — Myosotis lithuanica.
лiсна — Omphalodes scorpioides.
лiсова — Myosotis sylvatica.
лугова — Myosotis scorpioides,

rantha.

Myosotis sparsiﬂora.

незабудка Людмили — Myosotis ludomilae.
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inica.

незабудька шерстка — Myosotis ramosissima.
незабудька щетиниста — Myosotis ramosissima.

незабудьки — Bellis perennis, Menyanthes trifoliata.

не-забудь-мене — Myosotis scorpioides.
не-задуй-вiтрець — Pinguicula vulgaris.
не-займай — Xanthium spinosum.
не-займай-мене — Impatiens noli-tangere.
незайманик — Lycium barbarum, Lycopodium clavatum.

незамайник — Lycium barbarum.
незбудниця — Galinsoga parviﬂora.
незбутка — Galinsoga parviﬂora.
незбутна травка — Elymus repens.
незбутниця — Galinsoga, Galinsoga parviﬂora.

незбутниця волохата — Galinsoga ciliata.
незбутниця дрiбноцвiта — Galinsoga parviflora.

suffruticosa.

th
or

's

неклен — Acer campestre, Acer tataricum.
неклень — Acer tataricum.
нектароскордiй — Nectaroscordum.
нектароскордiй медолюбивий — Nectaroscordum bulgaricum.

нелинь — Quercus petraea, Quercus robur.
нелюбка — Xanthium spinosum.
немиця — Datura stramonium, Hyoscyamus
niger.

au

немощ очна — Euphrasia stricta.
ненависник — Agrimonia eupatoria, Consolida
ajacis, Datura stramonium.

ненаситець — Astragalus glycyphyllos.
неотiанта — Neottianthe.
неотiанта каптурувата — Neottianthe cucullata.

Echium vulgare.

нетреба — Xanthium, Xanthium spinosum.
нетреба берегова — Xanthium rupicola.
нетреба бразильська — Xanthium brasilicum.

нетреба ельбiнська — Xanthium albinum.
нетреба ельбська — Xanthium albinum.
нетреба звичайна — Xanthium strumarium.

нетреба звичайна iталiйська — Xanthium
strumarium subsp. italicum.

нетреба звичайна типова — Xanthium
strumarium subsp. strumarium.

нетреба iталiйська — Xanthium italicum.
нетреба калiфорнiйська — Xanthium californicum.

нетреба колюча — Xanthium spinosum.
нетреба прибережна — Xanthium rupi-

co

незгода рутичка — Isopyrum thalictroides.
незелень — Orobanche caryophyllacea.
незнайвiтер — Berteroa incana.
незнаток рольовий — Aphanes arvensis.
незрубайник — Securinega.
незрубайник кущиковий — Securinega

pureocaerulea, Lithospermum oﬃcinale.

нетала — Salix rosmarinifolia.
нетик слабинога — Impatiens noli-tangere.
нетикалка — Impatiens noli-tangere.
нетиканка — Impatiens noli-tangere.
нетоя — Aconitum napellus, Aconitum sp.,

ht

незабудька українська — Myosotis ucra-

неслiя — Neslia.
неслiя волотиста — Neslia paniculata.
несмертельник — Xeranthemum annuum.
нестидник — Aster amellus, Buglossoides pur-

rig

ralis.

py

незабудька узбережна — Myosotis lito-
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неперстник жовтий — Digitalis grandiﬂora.
непотребка — Xanthium spinosum.
неревина — Euonymus europaeus.
нерест — Bellis perennis.
неродимець — Fumaria oﬃcinalis.
неродь — Adoxa moschatellina.
не-руш(-мене) — Impatiens noli-tangere.
неслея — Neslia.
неслея волотиста — Neslia paniculata.

cola.

нетреба сибiрська — Xanthium sibiricum.
нетронь — Impatiens balsamina, Xanthium
spinosum.

не-тронь-мене — Carduus nutans, Impatiens
noli-tangere, Xanthium spinosum.

нефорош — Artemisia pontica.
нефорощ — Artemisia austriaca, Artemisia

campestris, Bassia scoparia, Thalictrum lucidum, Verbascum lychnitis.
нефорощ бiлий степний — Artemisia
campestris.
нефорощ луговий — Thalictrum lucidum.
нехвороста — Artemisia campestris.
нехворощ — Artemisia, Artemisia austriaca,
Artemisia campestris, Artemisia pontica, Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris, Stellaria
holostea, Verbascum lychnitis.
нехворощ безвонна — Artemisia campestris.
нехворощ бiждеревок — Artemisia abrotanum.
нехворощ бiла — Artemisia austriaca, Artemisia campestris.
нехворощ бiленька — Artemisia pontica.
нехворощ бiлоповста — Artemisia hololeuca.
нехворощ вонючий — Lepidium ruderale.
нехворощ груболиста — Artemisia salsoloides.
нехворощ душиста — Artemisia annua.
нехворощ линь — Artemisia campestris.
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bauhiniﬂorum.

нечуйвiтер Бородiна — Hieracium borodinianum.

нечуйвiтер великовушковий — Hieracium
magnauricula.

нечуйвiтер великозубчастий — Hieracium
grandidens.

нечуйвiтер великолусковий — Hieracium
macrolepium.

нечуйвiтер великопагоновий — Hieracium
megalomastix.

нечуйвiтер вилчастий — Hieracium × bifurcum.

нечуйвiтер високий — Hieracium procerum.

нечуйвiтер високорослий — Hieracium proceriforme.

нечуйвiтер високуватий — Hieracium proceriforme.

нечуйвiтер височезний — Hieracium praealtum.

нечуйвiтер височезний Богена — Hieracium praealtum subsp. bauhinii.

нечуйвiтер височезний дивовижний —

au

th
or

's

co

Artemisia scoparia, Lepidium ruderale.
нехворощ полин — Artemisia absinthium.
нехворощ сiра — Artemisia austriaca.
нехворощ суха — Verbena oﬃcinalis.
нехворощ тургун — Artemisia dracunculus.
нехворощ чорна — Artemisia campestris,
Artemisia santonicum.
нехворощ чорнобиль — Artemisia vulgaris.
нехвороща — Artemisia campestris, Artemisia
pontica, Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris.
нехвороща бiла — Artemisia campestris.
нехворощ(а) непахуча — Artemisia campestris.
нехвороща польова — Artemisia scoparia.
нехворощi — Artemisia scoparia.
нехорощ — Origanum vulgare.
нечесанi панночки — Nigella damascena.
нечiпай-зiлля — Bryonia alba, Bryonia cretica, Xanthium spinosum.
нечоси-панночки — Nigella damascena.
нечуєвика — Antennaria dioica.
нечуївка — Antennaria dioica.
нечуйвiтер — Hieracium, Agrimonia eupatoria, Ajuga chamaepitys subsp. chia, Antennaria dioica, Apera spica-venti, Arnica montana,
Bellis perennis, Berteroa incana, Centaurea
marschalliana, Gnaphalium, Helianthemum
nummularium, Helichrysum arenarium, Hieracium echioides, Hieracium pilosella, Hieracium virgultorum, Leontodon hispidus, Lepidium ruderale, Omalotheca sylvatica, Phlomis
tuberosa, Potentilla argentea, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.
нечуйвiтер азiатський — Hieracium asiaticum.
нечуйвiтер азiйський — Hieracium asiaticum.
нечуйвiтер альпiйський — Hieracium alpinum.
нечуйвiтер багатопагоновий — Hieracium
× polymastix.
нечуйвiтер баскський — Hieracium vasconicum.
нечуйвiтер Баугiна — Hieracium bauhinii.
нечуйвiтер баугiноквiтковий — Hieracium
bauhiniﬂorum.
нечуйвiтер безсмертний — Antennaria dioica.
нечуйвiтер Бессера — Hieracium besseranum.
нечуйвiтер бiлолуч — Leontopodium alpinum.

cium × lamprocomum.

нечуйвiтер блукаючий — Hieracium vagum.
нечуйвiтер Богена — Hieracium bauhinii.
нечуйвiтер богеноцвiтий — Hieracium

ht

ana.

нехворощ полева — Artemisia campestris,

нечуйвiтер блискучоволосистий — Hiera-

rig

нехворощ мiтелковата — Artemisia scoparia.
нехворощ однолiтня — Artemisia annua.
нехворощ пахуча — Artemisia annua.
нехворощ пiскова — Artemisia tschernievi-

py
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Hieracium praealtum subsp. thaumasium.
нечуйвiтер Вiммера — Hieracium wimmeri.
нечуйвiтер вiрменський — Hieracium armeniacum.
нечуйвiтер вогнистий — Hieracium aurantiacum.
нечуйвiтер волинський — Hieracium volhynicum.
нечуйвiтер волосистий — Hieracium pilosella.
нечуйвiтер волосистообгортковий — Hieracium tricheilema.
нечуйвiтер волосистоцвiтий — Hieracium
× piloselliflorum.
нечуйвiтер волохатенький — Hieracium pilosella.
нечуйвiтер волохатий — Hieracium villosum, Hieracium pilosella.
нечуйвiтер волохатонiжковий — Hieracium
ﬂoccipedunculum.
нечуйвiтер вусиковий — Hieracium ﬂagellare.
нечуйвiтер вушкатий — Hieracium lactucella.
нечуйвiтер вушкатий великовушковий —
Hieracium lactucella subsp. magnauricula.
нечуйвiтер вушкатий типовий — Hieracium lactucella subsp. lactucella.
нечуйвiтер вушковий — Hieracium lactucella.
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нечуйвiтер вушкоподiбний — Hieracium ×

нечуйвiтер затiнковий — Hieracium um-

нечуйвiтер галицький — Hieracium × ro-

нечуйвiтер збиваючий — Hieracium × apa-

нечуйвiтер галузистий — Hieracium ×

нечуйвiтер звабливий — Hieracium × par-

нечуйвiтер гарнопагоновий — Hieracium

нечуйвiтер звичайний — Hieracium pilo-

нечуйвiтер гiллястий — Hieracium virgulto-

нечуйвiтер золотистий — Hieracium aura-

нечуйвiтер гiнкий — Hieracium pilosel-

нечуйвiтер зонтикоподiбний — Hieracium

× calomastix.
rum.

loides.

нечуйвiтер гiнкий великопагоновий —

sella, Hieracium vulgatum.
tum.
cymigerum.

нечуйвiтер зонтичний — Hieracium umbellatum.

нечуйвiтер зрадливий — Hieracium decipiens.

нечуйвiтер зубчастий — Hieracium dentatum.

нечуйвiтер зустрiчний — Hieracium praecurrens.

нечуйвiтер Iгошиної — Hieracium igoschinae.

нечуйвiтер

їжакоголовий

echiocephalum.

—

Hieracium

нечуйвiтер камедистий — Hieracium galbanum.

нечуйвiтер камедний — Hieracium galbanum.

нечуйвiтер Кернiке — Hieracium × koer-

th
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Hieracium piloselloides subsp. megalomastix.
нечуйвiтер гiнкий типовий — Hieracium
piloselloides subsp. piloselloides.
нечуйвiтер гладенький — Hieracium laevigatum.
нечуйвiтер голий — Hieracium gymnogenum.
нечуйвiтер Гоппе — Hieracium hoppeanum.
нечуйвiтер горбкуватий — Hieracium colliniforme.
нечуйвiтер гострозубчастий — Hieracium
carcarophyllum.
нечуйвiтер гострокiнцевий — Hieracium
apiculatum.
нечуйвiтер гостролусковий — Hieracium
acutisquamum.
нечуйвiтер густоцвiтий — Hieracium ×
densiflorum.
нечуйвiтер Ґутника — Hieracium × guthnickianum.
нечуйвiтер дернистий — Hieracium caespitosum.

agogum.

ht

brachiatum.

telium.

rig

xolanicum.

brosum.

py

auriculoides.

нечуйвiтер дернистий коротковолосистий

au

— Hieracium caespitosum subsp. brevipilum.
нечуйвiтер дернистий пагорбкуватий —
Hieracium caespitosum subsp. colliniforme.
нечуйвiтер дернистий типовий — Hieracium caespitosum subsp. caespitosum.
нечуйвiтер дивний — Hieracium thaumasium.
нечуйвiтер дивовижний — Hieracium
thaumasium.
нечуйвiтер довгий — Hieracium × longum.
нечуйвiтер жорсткий — Hieracium rigidum.
нечуйвiтер жорсткопагоновий — Hieracium sterromastix.
нечуйвiтер жорсткощетинястий — Hieracium durisetum.
нечуйвiтер залозистий — Hieracium cymigerum.
нечуйвiтер заокруглений — Hieracium rotundatum.

nickeanum.

нечуйвiтер клейкий — Hieracium viscidulum.

нечуйвiтер Кнафа — Hieracium knafii.
нечуйвiтер конiчний — Hieracium conicum.

нечуйвiтер коростянковий — Hieracium
scabiosum.

нечуйвiтер кочiвний — Hieracium vagum.
нечуйвiтер кошлатонiжковий — Hieracium ﬂoccipedunculum.

нечуйвiтер Крашана — Hieracium krasanii.

нечуйвiтер круглястий — Hieracium rotundatum.

нечуйвiтер крупнолусковий — Hieracium
macrolepium.

нечуйвiтер крупнопагонистий — Hieracium
megalomastix.

нечуйвiтер купчастий — Hieracium glomeratum.

нечуйвiтер лавровий — Hieracium laurinum.

нечуйвiтер ласкавцелистий — Hieracium
bupleurifolium.

нечуйвiтер ласкавцелистовидний — Hieracium bupleurifolioides.

нечуйвiтер ласкавцелистоподiбний — Hieracium bupleurifolioides.

нечуйвiтер ласкавцеподiбний — Hieracium bupleuroides.
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нечуйвiтер литовський — Hieracium lithuanicum.

нечуйвiтер отруйний — Hieracium virosum.

нечуйвiтер лiмницький — Hieracium lomnicense.

нечуйвiтер пагорбкуватий — Hieracium
colliniforme.

нечуйвiтер лiонський — Hieracium lug-

нечуйвiтер парасольковий — Hieracium

нечуйвiтер лiсний — Hieracium silvularum.
нечуйвiтер лiсовий — Hieracium silvu-

нечуйвiтер передовий — Hieracium prae-

dunense.

umbellatum.

нечуйвiтер напiвпарасольковий залозистий — Hieracium cymosum subsp. cymigerum.

нечуйвiтер напiвпарасольковий типовий

serratifolium.

нечуйвiтер пильчатолистий — Hieracium
serratifolium.

нечуйвiтер пишноцвiтий — Hieracium ×
floribundum.

нечуйвiтер пiвзонтичний — Hieracium cymosum.

ht

нечуйвiтер пiвнiчний — Hieracium aquilonare.
mosum.

rig

нечуйвiтер пiвокружковий — Hieracium cyнечуйвiтер

пiсколюбний — Hieracium

psammophilum.

нечуйвiтер повзучопагоновий — Hieracium flagellare.

нечуйвiтер подвiйний — Hieracium × duplex.

нечуйвiтер подiбний — Hieracium persimile.

нечуйвiтер покутський — Hieracium po-

au
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— Hieracium cymosum subsp. cymosum.
нечуйвiтер напiвпарасолькоцвiтий — Hieracium cymanthum.
нечуйвiтер непевний — Hieracium × fallax.
нечуйвiтер несправжньовушкатий — Hieracium pseudauriculoides.
нечуйвiтер несправжньовушковидний —
Hieracium pseudauriculoides.
нечуйвiтер несправжньозонтичний — Hieracium cymanthum.
нечуйвiтер несправжньороздвоєний —
Hieracium pseudobifidum.
нечуйвiтер нещiльногiллястий — Hieracium anocladum.
нечуйвiтер нитковидний — Hieracium ﬁliferum.
нечуйвiтер ниткуватий — Hieracium ﬁliferum.
нечуйвiтер облямований — Hieracium
marginale.
нечуйвiтер окружковий — Hieracium umbellatum.
нечуйвiтер оманливий — Hieracium ×
apatelium.
нечуйвiтер оманний — Hieracium decipiens.
нечуйвiтер онезький — Hieracium onegense.
нечуйвiтер оранжевий — Hieracium aurantiacum.
нечуйвiтер оранжево-червоний — Hieracium aurantiacum.

currens.

нечуйвiтер пилчастолистий — Hieracium

py

larum, Omalotheca sylvatica.
нечуйвiтер ломницький — Hieracium lomnicense.
нечуйвiтер лучний — Hieracium caespitosum.
нечуйвiтер могутнiй — Hieracium robustum.
нечуйвiтер мукачiвський — Hieracium
mukaczevense.
нечуйвiтер м’яковолосистий — Hieracium
malacotrichum.
нечуйвiтер найшорсткiший — Hieracium
hispidissimum.
нечуйвiтер напiвзонтичний — Hieracium cymosum.
нечуйвiтер напiвпарасольковий — Hieracium cymosum.

cuticum.

нечуйвiтер попелястоголовий — Hieracium × tephrocephalum.

нечуйвiтер поспiшний — Hieracium festinum.

нечуйвiтер прозорий — Hieracium pellucidum.

нечуйвiтер прозоровидний — Hieracium diaphanoides.

нечуйвiтер просвiтчастий — Hieracium diaphanoides.

нечуйвiтер простий — Hieracium vulgatum.

нечуйвiтер прусський — Hieracium prussicum.

нечуйвiтер рiвновершинний — Hieracium
fastigiatum.

нечуйвiтер рiзнобарвний — Hieracium discolor.

нечуйвiтер рiзноколiрний — Hieracium discolor.

нечуйвiтер рiльний — Hieracium × arvicola.

нечуйвiтер рогацький — Hieracium rohacsense.

нечуйвiтер рогачевський — Hieracium rohacsense.

нечуйвiтер розширений — Hieracium ×
hypeuryum.

нечуйвiтер Ройовського — Hieracium rojowskii.
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нечуйвiтер роксоланський — Hieracium ×
roxolanicum.

нечуйвiтер Рота — Hieracium rothianum.
нечуйвiтер рясноволосистий — Hieracium
× euchaetium.
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нечуйвiтер тiньовий — Hieracium umbrosum.
нечуйвiтер трансiльванський — Hieracium
transsilvanicum.

нечуйвiтер трансильванський — Hieracium transsilvanicum.

нечуйвiтер рясноквiтучий — Hieracium ×

нечуйвiтер тризубчастий — Hieracium tri-

нечуйвiтер серцелистий — Hieracium car-

нечуйвiтер ухильний — Hieracium × para-

нечуйвiтер сизий — Hieracium caesium,

нечуйвiтер учансуйський — Hieracium

нечуйвiтер сизопороджений — Hieracium

нечуйвiтер Фрица — Hieracium fritzei.
нечуйвiтер Фрiца — Hieracium fritzei.
нечуйвiтер холодний — Hieracium aquilo-

diobasis.

Hieracium caesiogenum.
caesiogenum.

нечуйвiтер сизуватий — Hieracium glaucescens.

нечуйвiтер
echioides.

синяковидний — Hieracium

нечуйвiтер синяковопороджений — Hiera-

dentatum.
gogum.

uczanssunense.

nare.

нечуйвiтер Цица — Hieracium × zizianum.
нечуйвiтер чагарниковий — Hieracium
virgultorum.

ht

ﬂoribundum.

нечуйвiтер чорненький — Hieracium sub-

echiocephalum.

нечуйвiтер чорнiючий — Hieracium nigres-

нечуйвiтер синякоподiбний — Hieracium
echioides.

нечуйвiтер синякоподiбний високий —
Hieracium echioides subsp. procerum.

нечуйвiтер синякоподiбний типовий —

cens.

нечуйвiтер чорноголовий — Hieracium
melanocephalum.

нечуйвiтер чорнообгортковий — Hieracium melaneilema.

нечуйвiтер чорнощетинистий — Hieracium
nigrisetum.
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Hieracium echioides subsp. echioides.
нечуйвiтер синякопороджений — Hieracium × echiogenes.
нечуйвiтер синякуватий — Hieracium echioides.
нечуйвiтер сiрчано-жовтий — Hieracium
× sulphureum.
нечуйвiтер скабiозовидний — Hieracium
scabiosum.
нечуйвiтер складчастий — Hieracium plicatulum.
нечуйвiтер скупчений — Hieracium glomeratum.
нечуйвiтер Совича — Hieracium szovitsii.
нечуйвiтер спорiднений — Hieracium gentile.
нечуйвiтер стрункий — Hieracium piloselloides.
нечуйвiтер стрункостеблий — Hieracium ×
calomastix.
нечуйвiтер судетський — Hieracium sudetorum.
нечуйвiтер сумнiвний — Hieracium × ambiguum.
нечуйвiтер схiдний — Hieracium heothinum.
нечуйвiтер темний — Hieracium obscurum.
нечуйвiтер темнообгортковий — Hieracium amaureilema.
нечуйвiтер темноприквiтковий — Hieracium obscuribracteum.
нечуйвiтер темнуватий — Hieracium atrellum.

nigrescens.

py

нечуйвiтер синякоголовий — Hieracium

rig

cium × echiogenes.

нечуйвiтер чорнощетинястий — Hieracium nigrisetum.

нечуйвiтер чорнуватий — Hieracium nigrescens, Hieracium subnigrescens.

нечуйвiтер шведський — Hieracium × suecicum.

нечуйвiтер Шовиця — Hieracium szovitsii.
нечуйвiтер шорсткопагоновий — Hieracium
sterromastix.

нечуйвiтер шорсткощетинистий — Hieracium durisetum.

нечуйвiтер Шультеса — Hieracium ×
schultesii.

нечуйвiтер щетинистий — Hieracium hispidissimum.

нечуйвiтер яблуницький — Hieracium jablonicense.

нечуйвiтрець — Pinguicula vulgaris.
нив’яник — Leucanthemum vulgare.
нив’янка — Neslia, Neslia paniculata.
нив’янка волотиста — Neslia paniculata.
нив’янка звичайна — Sherardia arvensis.
нидотики — Huperzia selago.
николаєць — Eryngium planum.
николайки — Eryngium campestre, Primula
veris.

николай(чик) — Eryngium campestre.
нимиця — Datura stramonium.
ниницела — Aster sp.
нитинка — Selaginella.
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нитинка тернулька — Selaginella selaginoides.

нитинка швайцарська — Selaginella helvetica.

нитинковi — Selaginellaceae.
нитинкуватi — Selaginellaceae.
нитка золота — Cuscuta europaea.
нитка червона — Cuscuta epilinum.
нитки жовтi — Cuscuta epithymum, Cuscuta
europaea.

нитки чортовi — Lycium barbarum.
нитота — Calluna vulgaris, Huperzia selago,

mus niger.

нiмка — Lonicera tatarica.
нiмкеня — Hyoscyamus niger.
нiстриця — Malus domestica.
нiтник — Helianthemum nummularium.
нiчна краса (звичайна) — Mirabilis jalapa.
нiчна красуня — Mirabilis, Mirabilis jalapa.
нiчна красуня довгоцвiта — Mirabilis longiflora.

нiчна красуня звичайна — Mirabilis jalapa.

нiчна фiалка — Hesperis matronalis.
нiчниця — Oxybaphus.
нiчниця американська — Oxybaphus nyctagineus.

нiчноцвiтi — Nyctaginaceae.
нога вороняча — Coronopus squamatus.
нога куряча — Andrachne telephioides, Potentilla erecta.

ноги сорочi — Consolida ajacis.
ногiдки — Calendula oﬃcinalis.
ногiтки — Calendula oﬃcinalis.
ногiток — Calendula oﬃcinalis.
ноготки — Calendula arvensis, Calendula oﬃcinalis.

ногтик — Dracocephalum moldavica.
ногтики — Calendula oﬃcinalis.
ножики — Iris pseudacorus.
ножки краснi — Rumex confertus.
нонея — Nonea.
норичник — Scrophularia nodosa, Scrophula-
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Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum.
нитота кущова — Huperzia selago.
ницалоза — Epilobium angustifolium.
ницелiз — Salix rosmarinifolia.
ницелоз — Salix rosmarinifolia.
ницелоза — Epilobium angustifolium.
ничка непримiтка — Anagallis minima.
нiвєста (бiла) — Euphorbia marginata.
нiгритела — Nigritella.
нiгритела чорна — Nigritella nigra.
нiгтиця скалова — Asplenium trichomanes.
нiж — Iris sp.
нiженка — Malope.
нiжка куряча — див. куряча нiжка.
нiжки бутяновi — Comarum palustre.
нiжник — Helianthemum, Helianthemum nummularium.
нiкандра — Nicandra.
нiкандра звичайна — Nicandra physalodes.
нiкандра фiзалiсовидна — Nicandra physalodes.
нiктагiновi — Nyctaginaceae.
нiмецька ромашка — Anacyclus, Anacyclus
oﬃcinarum.
нiмецька ромашка булавоподiбна — Anacyclus clavatus.
нiмецька ромашка лiкарська — Anacyclus
officinarum.
нiмецьке зiллє — Molucella laevis.
нiмецький бур’ян — Galinsoga parviﬂora.
нiмечник — Atropa bella-donna.
нiмина — Frangula alnus, Paris quadrifolia,
Rhamnus catharticus.
нiмиця — Atropa bella-donna, Cicuta virosa, Daphne mezereum, Datura stramonium,
Hyoscyamus, Hyoscyamus niger, Levisticum
oﬃcinale, Paris quadrifolia, Pulicaria vulgaris, Ranunculus acris, Rhamnus catharticus,
Scopolia carniolica, Solanum nigrum, Symphytum oﬃcinale.
нiмиця бiла — Hyoscyamus albus.
нiмиця лiсна — Linaria vulgaris.
нiмиця польова — Hyoscyamus niger.

нiмиця чорна — Atropa bella-donna, Hyoscya-
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нитинка терниста — Selaginella selagino-
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ria umbrosa, Vincetoxicum hirundinaria.

норичник водяний — Scrophularia nodosa.
норишна трава — Centaurium erythraea.
норишник — Centaurium erythraea.
носики журавлевi — Geranium robertianum.
носики журавлинi — Erodium cicutarium.
носики комаровi — Consolida regalis, Polygonum orientale.

носики трухановi — Dicentra spectabilis.
носок комарiв — див. комарiв носок.
носок лужний — Geranium pratense.
носок чибесиний — Vicia cracca.
нотолена — Notholaena.
нотолена Маранти — Notholaena marantae.
нотолена марантова — Notholaena marantae.
ночлiжник — Succisa pratensis.
ночничник — Clinopodium vulgare.
нуда — Amelanchier ovalis, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus.

нуда попова — Euonymus europaeus.
нуди поповi — Euonymus verrucosus.
нудик — Filipendula vulgaris.
нудниця — Galinsoga parviﬂora.
нудь попова — Daphne mezereum.
нужки гусячi — Potentilla anserina.
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нук — Corylus avellana.
нунука — Scirpus sylvaticus.
нуси — Corylus avellana.
нут — Cicer, Cicer arietinum.
нут звичайний — Cicer arietinum.
нутренник — Linaria vulgaris.
нушиця — Origanum vulgare.
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нушки гусячi — Potentilla erecta.
нюнка — Equisetum arvense, Sparganium
emersum, Sparganium erectum.

нюнюка — Scirpus sylvaticus.
нюнька — Caltha palustris, Equisetum arvense, Scirpus sylvaticus.

нюхтин — Centaurium erythraea.

О

noides.

облiпиха крушиновидна — Hippophaë rhamnoides.

ht

tralis.

овес жовтий — Avena sativa.
овес заячий — Helictotrichon decorum.
овес звичайний — Avena sativa.
овес зелений — Avena sativa.
овес кавказький — Avena sativa.
овес камчацький — Avena sativa.
овес-канарок — Avena sativa.
овес-косач — Avena sativa.
овес крiслатий — Avena sativa.
овес лiнивий — Avena sativa.
овес луковий — Avenula praeusta.
овес лучний — Avenula praeusta.
овес Людовика — Avena ludoviciana.
овес Людовикiв — Avena ludoviciana.
овес неплiдний — Avena sterilis.
овес неплiдний Людовика — Avena sterilis

co

обмил — Inula helenium, Viscum album.
обмила — Viscum album.
обмиланець — Fagus sylvatica.
обморочник — Jasione montana.
обморочник жiночий — Dracocephalum ruy-

волотистий — Avena sativa.
волотовий — Avena sativa.
востюковатий — Avena sativa.
всхiдний — Avena sativa.
голий — Avena nuda.
дикий — Avena fatua, Phragmites aus-

rig

noides.

облiпиха звичайна — Hippophaë rham-

овес
овес
овес
овес
овес
овес

py

обвiйка — Senecio vulgaris.
обвiйник — Periploca.
обвiйник грецький — Periploca graeca.
обдув лiкарський — Taraxacum oﬃcinale.
обелян — Inula helenium, Valeriana oﬃcinalis.
оберкос — Armeniaca vulgaris.
обертин — Tragopogon pratensis.
облепiха — Hippophaë rhamnoides.
облiпиха — Hippophaë, Hippophaë rham-

schiana.
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образки — Calla, Calla palustris.
образки болотнi — Calla palustris.
образки болотянi — Calla palustris.
обрикос — Armeniaca vulgaris.
обрiдник — Cirsium rivulare.
оведян — Primula elatior.
овер’ян — Valeriana, Valeriana oﬃcinalis.
овер’ян бульбистий — Valeriana tuberosa.
овер’ян лiкарський — Valeriana oﬃcinalis.
овер’янка — Valeriana oﬃcinalis.
овер’януватi — Valerianaceae.
овес — Avena, Avena sativa, Dianthus superbus.

овес анґельський — Avena sativa.
овес антильський — Avena nuda.
овес безвiстний — Avena sativa.
овес бiлий — Avena sativa.
овес богатий — Avena sativa.
овес-богач — Avena sativa.
овес бородатий — Avena barbata.
овес венґерський — Avena sativa.
овес вiвсюга — Avena fatua.
овес волосистолистий — Avena trichophylla.

subsp. ludoviciana.
несправжнiй — Avena cultiformis.
однобокий — Avena sativa.
озимий — Avena sativa.
повсюдний — Avena sativa.
подiбний — Avena cultiformis.
подлiський — Avena sativa.
посiвний — Avena sativa.
простий — Avena sativa.
пустий — Avena sterilis.
рихлий — Avena sativa.
рiжноцвiт(н)ий — Avenula versicolor.
свидоватий зелений — Avena sativa.
сибiрський — Avena sativa.
сiвний — Avena sativa.
сiйний — Avena sativa.
сколозрий — Avena sativa.
скорозрiлий — Avena sativa.
сорокатий — Avenula versicolor.
степовий — Helictotrichon desertorum.
сумнiвний — Ventenata dubia.
татарський — Avena nuda.

овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
овес
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Aegilops biuncialis.

оводник занедбаний — Aegilops neglecta.
оводник колiнчастий — Aegilops geniculata.

оводник овальний — Aegilops ovata.
оводник тридюймовий — Aegilops triuncialis.

оводник цилiндричний — Aegilops cylin-

elaterium.

огiрок-пирскач пружний — Ecballium elaterium.

огiрок посiвний — Cucumis sativus.
огiрок скажений — див. скажений огiрок.
огiрок собачий — див. собачий огiрок.
огiрок стрiляючий — Ecballium elaterium.
огiрочки жаб’ячi — Menyanthes trifoliata.
огiрочна трава — Borago oﬃcinalis, Trifolium
arvense.

огiрочник — Borago, Borago oﬃcinalis, Fili-

pendula ulmaria, Lysimachia nummularia, Polygonatum multiﬂorum, Sanguisorba ofﬁcinalis, Trifolium arvense.
огiрочник звичайний — Borago oﬃcinalis.
огiрочник лiкарський — Borago officinalis.
огiрошник — Borago oﬃcinalis, Comarum
palustre, Filipendula ulmaria.
огiрцi — Cucumis sativus.
огiрчак — Knautia arvensis.
огiрчина — Symphytum cordatum.
оглiд — Crataegus calycina.
огник — Agrostemma githago, Carlina vulgaris, Hieracium pilosella, Jurinea cyanoides,
Lychnis ﬂos-cuculi, Lychnis viscaria, Phlox
drummondii, Scabiosa ochroleuca, Silene
dioica, Silene latifolia subsp. alba.
огник бiлий — Melandrium album.
огник липкий — Lychnis viscaria.
огник полевий — Silene noctiﬂora.
огник червоний — Silene dioica.
огники — Aquilegia vulgaris, Taraxacum oﬃcinale.
огничок нивовий — Anagallis arvensis.
огняницi — Ranunculus ﬂammula.
огнянки — Ranunculus ﬂammula.
огонь бузькiв — Lychnis ﬂos-cuculi.
огоньок — Celosia argentea var. cristata, Pelargonium radula, Pelargonium zonale, Silene
dioica.
огонь-трава — Stellaria graminea.
огорок — Cucumis sativus.
огорошник — Silene densiﬂora.
ограб — Lathyrus vernus, Sorbus aucuparia.
ограба — Sorbus aucuparia.

co

drica.

terium.

огiрок-пирскач звичайний — Ecballium

ht

ca ovina.

овечий реп’яшок — Xanthium strumarium.
овечки польовi — Helichrysum arenarium.
овийка — Convolvulus sp.
овинки — Xanthium strumarium.
овис — Avena sativa.
овiнок — Leontodon.
оводник — Aegilops, Aegilops cylindrica.
оводник дводюймовий — Aegilops lorentii,

огiрки п’янi — Datura stramonium.
огiркова трава — Borago oﬃcinalis.
огiрок — Cucumis, Cucumis sativus.
огiрок бульбистий — див. бульбистий огiрок.
огiрок волохатий — див. волохатий огiрок.
огiрок городнiй — Cucumis sativus.
огiрок губчастий — див. губчастий огiрок.
огiрок iндiйський — Lagenaria siceraria.
огiрок-пирскач — Ecballium, Ecballium ela-

овос — Avena sativa.
овсиця — Festuca pratensis.
овсюг — Avena fatua, Avena sterilis, Avena
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strigosa, Bromus japonicus, Bromus sp., Festuca pratensis, Helictotrichon decorum.
овсюга — Avena fatua, Avenula praeusta.
овсюк — Festuca arundinacea.
овсюх — Avena fatua.
овсяниця — Festuca ovina, Festuca pratensis.
овсяниця лугова — Festuca pratensis.
овсянка — Avena fatua, Bromus secalinus, Elymus repens.
овьос — Avena sativa.
огень — Lychnis viscaria.
огень бузькiв — Lychnis ﬂos-cuculi.
огирок (городний) — Cucumis sativus.
огирок звичайний — Cucumis sativus.
огирок кавун — Citrullus lanatus.
огирок колоквинт — Citrullus colocynthis.
огирок мелон — Cucumis melo.
огирок огородовий — Cucumis sativus.
огирок стрiляючий — Ecballium elaterium.
огирошник — Sanguisorba oﬃcinalis.
огiречник — Borago oﬃcinalis.
огiрки — Cucumis sativus, Sanguisorba oﬃcinalis.
огiрки бiшенi — Datura stramonium, Ecballium elaterium.
огiрки волохатi — Sicyos angulatus.
огiрки жаблячi — Menyanthes trifoliata.

rig

овес угорський — Avena sativa.
овес чорний — Avena sativa.
овес чортiв — Carlina acaulis.
овес шведський — Avena sativa.
овес шкоцький — Avena sativa.
овес щетинистий — Avena strigosa.
овес щетинястий — Avena strigosa.
овесець — Festuca sp.
овеча трава — Capsella bursa-pastoris, Festu-

py
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огурець — Cucumis sativus.
огуречна трава — Borago oﬃcinalis.
огуречник — Borago oﬃcinalis, Hieracium vi-

одолянка — Valeriana oﬃcinalis.
одоляноватi — Valerianaceae.
одонтолофус трижилковий — Centaurea tri-

огуречник дикий — Asperugo procumbens.
огурешник — Filipendula ulmaria, Filipendula

одуванчик — Taraxacum oﬃcinale.
одуванчики жовтенькi — Hieracium pilo-

огурешник степний — Linaria vulgaris.
огурка — Cucumis sativus.
огурок — Cucumis sativus.
огурок дикий — Datura stramonium.
огурчина — Symphytum oﬃcinale.
одалень — Nymphaea alba.
одалян — Valeriana oﬃcinalis.
оделен — Valeriana oﬃcinalis.
оде(л)ян — Valeriana oﬃcinalis.
одзвiнки — Thalictrum aquilegifolium.
одилява — Valeriana oﬃcinalis.
одилян — Valeriana oﬃcinalis.
одильон — Valeriana oﬃcinalis.
одильон-зiллє — Valeriana oﬃcinalis.
одинарник — Trientalis, Trientalis europaea.
одинарник європейський — Trientalis euro-

одурь сонна — Atropa bella-donna.
одхасник — Polygonatum odoratum, Thalic-

paea.

ht

trum ﬂavum, Valeriana oﬃcinalis, Veronica
austriaca, Veronica chamaedrys.
од’ядник — Polygonatum odoratum.
оживник — Palimbia.
оживник солонцевий — Palimbia rediviva,
Palimbia salsa.
ожидник — Cirsium arvense.
ожиж — Ononis arvensis.
ожика — Juncus articulatus, Juncus eﬀusus,
Luzula, Luzula multiﬂora, Luzula pallescens.
ожика альпiйська — Luzula alpinopilosa.
ожика багатоквiткова — Luzula multiﬂora.
ожика блiда — Luzula pallescens.
ожика волосиста — Luzula pilosa.
ожика гайова — Luzula luzuloides.
ожика дiбровна — Luzula luzuloides.
ожика жовтувата — Luzula luzulina.
ожика колосиста — Luzula spicata.
ожика лiсова — Luzula sylvatica.
ожика рiвнинна — Luzula campestris.
ожика свiтла — Luzula luzulina.
ожика судетська — Luzula sudetica.
ожика темно-бура — Luzula alpinopilosa.
ожика Форстера — Luzula forsteri.
ожина — Rubus, Eleocharis palustris, Rubus
caesius, Rubus nessensis, Scirpus lacustris.
ожина анатолiйська — Rubus anatolicus.
ожина бiлява — Rubus candidans.
ожина бiляста — Rubus candidans.
ожина борозенчаста — Rubus sulcatus.
ожина борозниста — Rubus sulcatus.
ожина-ведмежина — Rubus nessensis.
ожина вiдкрита — Rubus scenoreinus.
ожина волосиста — Rubus hirtus.
ожина волохатостебла — Rubus villicaulis.
ожина галявинна — Rubus scenoreinus.
ожина жорсткувата — Rubus hirtimimus.
ожина звичайна — Rubus caesius.
ожина кiстянка — Rubus saxatilis.
ожина кривава — Rubus sanguineus.
ожина кримська — Rubus crimaeus.
ожина мохнатостеблева — Rubus villicaulis.
ожина несiйська — Rubus nessensis.
ожина повзуча — Rubus serpens.
ожина повстиста — Rubus canescens.
ожина польова — Rubus caesius, Rubus
nessensis.

co

одинарник лiсовий — Trientalis europaea.
одишна трава — Knautia arvensis.
одиян — Valeriana oﬃcinalis.
одкасник — Aconitum napellus, Aconitum sp.,

sella.

rig

vulgaris.

nervia.
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Carlina acanthifolia, Carlina vulgaris, Cirsium rivulare, Epilobium parviﬂorum, Galium
glaucum, Primula veris, Trifolium montanum,
Veronica austriaca, Veronica chamaedrys.
одкашльник — Galium boreale.
одмiн-зiлля — Helichrysum arenarium.
однадник — Veronica sp.
однобiчник — Goodyera.
однобiчник повзучий — Goodyera repens.
одногубка — Ajuga genevensis.
однозiрки — Scabiosa ochroleuca.
одноквiтка — Moneses.
одноквiтка звичайна — Moneses uniflora.
однолуска — Hainardia, Monerma.
однолуска цилiндрична — Hainardia cylindrica, Monerma cylindrica.
одностеблиця — Agrostis capillaris, Holcus lanatus.
одноягiдник — Paris quadrifolia.
одолень — Nymphaea alba.
одолєн — Valeriana oﬃcinalis.
одолян — Valeriana, Valeriana oﬃcinalis.
одолян бульвистий — Valeriana tuberosa.
одолян лiкарський — Valeriana oﬃcinalis.
одолян малий — Valeriana dioica.
одолян роздiльноцвiтий — Valeriana dioica.
одолян триплаточний — Valeriana tripteris.
одолян трисiчний — Valeriana tripteris.
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ожина рiзнобарвна — Rubus discolor.
ожина рiзнокольорова — Rubus discolor.
ожина сивиця — Rubus caesius.
ожина сивувата — Rubus canescens.
ожина сиза — Rubus caesius.
ожина складчаста — Rubus plicatus.
ожина стелюча — Rubus caesius.
ожина таврiйська — Rubus tauricus.
ожина Троїцького — Rubus troitzkyi.
ожина турецька — Rubus anatolicus.
ожина чорниця — Rubus nessensis.
ожина шорстка — Rubus hirtus.
ожина шорсткувата — Rubus hirtimimus.
ожини — Ononis spinosa.
ожини петровий батiг — Rubus caesius.
ожинник(и) — Rubus caesius.
ожичник — Sedum acre.
озалiя — Rhododendron luteum.
озимина — Triticum aestivum.
озимка — Malus domestica.
озходник — Sedum telephium.
ойойкина трава — Lycium barbarum, Urtica
dioica.

tia.

окружковi — Apiaceae, Umbelliferae.
окружкоцвiтi — Apiaceae, Umbelliferae.
окруша — Frangula alnus.
оксамент — Aquilegia vulgaris.
оксамит — Aquilegia vulgaris, Lysimachia vulgaris, Phellodendron, Tagetes patula.

оксамит коштовний — Thalictrum aquilegifolium.

оксамитець — Tagetes.
оксамитець купчак — Tagetes erecta.
оксамитець чорнобривець — Tagetes patula.
оксамитки — Lychnis coronaria.
оксанки — Aquilegia vulgaris.
оксибафус — Oxybaphus.
оксибафус нiчноцвiтний — Oxybaphus nyctagineus.

окуга — Butomus umbellatus.
окутнi — Scrophulariaceae.
оладошник — Knautia arvensis.
олґан — Zea mays.
олеандер — Nerium oleander.
олеандр — Nerium, Nerium oleander.
олеандр звичайний — Nerium oleander.
олеандра — Nerium oleander.
олекса-й-марiя — Viola tricolor.
олексiй-та-марiя — Viola tricolor.
олена — Triticum aestivum.
оленич — Dryas.
оленич восьмиплатник — Dryas octopetala.
оленич пiдбiлистий — Dryas octopetala.
оленяго язика трава — Phyllitis scolopend-
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окацiйка — Melilotus oﬃcinalis.
окацiя — Robinia pseudoacacia.
окацiя дика — Gleditsia triacanthos.
окацiя жовта — Caragana arborescens.
окацiя сибiрська — Caragana arborescens.
окiст — Salvia aethiopis.
окладник — Glechoma hederacea, Lamium

окрiп’я — Anethum graveolens.
окро — Abelmoschus esculentus.
окроп — Anethum graveolens.
окропець — Anethum graveolens, Spiraea sp.
округлянка — Pyrus communis.
округлянки — Prunus domestica subsp. insiti-
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cus.
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ожина притаврiйська — Rubus paratauri-

py
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maculatum, Lathyrus niger, Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Melilotus oﬃcinalis,
Trigonella foenum-graecum, Veronica austriaca, Veronica oﬃcinalis.
окладник жовтий — Melilotus oﬃcinalis.
око волове — див. волове око, Geum urbanum, Inula salicina, Leucanthemum vulgare,
Phyteuma orbiculare, Trollius europaeus.
око воловеє — Paris quadrifolia.
око воробине — Capsella bursa-pastoris.
око воронє — Aconitum anthora, Arctostaphylos uva-ursi, Paris quadrifolia.
око вороняче — див. вороняче око, Aconitum moldavicum, Centaurea cyanus, Lilium
martagon, Polygala vulgaris, Solanum nigrum.
око горобине — Capsella bursa-pastoris.
око зозуляче — Dactylorhiza majalis.
око козине — Trifolium pratense.
око медвеже — Verbascum phlomoides.
око татарське — Verbascum nigrum.
оконник — Symphytum oﬃcinale.
окопник — Symphytum oﬃcinale.
окривавник — Hypericum perforatum.
окрi(и)п — Anethum graveolens, Foeniculum
vulgare.

rium.

оленяча трава — Adenostyles alliariae, Luzula
sylvatica.

олесник — Gentiana verna.
олех — Alnus sp.
олешина — Alnus glutinosa.
олешник — Alnus glutinosa.
олешняк — Alnus glutinosa.
олєандр — Nerium oleander.
олив(ин)а — Olea europaea.
оливка — Elaeagnus angustifolia, Olea europaea, Pyrus communis.

оливкове дерево — Olea, Olea europaea.
оливкове дерево європейське — Olea europaea.

оливне дерево — Elaeagnus angustifolia, Olea
europaea.

оливник — Rhodiola, Olea europaea, Rhodiola rosea, Sedum telephium.
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rum.

caria dysenterica.

британський — Inula britannica.
верболист — Inula salicina.
верболистий — Inula salicina.
верболистий шорсткий — Inula sali-

cina subsp. aspera.
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оман
оман
оман
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оман високий — Inula helenium.
оман дивиновидний — Inula thapsoides.
оман дивиноподiбний — Inula thapsoides.
оман жорстковолосистий — Inula hirta.
оман заболоточний — Inula britannica.
оман кошлатий — Inula hirta.
оман луговий — Inula helenium.
оман луковий — Inula britannica.
оман лучний — Inula britannica.
оман мечоватий — Inula ensifolia.
оман мечолистий — Inula ensifolia.
оман нiмецький — Inula germanica.
оман очний — Inula oculus-christi.
оман пилчастий — Inula britannica.
оман пiсковий — Inula sabuletorum.
оман пiщаний — Inula sabuletorum.
оман правдивий — Inula helenium.
оман прикаспiйський — Inula caspica.
оман справедний — Inula helenium.
оман Христове око — Inula oculus-christi.
оман шерсткий — Inula hirta.
оман шершавий — Inula hirta.
оман шорсткий — Inula aspera.
омана — Verbascum nigrum.

au

loides.

омег водяний — Oenanthe aquatica.
омег моркiвниковий — Oenanthe silaifolia.
омег моркiвнолистий — Oenanthe silaifolia.
омега — Aconitum napellus.
омега бiла — Aconitum sp.
омега синя — Aconitum sp.
омеґа — Aconitum napellus subsp. tauricum,

ht

Aconitum sp., Echium vulgare, Prunus domestica, Rhodiola rosea, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium uliginosum.
омежник (водяний) — Oenanthe aquatica.
омека — Aconitum sp.
омела — Viscum, Conium maculatum, Loranthus europaeus, Viscum album.
омела австрiйська — Viscum album subsp.
austriacum.
омела бiла — Viscum album.
омела вербова — Viscum album.
омела дубова — див. дубова омела.
омела дуболюбна — Loranthus europaeus.
омела жовта — Loranthus europaeus.
омела звичайна — Viscum album.
омела звичайна австрiйська — Viscum album subsp. austriacum.
омела звичайна типова — Viscum album
subsp. album.
омела звичайна ялицева — Viscum album
subsp. abietis.
омела ялицева — Viscum album subsp. abietis.
омелан — Taraxacum oﬃcinale.
омелиця — Loranthus europaeus.
омелiя — Loranthus europaeus.
омелка — Loranthus europaeus.
омело — Loranthus europaeus, Viscum album.
омеловi — Loranthaceae.
омелха — Loranthus europaeus, Viscum album.
омелянка — Taraxacum oﬃcinale.
омельга — Loranthus europaeus, Viscum album.
омен — Inula helenium.
омера — Aconitum sp.
омила — Loranthus europaeus.
омилець — Lolium temulentum.
омилка — Lolium temulentum.
омилок — Lolium temulentum.
омич — Nymphaea alba.
омiла — Viscum album.
омолок — Lolium temulentum.
омфалодес — Omphalodes.

co

оман блошиний — Inula conyza.
оман блошник — Inula conyza.
оман болотний — Lysimachia vulgaris, Puli-

nanthe aquatica.

омег банатський — Oenanthe banatica.
омег бедринцевий — Oenanthe pimpinel-

rig

rica.

олiя — Viola tricolor.
олiяндер — Nerium oleander.
оляндра — Nerium oleander.
ольмик — Dianthus deltoides.
ольха — Alnus glutinosa, Alnus incana.
ольха бiла — Alnus incana.
ольшина — Alnus glutinosa.
ольшняк — Alnus sp.
омага (жiноча) — Aconitum sp.
омага чоловiча — Aconitum sp.
оман — Inula, Inula helenium, Verbascum nig-

оманник — Inula helenium.
омат — Aconitum sp.
омег — Oenanthe, Conium maculatum, Oe-

py

оливник европейський — Olea europaea.
оливник рожевий — Rhodiola rosea.
олив’янка — Malus domestica.
олияндер — Nerium oleander.
олiвник — Rhodiola rosea.
олiвцеве дерево — Juniperus communis.
олiщина — Corylus avellana.
олiйниця — Lallemantia.
олiйниця грузинська — Lallemantia ibe-
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folia.

омчега — Aconitum sp.
омшега — Aconitum sp.
ом’як — Aconitum napellus.
онагровi — Onagraceae.
ониж — Pimpinella anisum.
онисiйко — Primula veris.
онисько — Primula veris.
оноклеєвi — Onocleaceae.
опара — Anethum graveolens.
опарник — Potamogeton lucens, Potamogeton
natans.
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опельсина — Citrus sinensis.
опельцин — Citrus sinensis.
опер (звичайний) — Clinopodium vulgare.
оперстник сизак — Berteroa incana.
опiшнянка — Prunus domestica.
оплiтач — Convolvulus arvensis.
оплiтка — Convolvulus arvensis.
оповст — Filago.
оповст маленький — Filago minima.
оповст нiмецький — Filago vulgaris.
оповст полевий — Logﬁa arvensis.
оповст шизець — Filago vulgaris.
опонець — Convolvulus arvensis.
опорички — Ribes nigrum.
опорт — Malus domestica.
опоясник — Lycopodium clavatum.
опрена — Ribes uva-crispa.
оприка — Ribes uva-crispa.
оприня — Ribes uva-crispa.
опрiлух — Nymphaea alba.
опсиґа — Cirsium arvense.
опунцiя — Opuntia.
опунцiя каманчська — Opuntia humifusa.
опунцiя лежача — Opuntia humifusa.
опух гiркий — Arctium minus.
опухова трава — Glechoma hederacea.
опуцьки — Crambe maritima, Primula veris,

bosperma.

ореохлоа — Oreochloa.
ореохлоа дворядна — Oreochloa disticha.
орепей — Xanthium strumarium.
орепейник — Cirsium palustre.
орех — Juglans regia.
орешки — Amygdalus nana.
орещина — Corylus avellana.
орєб — Sorbus aucuparia.
оржина — Dahlia pinnata.
орих — Corylus avellana.
ориш — Pinus mugo.
оришина — Corylus avellana.
оришi — Pinus mugo.
орiб(ина) — Sorbus aucuparia.
орiх — Juglans, Juglans regia.
орiх американський — Juglans cinerea.
орiх водяний — Trapa natans.
орiх в(о)лоський — Juglans regia.
орiх грецький — Juglans regia.
орiх земляний — Cyperus esculentus.
орiх кiнський — Aesculus hippocastanum.
орiх лiсковий — Corylus avellana.
орiх лiсний — Corylus avellana.
орiх олонський — Juglans regia.
орiх свинський — Cyclamen purpurascens.
орiхи — Corylus avellana.
орiхи болотнi — Trapa, Trapa natans.
орiхи водянi — Trapa natans.
орiхи заячi — Amygdalus nana.
орiхи олосковi — Juglans regia.
орiхи плавновi — Trapa natans.
орiхи фисташковi — Pistacia vera.
орiхи чортовi — Trapa natans.
орiшення — Corylus avellana.
орiшець — Allium schoenoprasum.
орiшина — Corylus avellana, Geranium san-

ht

ides.

омфалодес льонолистий — Omphalodes lini-

орґонiя — Dahlia pinnata.
ордз — Hordeum nudum, Hordeum vulgare.
ордиґач — Fagus sylvatica.
ордина — Viburnum lantana.
ординя — Dahlia pinnata.
ордiнiя — Dahlia pinnata.
ордовина — Viburnum lantana.
ордона — Syringa vulgaris.
ореоптерис — Oreopteris.
ореоптерис краєсiм’яний — Oreopteris lim-

rig

омфалодес весняний — Omphalodes verna.
омфалодес завитий — Omphalodes scorpio-

py
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Torilis japonica.

опуцьки гороб’ячi — Rumex acetosella.
опучай — Anthyllis vulneraria.
опуша — Arctium lappa.
опуша гiрке — Arctium minus.
опуша солодке — Tussilago farfara.
орабина — Sorbus aucuparia.
орап — Brassica napus subsp. napus.
оргулiвка — Malus domestica.
орґ(г)инiя — Dahlia pinnata.
орґiнi(я) — Dahlia pinnata.
орґон(ин)а — Syringa vulgaris.

guineum, Lotus corniculatus, Trifolium arvense, Trifolium repens.
орiшина бiла — Trifolium repens.
орiшина гранко-стручна — Tetragonolobus
maritimus.
орiшина грецька — Juglans regia.
орiшина медiвка — Lotus corniculatus.
орiшинка — Lotus corniculatus.
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sium arvense, Cirsium rivulare, Cirsium vulgare, Cirsium sp., Silybum marianum, Sonchus
arvensis.
осет жовтий — Senecio sp.
осетень — Cirsium arvense.
осетий — Carduus nutans, Cirsium arvense,
Cirsium sp.
осетiй — Carduus acanthoides, Carduus nutans, Cirsium arvense.
осетник — Arctium lappa, Carex hirta, Cirsium arvense, Juncus eﬀusus.
осєчка — Populus tremula.
осиґа — Bromus sp.
осика — Populus tremula, Populus nigra.
осикора — Populus nigra.
осина — Populus alba, Populus nigra, Populus
tremula.
осина чорна — Populus × canescens.
осинка — Populus tremula.
осинник — Colchicum autumnale.
осинове дерево — Populus tremula.
осинок — Clematis recta.
осипок — Hyssopus oﬃcinalis.
осит — Carduus acanthoides.
оситна — Carex vulpina.
оситник — Scirpus lacustris.
оситняг — Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Eleocharis sp., Juncus eﬀusus, Scirpus.
оситняг гачкуватий — Cyperus hamulosus.
оситняг голiвчастий — Scirpus holoschoenus.
оситняг коренистий — Scirpus radicans.
оситняг лежачий — Scirpus supinus.
оситняг лiсовий — Scirpus sylvaticus.
оситняг малоцвiтий — Eleocharis quinqueﬂora.
оситняг пiсковий — Cyperus michelianus.
оситняг плескатий — Blysmus compressus.
оситняг прибережний — Scirpus maritimus.
оситняг щетинистий — Scirpus setaceus.
оситняжок — Juncus eﬀusus.
оситняк — Butomus umbellatus, Juncus.
осичина — Populus tremula.
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solida, Filipendula vulgaris, Lathyrus tuberosus.
орiшки лiсковi — Corylus avellana.
орiшки медовi — Filipendula vulgaris.
орiшки польовi — Amygdalus nana.
орiшник — Amygdalus nana, Corylus avellana,
Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare.
орiшниця — Corylus avellana.
орiшниця волоська — Juglans regia.
орiшок — Trifolium repens, Trifolium sp.
орiшок бiлий — Trifolium montanum.
орiшок земляний — Lathyrus tuberosus.
орiшок красний — Trifolium medium.
орiшок польовий — Trifolium pratense.
орiшок червоний — Trifolium pratense.
оркис — Triticum spelta.
оркiш — Hordeum distichon, Triticum monococcum, Triticum spelta.
орлайя — Orlaya.
орлайя великоквiткова — Orlaya grandiﬂora.
орлайя морквяна — Orlaya daucoides.
орлики — Aquilegia, Aquilegia vulgaris, Glechoma hederacea.
орлики звичайнi — Aquilegia vulgaris.
орлики трансiльванськi — Aquilegia transsilvanica.
орлики трансильванськi — Aquilegia
transsilvanica.
орлики чорнiючi — Aquilegia nigricans.
орлики чорнуватi — Aquilegia nigricans.
орляк — Pteridium, Dryopteris ﬁlix-mas,
Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum.
орляк звичайний — Pteridium aquilinum.
орляк кримський — Pteridium tauricum.
орляковi — Hypolepidaceae.
орнаута — Triticum durum.
оробимець — Typha latifolia.
оробина — Sorbus aucuparia.
оробинець — Typha angustifolia.
оронка — Cuscuta epithymum, Cuscuta europaea.
орох — Coronilla varia, Pisum sativum.
орох потячий — Lathyrus vernus.
орошанка — Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Vicia cracca.
орошець — Briza media, Vicia sp.
орошок — Lathyrus vernus, Vicia cracca.
ортанта жовта — Odontites lutea.
ортилiя — Orthilia.
ортилiя однобока — Orthilia secunda.
орхiдея — Orchis.

torminalis.

орябина брякиня — Sorbus torminalis.
орябина звичайна — Sorbus aucuparia.
орябина мукиня — Sorbus aria.
орябина мучна — Sorbus aria.
орябка — Sorbus aucuparia.
осана — Populus tremula.
осенечник — Helianthus annuus.
осенник — Colchicum autumnale.
осет — Carduus acanthoides, Carduus sp., Cir-

ht

орiшки бiлi — Trifolium repens.
орiшки-волошки — Trifolium pratense.
орiшки заячi — Amygdalus nana.
орiшки землянi — Amygdalus nana, Corydalis

орхiднi — Orchidaceae.
оряб(а) — Sorbus aucuparia.
орябина — Sorbus, Sorbus aucuparia, Sorbus

rig

sus.

py

орiшки — Corylus avellana, Lathyrus tubero-
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flora.

осiнчак верболистий — Aster × salignus.
осiнчак (звичайний) — Aster amellus.
осiнчак косматий — Aster oleifolius.
осiнчак льняник — Aster linosyris.
осiнчак острий — Aster sedifolius.
осiнчак солончаковий — Aster tripolium.
осiнчук — Aster amellus, Quercus robur.
осiнь — Aster amellus, Aster × salignus.
осiпник — Juncus eﬀusus.
осiтник — Elymus repens, Juncus eﬀusus.
осiтняг — Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Juncus sp., Scirpus lacustris, Scirpus sp.

omskiana.

осока висока омська — Carex elata subsp.
elata.

осока вiддаленоколоскова — Carex distans.

осока вiчнозелена — Carex sempervirens.
осока волосинчаста — Carex capillaris.
осока волосиста — Carex pilosa.
осока волосовидна — Carex capillaris.
осока волотиста — Carex paniculata.
осока волотянка — Carex paniculata.
осока волохата — Carex pilosa.
осока вузьколиста — Carex stenophylla.
осока гаєва — Carex michelii.
осока гайова — Carex michelii.
осока Галлера — Carex hallerana.
осока Гартмана — Carex hartmanii.
осока гiрська — Carex montana.
осока горбова — Carex brevicollis.
осока Госта — Carex hostiana.
осока гостра — Carex acuta.
осока гостровидна — Carex acutiformis.
осока гостроподiбна — Carex acutiformis.
осока гребеняста — Carex disticha.
осока грубокорениста — Carex pediformis.
осока Давалла — Carex davalliana.
осока дводомна — Carex dioica.
осока двоколiрна — Carex bicolor.
осока двопенна — Carex dioica.
осока дворядна — Carex disticha.
осока двотичинкова — Carex diandra.
осока двохатня — Carex dioica.
осока Девелла — Carex davalliana.
осока дерниста — Carex cespitosa.
осока дивовижна — Carex appropinquata.
осока дрiмуча — Carex melanostachya.
осока дрожачковата — Carex brizoides.
осока житня — Carex secalina.
осока жовта — Carex flava.
осока загострена — Carex cuspidata, Carex

co

осiтняг степовий — Eleocharis palustris.
осiч — Stratiotes.
осiч алоесова(та) — Stratiotes aloides.
ослинник — Oenothera biennis.
ослова трава — Oenothera biennis.
ослянка — Hemerocallis sp.
османтус — Osmanthus.
османтус запашний — Osmanthus fragrans.
османтус колючий — Osmanthus heterophyl-

богемська — Carex bohemica.
болотна — Carex muricata.
борова — Carex nigra.
Буека — Carex buekii.
Буксбавмова — Carex buxbaumii.
Буксбаума — Carex buxbaumii.
бура — Carex vulpina.
бурувата — Carex brunnescens.
вереснякова — Carex ericetorum.
весняна — Carex caryophyllea.
видовжена — Carex elongata.
висока — Carex elata.
висока типова — Carex elata subsp.

ht

nale.

осiнник жовтий — Sternbergia colchici-

осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока

rig

осичник — Populus tremula.
осiнка — Euphrasia stricta, Odontites verna.
осiнки — Pyrus communis.
осiннє зiллє — Aster amellus.
осiнник — Sternbergia, Colchicum autum-

py
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lus.

османтус падуболистий — Osmanthus hete-

's

rophyllus.

османтус рiзнолистий — Osmanthus heterophyllus.

th
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осмiл — Loranthus, Loranthus europaeus.
осмiл европейський — Loranthus europaeus.
осока — Carex, Acorus calamus, Carex acu-

au

ta, Carex curta, Carex extensa, Carex hirta, Carex humilis, Carex ligerica, Carex nigra,
Carex riparia, Carex vulpina, Glyceria maxima, Iris sibirica, Populus tremula, Scirpus sylvaticus.
осока багатолиста — Carex polyphylla.
осока багнова — Carex limosa, Carex buxbaumii.
осока багрова — Carex muricata.
осока баньчаста — Carex vesicaria.
осока берегова — Carex riparia.
осока Бiгелова — Carex bigelowii.
осока Бiґелоу — Carex bigelowii.
осока бiдноцвiта — Carex pauciflora.
осока бiла — Carex alba.
осока блекня — Carex pallescens.
осока блискуча — Carex liparicarpos.
осока блискучоплода — Carex liparicarpos.
осока блiда — Carex pallescens.

muricata.

осока задимлена — Carex fuliginosa.
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носата — Carex rostrata.
овальна — Carex ovalis.
омська — Carex omskiana.
остюкова — Carex atherodes.
Отруби — Carex otrubae.
пажитницева — Carex loliacea.
пальчаста — Carex digitata.
парвська — Carex brevicollis.
пахуча — Acorus calamus.
переривчаста — Carex divulsa.
переривчаста ряснолиста — Carex

's
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divulsa subsp. leersii.
пiзня — Carex serotina.
пiскова — Carex hirta.
пiсочна — Carex hirta.
пiхвиста — Carex vaginata.
пiхвова — Carex vaginata.
пiхвяста — Carex vaginata.
побережна — Carex riparia.
повисла — Carex ﬂacca.
повстиста — Carex tomentosa.
повстяна — Carex tomentosa.
польова — Carex praecox, Carex pseudocyperus.
осока поникла — Carex melanostachya.
осока попелясто-сiра — Carex cinerea.
осока похилена — Carex demissa.
осока почорнiла — Carex atrata.
осока приболотна — Carex acutiformis.
осока приземкувата — Carex humilis, Carex
supina.
осока притиснута — Carex depressa.
осока притуплена — Carex obtusata.
осока продовжена — Carex elongata.
осока просовидна — Carex panicea.
осока просувата — Carex panicea.
осока просяна — Carex panicea.
осока прямоколоса — Carex atherodes.
осока птахонога — Carex ornithopoda.
осока пухирчаста — Carex vesicaria.
осока пухнастоплода — Carex lasiocarpa.
осока рання — Carex praecox.
осока рiдковолоса — Carex remota.
осока рiдкоколоса — Carex remota.
осока рiзiйка — Carex acuta.
осока рiзучка — Carex acuta.
осока розбрiла — Carex distans.
осока роздiлена — Carex divisa.
осока роздiльна — Carex divisa.
осока розiрвана — Carex divulsa.
осока розсунута — Carex distans.
осока розтягнена — Carex extensa.
осока розтягнута — Carex extensa.
осока руда — Carex hostiana.
осока ряснолиста — Carex polyphylla.
осока свiтла — Carex diluta.

осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
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flacca subsp. serrulata.
осока зiв’яла типова — Carex flacca subsp.
flacca.
осока зiгнута — Carex curvula.
осока зiрчаста — Carex echinata.
осока їжакова — Carex echinata.
осока їжакувата — Carex echinata.
осока колосатка — Carex vulpina.
осока колосиста — Carex spicata.
осока колхiдська — Carex ligerica.
осока колючкувата — Carex muricata.
осока кореневищна — Carex rhizina.
осока коротка — Carex curta, Carex cinerea.
осока короткошийна — Carex brevicollis.
осока короткошия — Carex brevicollis.
осока кочковата — Carex cespitosa.
осока кринич(а)на — Carex caryophyllea,
Carex praecox.
осока кругленька — Carex diandra.
осока круглолуска — Carex diandra.
осока кулиста — Carex pilulifera.
осока куляста — Carex globularis.
осока кулястоподiбна — Carex globularis.
осока кульконосна — Carex pilulifera.
осока кутоцвiтна — Carex remota.
осока лапкоподiбна — Carex pediformis.
осока лапчаста — Carex ornithopoda.
осока лежача — Carex supina.
осока лисяча — Carex vulpina.
осока лiсова — Carex sylvatica.
осока луарська — Carex ligerica.
осока лускоплiдна — Carex lepidocarpa.
осока лускоплода — Carex lepidocarpa.
осока Ляхеналя — Carex lachenalii.
осока малоквiткова — Carex pauciﬂora.
осока Мiкелi — Carex michelii.
осока мiхурцювата — Carex vesicaria.
осока мохната — Carex hirta.
осока мочарна — Carex acutiformis.
осока несправжньосмикавцева — Carex
pseudocyperus.
осока низька — Carex humilis.
осока ниткувата — Carex lasiocarpa.

осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока

rig

затiнкова — Carex umbrosa.
заяча — Carex ovalis.
збiднена — Carex depauperata.
зближена — Carex appropinquata.
звисаюча — Carex pendula.
звисла — Carex pendula.
звичайна — Carex nigra.
звiздата — Carex echinata.
звiздковата — Carex echinata.
здута — Carex rostrata.
зiв’яла — Carex flacca.
зiв’яла дрiбнопилчаста — Carex

py

осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
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dorrhiza.

осока
осока
осока
осока
осока
осока

стягнута — Carex spicata.
сусiдня — Carex spicata.
тверда — Carex elata.
темно-бура — Carex fuliginosa.
тiниста — Carex umbrosa.
тонкокореневищна — Carex chordo-

rrhiza.

co

осока торфова — Carex heleonastes, Carex
davalliana.

chya.

's

трироздiльна — Carex lachenalii.
трясучкова — Carex brizoides.
трясучковидна — Carex brizoides.
трясучкувата — Carex brizoides.
ужiвка — Carex chordorrhiza.
Хоста — Carex hostiana.
чеська — Carex bohemica.
чорна — Carex nigra.
чорноколоса — Carex melanosta-

th
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осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока
осока

duus crispus, Carduus sp., Carlina acaulis,
Centaurea cyanus, Circaea lutetiana, Cirsium
arvense, Cirsium vulgare, Hieracium pilosella, Leuzea altaica, Lycopus exaltatus, Senecio
vulgaris, Sonchus arvensis, Sonchus asper,
Sonchus oleraceus.
осот безбилий — Cirsium acaule.
осот безстеблий — Cirsium acaule.
осот безстеблий їстiвний — Cirsium acaule
subsp. esculentum.
осот бiдноцвiтий — Cirsium waldsteinii.
осот бiлоповстий — Cirsium arvense.
осот болотний — Cirsium palustre.
осот болотяний — Cirsium palustre.
осот Вальдштайна — Cirsium waldsteinii.
осот Вальдштейна — Cirsium waldsteinii.
осот вiйчастий — Cirsium ciliatum.
осот вовнистий — Cirsium decussatum.
осот вовнистоцвiтий — Cirsium laniflorum.
осот городнiй — Cirsium oleraceum, Sonchus
oleraceus.
осот гусиний — Sonchus arvensis.
осот дрiбнопилчастий — Cirsium serrulatum.
осот жовтий — див. жовтий осот, Sonchus
arvensis.
осот жовтявий — Cirsium oleraceum.
осот заячий — Carlina vulgaris.
осот звичайний — Cirsium vulgare.
осот їстiвний — Cirsium esculentum.
осот клейкий — Cirsium erisithales.
осот ключник — Cirsium oleraceum.
осот колючий — Carduus acanthoides, Cirsium arvense.
осот красний — Carduus crispus, Cirsium arvense.
осот крилатий — Cirsium alatum.
осот кримський — Cirsium tauricum.
осот ланцетоватий — Cirsium vulgare.
осот ланцетолистий — Cirsium vulgare.
осот липкий — Cirsium erisithales.
осот майже шерстистоквiтковий — Cirsium
sublaniﬂorum.
осот медовий — див. медовий осот, Leuzea
altaica.
осот молочайний — Sonchus arvensis.
осот м’який — Jurinea consanguinea.
осот напiввовнистоцвiтий — Cirsium sublaniﬂorum.
осот обрiдник — Cirsium rivulare.
осот овочевий — Cirsium oleraceum.
осот павутинистий — Cirsium laniﬂorum.
осот паннонський — Cirsium pannonicum.

ht

pediformis subsp. rhizoides.

осока сторчова — Carex elata.
осока струнка — Carex acuta.
осока струнокореневищна — Carex chor-

осокорина — Populus nigra.
осокорь — Populus nigra.
осолодич — Polygonatum verticillatum.
осолодка — Juniperus communis.
осот — Cirsium, Carduus acanthoides, Car-

rig

осока сивава — Carex ﬂacca.
осока сиза — Carex ﬂacca.
осока ситничкова — Carex juncella.
осока сiра — Carex curta.
осока сiрозелена — Carex curta.
осока сiрувата — Carex curta.
осока скельна — Carex rupestris.
осока скорозрiла — Carex praecox.
осока слабка — Carex ﬂacca.
осока смикавцювата — Carex pseudocyperus.
осока споловiла — Carex pallescens.
осока степова — Carex ericetorum.
осока стопоподiбна — Carex pediformis.
осока стопоподiбна кореневищна — Carex

py
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осока чорнувата — Carex atrata.
осока чорнява — Carex atrata.
осока шварка — Carex acuta.
осока шершава — Carex hirta.
осока широка — Acorus calamus.
осока шорстковолосиста — Carex hirta.
осока щетиняста — Carex strigosa.
осока щiткувата — Carex muricata.
осока ясна — Carex diluta.
осока ячменевидна — Carex hordeistichos.
осока ячмениста — Carex hordeistichos.
осока ячменяста — Carex hordeistichos.
осокiр — Populus nigra, Populus alba, Populus tremula.

осоковi — Cyperaceae.
осокор — Populus alba, Populus nigra, Populus
nigra cv. “Italica”, Populus tremula.

осокора — Populus alba, Populus nigra.

© Юрій Кобів

Cirsium heterophyllum.
сивий — Cirsium incanum.
сiрий — Cirsium canum.
солонцевий — Cirsium alatum.
солончаковий — Cirsium alatum.
схiднокарпатський — Cirsium waldsteinii.
осот український — Cirsium ucrainicum.
осот-храбуст — Cirsium oleraceum.
осот хрещатий — Cirsium decussatum.
осот шерстистоквiтковий — Cirsium laniﬂorum.
осот шершаво-липкий — Cirsium erisithales.
осот щетинистий — Cirsium setosum.
осот щетинястий — Cirsium setosum.
осотий — Carduus crispus, Carduus nutans,
Cnicus benedictus.
осотик — Cirsium arvense.
осотiй — Carduus, Carduus acanthoides.
осотiй звислий — Carduus nutans.
осотiй колючий — Carduus acanthoides.
осотiй кутняк — Carduus personata.
осотiй кучерявий — Carduus crispus.
осотник — Ptilostemon, Cirsium arvense,
Sonchus asper.
осотник їжакоголовий — Ptilostemon
echinocephalus.
осоття — Cirsium arvense, Sonchus asper.
осоча — Carex secalina.
осочина — Carex sp.
осочна трава — Melica ciliata, Melica nutans.
осочниця — Carex hirta.
оставник — Gymnospermium, Gymnospermium altaicum.
оставник одеський — Gymnospermium
odessanum.
оставник степовий — Gymnospermium altaicum.
остача — Arctium lappa, Carduus acanthoides,
Carlina acaulis, Cirsium arvense, Serratula
tinctoria.
остець — Silene nutans.
ости — Cirsium sp.
остида — Melilotus oﬃcinalis.
остi — Cirsium vulgare.
острагон — Artemisia dracunculus.
остре зiлля — Aster × salignus.

galis.

острiжка висока — Delphinium elatum.
острiжка городна — Consolida ajacis.
острiжка польова — Consolida regalis.
острiжка степова — Delphinium elatum.
острiжки — Delphinium.
острiжник — Centranthus.
острiжник рожевий — Centranthus calcitrapa.

острiжник червоний — Centranthus ruber.

островершки — Ajuga reptans.
островець — Cerinthe minor.
островниця — Atropa bella-donna.
острогiн — Artemisia dracunculus.
острогон — Artemisia dracunculus.
острожа — Consolida regalis.
острожина — Rubus caesius.
острожки полевi — Consolida regalis.
остроїста — Silybum marianum.
острокiльник — Oxytropis.
острокол — Nardus stricta.
остролист — Ilex aquifolium.
остролодник мохнатий — Oxytropis pilosa.
остромолоч кипарисна — Euphorbia cyparis-
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осот
осот
осот
осот
осот

Carex sp.

острiвка — Scilla bifolia.
острiжка — Consolida ajacis, Consolida re-

ht

польський — Cirsium polonicum.
прибережний — Cirsium rivulare.
приструмковий — Cirsium rivulare.
рiжнолистий — Cirsium heterophyllum.
рiзнолистий — Cirsium helenioides,

racemosus, Plantago lanceolata.

острий бур’ян — Acorus calamus.
остриця — Asperugo procumbens, Carex hirta,

rig

arvensis.

осот
осот
осот
осот
осот

острець — Asperugo procumbens, Leymus

py

осот пилкастий — Cirsium serrulatum.
осот пилчастий — Cirsium serrulatum.
осот польовий — Cirsium arvense, Sonchus
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sias.

острушка — Delphinium elatum.
острушки — Consolida regalis.
острце — Asperugo procumbens.
острянка — Cenchrus.
остуда — Tanacetum vulgare.
остудна трава — Herniaria glabra.
остудник — Herniaria, Conyza canadensis,
Galium odoratum, Herniaria glabra, Linaria
vulgaris, Ononis arvensis, Verbena oﬃcinalis,
Veronica agrestis, Veronica sp.
остудник багатошлюбний — Herniaria polygama.
остудник Бессера — Herniaria besseri.
остудник голий — Herniaria glabra.
остудник Котова — Herniaria kotovii.
остудник кошлатий — Herniaria hirsuta.
остудник причорноморський — Herniaria
euxina.
остудник полiгамний — Herniaria polygama.
остудник сiрий — Herniaria incana.
остудник чорноморський — Herniaria euxina.
остудник шорсткий — Herniaria hirsuta.
остючка — Triticum aestivum.
остючки — Bidens tripartita.
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очанка барвиста Кернера — Euphrasia
picta subsp. kerneri.

очанка блакитна — Euphrasia coerulea.
очанка випрямлена — Euphrasia stricta.
очанка волохатенька — Euphrasia hirtella.
очанка гайова — Euphrasia nemorosa.
очанка гiрська — Euphrasia montana.
очанка голуба — Euphrasia coerulea.
очанка гребеняста — Euphrasia pectinata.
очанка гребiнчаста — Euphrasia pectinata.
очанка дрiбноквiткова — Euphrasia parviﬂora.

очанка дрiбноцвiта — Euphrasia parviﬂora.

burgensis.

очанка
очанка
очанка
очанка
pila.

ht

очанка жовта — Odontites lutea.
очанка зальцбурзька — Euphrasia salisзвичайна — Euphrasia stricta.
Iрини — Euphrasia irenae.
Кернера — Euphrasia kerneri.
коротковолоса — Euphrasia brevi-

очанка коротковолосиста — Euphrasia
brevipila.

очанка кримська — Euphrasia taurica.
очанка лучна — Euphrasia rostkoviana.
очанка лучна гiрська — Euphrasia rostko-
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Serratula tinctoria.
остянка — Stipa pennata.
остянка паперичка — Stipa pennata.
осут — Cirsium arvense.
осяк — Carduus acanthoides.
осятник — Carduus acanthoides, Carlina
acaulis, Cirsium arvense, Echium vulgare, Serratula tinctoria, Sonchus asper.
осячки — Carduus acanthoides.
осяшник — Cirsium arvense.
отгадина — Veronica prostrata.
откальшник — Galium boreale.
откасник — Cynoglossum oﬃcinale, Lythrum
salicaria, Stellaria media, Thalictrum ﬂavum,
Valeriana oﬃcinalis.
откасняк — Galium glaucum.
откосник — Anthyllis vulneraria.
отношник — Valeriana oﬃcinalis.
отрава — Datura stramonium.
отравниця — Atropa bella-donna.
отрова — Solanum nigrum.
отровниця — Atropa, Atropa bella-donna.
отровниця песя вишня — Atropa belladonna.
отруйник — Toxicodendron.
отруйник укорiнливий — Toxicodendron
radicans.
отруйниця — Atropa bella-donna.
отруйнi ягоди — Cicuta virosa.
отрута — Cicuta virosa, Paris quadrifolia.
отрутне зiлля — Ranunculus acris.
отрутоплiдка — Eruca.
отруцизна — Cuscuta europaea.
отуччя — Nuphar lutea.
отхисник — Veronica longifolia.
отьмєн — Carum carvi.
офайстон — Ofaiston.
офайстон однотичинковий — Ofaiston monandrum.
офрис — Ophrys.
офрис бджолоносний(-а) — Ophrys apifera.
офрис комахоносна — Ophrys insectifera.
офрис кримський(-а) — Ophrys taurica.
офрис мухоносний — Ophrys insectifera.
офрис оводоносний(-а) — Ophrys oestrifera.
охлики — Galanthus nivalis.
охрiвка — Scilla bifolia.
оцет-дерево — Rhus typhina.
оцетник — Rhus typhina.
оцтове дерево — Rhus typhina.
очанешник — Helianthus annuus.
очанка — Euphrasia, Euphrasia pectinata,
Euphrasia stricta, Odontites lutea, Odontites
verna, Teucrium chamaedrys.
очанка барвиста — Euphrasia picta.

rig

остяк — Carduus acanthoides, Cirsium arvense,

py
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viana subsp. montana.

очанка найменша — Euphrasia minima.
очанка найменша татранська — Euphrasia
minima subsp. tatrae.

очанка Росткова — Euphrasia rostkoviana.
очанка Ростковiуса — Euphrasia rostkoviana.
очанка синя — Polygala vulgaris.
очанка стиснута — Euphrasia stricta.
очанка татранська — Euphrasia tatrae.
очанка хорватська — Euphrasia liburnica.
очанка червона — Odontites vulgaris.
очанка шорсткувата — Euphrasia hirtella.
очеремха — Cerasus mahaleb, Padus avium.
очерет — Phragmites, Phalaris arundinacea,
Phragmites australis, Scirpus sp., Typha sp.

очерет звичайний — Phragmites australis.
очерет меженний — Phragmites australis.
очерет пiвденний — Phragmites australis.
очеретик — Scirpus sp.
очеретик заячий — Carex ovalis, Juncus conglomeratus.

очеретник — Phalaroides, Calamagrostis,
Schoenus nigricans.

очеретник багновий — Calamagrostis stricta.
очеретник бiлий — Rhynchospora alba.
очеретник властивий — Calamagrostis arundinacea.

очеретник волохатий — Calamagrostis villosa.

© Юрій Кобів

canescens.

очеретянка — Phalaris, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Phalaroides.

очеретянка звичайна — Phalaris arundinacea, Phalaroides arundinacea.

очеретянка звичайна барвиста — Phalaris
arundinacea var. picta.

очеретянка канаркова — Phalaris canariensis.

очеретянка мала — Phalaris minor.
очерот — Phragmites australis.
очертiй — Polygonatum verticillatum.
очець — Achillea ptarmica.
очижник — Sedum acre.
очисник — Veronica oﬃcinalis.
очистник — Sedum acre.
очисток — Sedum acre.
очитка — Sedum sexangulare.
очитки — Lycopodium clavatum, Pedicularis
comosa, Sedum acre.

очитки польовi — Camelina sativa.
очитки-розхiдник — Sedum acre.
очиток — Sedum, Sedum acre, Sedum telephium.

femina.

очi курячi — Anagallis arvensis.
очi мишинi — Gypsophila muralis.
очi павинi — Adonis annua.
очi павлинi — Adonis annua, Adonis vernalis.
очi раковi — Euonymus verrucosus.
очi царськi — Parnassia palustris.
очiток — Sedum acre.
очка воловi — Geum urbanum, Nymphaea alba.

очка дiвочi — див. дiвочi очка, Coreopsis
tinctoria.

очка жабинi — Myosotis arvensis, Myosotis
sp., Veronica hederifolia.

очка жаб’ячi — Myosotis sp.
очка павлинi — Adonis annua.
очка тереновi — Rudbeckia triloba.
очкар — Euphrasia rostkoviana.
очки — Biscutella, Adonis annua, Capsella

au

th
or

's

co

очиток альпiйський — Sedum alpestre.
очиток багряний — Sedum telephium.
очиток багрянистий — Sedum telephium.
очиток бiлий — Sedum album.
очиток благий — Sedum sexangulare.
очиток блiдий — Sedum pallidum.
очиток болонський — Sedum sexangulare.
очиток Борисової — Sedum borissovae.
очиток великий — Sedum maximum.
очиток вiдiгнутий — Sedum rupestre.
очиток вiдхилений — Sedum rupestre.
очиток (г)острий — Sedum acre.
очиток дернистий — Sedum caespitosum.
очиток дрiбний — Sedum aetnense.
очиток етнiнський — Sedum aetnense.
очиток заячий — Sedum telephium.
очиток звичайний — Sedum acre, Sedum tele-

lare.

очиток шiстьорядний — Sedum sexangulare.
очi Божi — Euonymus europaeus.
очi воловi — Aster amellus, Matricaria sp.
очi гадячi — Myosotis alpestris.
очi жабинi — Myosotis arvensis.
очi жаблячi — Potentilla erecta.
очi жаб’ячi — Euonymus europaeus.
очi козинi — Aster tripolium, Athyrium ﬁlix-

ht

очеретник ланцетуватий — Calamagrostis

очиток червонуватий — Sedum rubens.
очиток чорнуватий — Sedum atratum.
очиток шестирядний — Sedum sexangu-
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dinacea.
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очеретник звичайний — Phalaroides arun-
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phium, Sedum ruprechtii.
iспанський — Sedum hispanicum.
їдкий — Sedum acre.
кавказький — Sedum spurium.
карпатський — Sedum carpaticum.
найбiльший — Sedum maximum.
несправжнiй — Sedum spurium.
однорiчний — Sedum annuum.
оливник — Sedum telephium.
польовий — Herniaria incana.
пурпуровий — Sedum purpureum.
Рупрехта — Sedum ruprechtii.
скельний — Sedum rupestre.
стелюх — Sedum spurium.
червоний — Sedum caespitosum.
червонiючий — Sedum rubens.

очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток
очиток

bursa-pastoris.

очки альпейськi — Biscutella laevigata.
очки блакитнi — Veronica chamaedrys.
очки воловi — Inula salicina, Trollius europaeus.

очки гладенькi — Biscutella laevigata.
очки курячi — див. курячi очки, Ranunculus acris.

очки царевi — Drosera rotundifolia.
очко — Viola tricolor.
очко волове — Aster amellus, Hepatica nobilis,
Viola tricolor.

очко павлине — Aquilegia vulgaris.
очко риб’яче — Myosotis sp.
очний корiнь — Valeriana oﬃcinalis.
очний цвiт — Anagallis arvensis.
очник — Anagallis arvensis, Campanula trachelium, Hieracium pilosella.

ошадець — Eupatorium cannabinum.
ошипок дрiбнозернистий — Torilis ucrainica.
ошипок звичайний — Torilis japonica.
ошипок полевий — Torilis arvensis.
ошiлега — Salix acutifolia.
ощерт альпейський — Laserpitium alpinum.
ощерт верходуб — Laserpitium latifolium.
ощерт косматий — Laserpitium prutenicum.
ощитець бiльший — Scutellaria galericulata.
ощиток — Sempervivum tectorum.
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volvulus.

пажитниця багаторiчна — Lolium pe-

brevirostris.

пабородник луговий — Tragopogon pratensis.

пава — Aruncus dioicus.
павевки — Nonea pulla.
паверба — Salix purpurea.
пави — Typha angustifolia.
павитиця — Calystegia sepium, Convolvulus
павiтиця — Convolvulus arvensis, Fallopia con-

renne.

пажитниця
пажитниця
пажитниця
пажитниця

довголiтня — Lolium perenne.
дурiйка — Lolium temulentum.
жорстка — Lolium rigidum.
жорстка пiвденна — Lolium

rigidum subsp. lepturoides.

пажитниця звичайна — Lolium perenne.
пажитниця льонова — Lolium remotum.
пажитниця перська — Lolium persicum.
пажитниця пiвденна — Lolium loliaceum.
пажитниця полева — Lolium remotum.
пажитниця польова — Lolium arvense.
пажитниця п’янка — Lolium temulentum.
пажитниця рiдкоколоса — Lolium remo-

co

павловнiя — Paulownia, Paulownia tomentosa.
павловнiя пухнаста — Paulownia tomentosa.
павлючки — Malus domestica.
павник — Aruncus dioicus.
павонiя — Paeonia oﬃcinalis.
паворози жовтi — Lathyrus pratensis.
паворозник — Lycopodium clavatum.
паворозуля — Lycopodium clavatum.
павун — Menyanthes trifoliata, Nymphoides

ﬂorum.

rig

пабородник великий — Tragopogon major.
пабородник короткодзьобий — Tragopogon

ht

arvensis, Cuscuta europaea.

падиль — Papaver rhoeas.
падипармак — Vitis vinifera.
падлажан — Lycopersicon esculentum.
падуб — Ilex, Ilex aquifolium.
падуб звичайний — Ilex aquifolium.
падубовi — Aquifoliaceae.
падубок — Osmanthus.
падубок звичайний — Ilex aquifolium.
падучник — Thalictrum minus.
пажитник — Trigonella monspeliaca.
пажитниця — Lolium, Lolium perenne.
пажитниця багатоквiткова — Lolium multi-

tensis.

py

пабородник — Tragopogon, Tragopogon pra-

peltata.

павутина — Convolvulus arvensis.
павутиця — Calystegia sepium, Convolvulus

au
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arvensis, Cuscuta epithymum, Cuscuta europaea, Ipomoea purpurea.
павутиця пiльна — Convolvulus sp.
павутиця польова — Convolvulus arvensis.
павучка — Cleome spinosa.
павучки — Nigella damascena, Valeriana oﬃcinalis.
павучник — Cleome, Cleome spinosa.
павучник донецький — Cleome donetzica.
павучник колючий — Cleome spinosa.
павучник причорноморський — Cleome
iberica.
павучник сивий — Cleome canescens.
павучок — Cleome spinosa.
пагнистi — Calendula oﬃcinalis.
пагнистки лiснi — Inula salicina.
пагнiстки — Calendula oﬃcinalis.
падальнички — Pyrus communis.
паданець — Papaver somniferum.
паданка — Papaver rhoeas.
падиволос — Acorus calamus, Equisetum arvense, Equisetum ﬂuviatile, Equisetum sp.,
Equisetum sylvaticum, Hieracium pilosella,
Lycopodium clavatum, Sonchus asper, Taraxacum oﬃcinale.
падиволос городний — Equisetum arvense.
падилiння — Papaver rhoeas.

tum.

пажитниця розсунута — Lolium remotum.
пажитниця рясноцвiта — Lolium multiflorum.

пажитниця тревала — Lolium perenne.
пажить — Lolium perenne, Potentilla anserina.
пажить дурiйка — Lolium temulentum.
пазмiй — Echium.
пазмiй високий — Echium italicum.
пазмiй сивак — Echium vulgare.
пазмiй червоний — Echium russicum.
пазник — Hypochoeris maculata.
пазобник — Fragaria vesca.
пазорник — Ornithopus sativus.
пазубинка — Fragaria vesca.
пазурки — Calendula oﬃcinalis.
пазурник — Caucalis.
пазурник Бiшофа — Caucalis bischofii.
пазурник звичайний — Caucalis platycarpos.

пазурник плоскоплодий — Caucalis platycarpos.

пазурник тонколистий — Torilis leptophylla.
пазурниця — Turgenia.
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Acer tataricum.

cillatum.

пальцi петровi — Lathraea squamaria.
пальчатка — Digitaria, Cynodon.
пальчатка гребеняста — Digitaria pectiniformis.

пальчатка гребiнчаста — Digitaria pectiniformis.

пальчатка єгипетська — Digitaria aegyptiaca.

пальчатка звичайна — Digitaria ischaemum.

пальчатка зубата — Cynodon dactylon.
пальчатка кривава — Digitaria sanguinalis.

пальчатка кров’яна — Digitaria sanguinalis.
пальчатокорiнник — Dactylorhiza.
пальчатокорiнник бузиновий — Dactylo-

Palimbia salsa.
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пакленок — Acer campestre.
паклень — Acer campestre.
паклин(а) — Acer campestre.
паклун — Teucrium polium.
паклун гiрський — Teucrium montanum.
пакльон — Acer tataricum.
паланички — Malva neglecta.
паленiс — Pallenis.
паленiс колючий — Pallenis spinosa.
палеришка — Primula veris.
пали Божi — Centaurea biebersteinii.
палинь — Artemisia absinthium.
паличник — Senecio vernalis, Senecio vulgaris.
палияс — Syringa vulgaris.
палiмбiя — Palimbia.
палiмбiя оживаюча — Palimbia rediviva.
палiмбiя солонцева — Palimbia rediviva,

tea.

пальочник ярий — Potentilla crantzii.
пальцi Божi — Petasites albus.
пальцi Матерi Божої — Polygonatum verti-

ht

пазурцi — Calendula oﬃcinalis.
пазюмки — Fragaria vesca.
пазюрцi — Calendula oﬃcinalis.
пазьомка гiрська — Fragaria viridis.
пазьомка (з’їдома) — Fragaria vesca.
пазьомка стрiмка — Fragaria moschata.
паїжка гильниста — Sparganium erectum.
паїжка поєдинча — Sparganium emersum.
пайза — Echinochloa frumentacea.
паклажани — Solanum melongena.
паклен — Acer campestre, Acer platanoides,

пальмочка одеська — Ricinus communis.
пальонка — Cuscuta epilinum.
пальочник бiлий — Potentilla alba.
пальочник пернатий — Potentilla anserina.
пальочник прямостоячий — Potentilla recta.
пальочник срiбноцвiтий — Potentilla argen-

rig

folia.
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пазурниця широколиста — Turgenia lati-
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rhiza sambucina.

пальчатокорiнник iберiйський — Dactylorhiza iberica.

пальчатокорiнник м’ясочервоний — Dactylorhiza incarnata.

пальчатокорiнник плямистий — Dactylorhiza maculata.

пальчатокорiнник римський — Dactylorhiza

палка водна — Typha angustifolia, Typha la-

пальчатокорiнник травневий — Dactylo-

палки — Typha angustifolia, Typha latifolia,

пальчатокорiнник Траунштейнера — Dac-

палочка Христова — Knautia arvensis.
палочки — Orobanche caryophyllacea.
палочник — Phleum pratense, Typha angusti-

пальчатокорiнник Фукса — Dactylorhiza

lia.

tifolia.

au

Typha sp.

th
or

палiмбiя солончакова — Palimbia salsa.
палiурус — Paliurus.
палка — Panicum miliaceum, Typha angustifo-

folia, Typha latifolia.

палочник болотнiй — Typha latifolia.
палочник узколистий — Typha angustifolia.
палочник широколистий — Typha latifolia.
палочниковатi — Typhaceae.
палошi дикi — Iris pseudacorus.
палутиця — Convolvulus arvensis.
паляниця — Althaea oﬃcinalis.
пальма — Impatiens balsamina.
пальма карликова — Chamaerops humilis.
пальма карловата — Chamaerops humilis.
пальма Христова — Ricinus communis.
пальмовi — Arecaceae, Palmae.

romana.

пальчатокорiнник серценосний — Dactylorhiza cordigera.
rhiza majalis.

tylorhiza traunsteineri.
fuchsii.

пальчик — Eryngium planum.
пальчики — Geranium sylvaticum.
пальчики Божi — Primula veris.
пальчики братськi — Potentilla anserina.
памавки — Zea mays.
памидори — Lycopersicon esculentum.
памороть — Ranunculus acris.
пампаська трава — Cortaderia.
пампаська трава срiбляста — Cortaderia
selloana.

пампухи — Prunus domestica subsp. insititia.
паневички — Aquilegia vulgaris.
паневка — Salvia pratensis.
панєнка — Pyrus communis.
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pus exaltatus, Matteuccia struthiopteris, Polypodium vulgare, Thelypteris palustris.
папоротниця — Dryopteris ﬁlix-mas.
папоротянка — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть — Asplenium trichomanes, Athyrium ﬁlix-femina, Cystopteris fragilis, Dryopteris, Dryopteris carthusiana, Dryopteris
cristata, Dryopteris ﬁlix-mas, Gymnocarpium dryopteris, Matteuccia struthiopteris,
Phegopteris connectilis, Polypodium vulgare,
Potentilla anserina, Pteridium aquilinum,
Tanacetum vulgare, Thelypteris palustris.
папороть болотяна — див. болотяна папороть, Thelypteris palustris.
папороть борова — Athyrium ﬁlix-femina,
Dryopteris carthusiana, Dryopteris cristata.
папороть букова — див. букова папороть.
папороть велика — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть водяна — Phragmites australis.
папороть гiрська — див. гiрська папороть,
Oreopteris limbosperma.
папороть глисник — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть глуха — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть гребеняста — Dryopteris cristata.
папороть дика — Aruncus dioicus, Potentilla
anserina.
папороть домашнiй — Veronica chamaedrys.
папороть домашня — Potentilla anserina.
папороть жiноча — див. жiноча папороть,
Polypodium vulgare.
папороть завойова — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть кам’яна — Polypodium vulgare.
папороть корчова — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть лiсова — Dryopteris ﬁlix-mas, Gentiana asclepiadea, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum.
папороть лукова — Dryopteris carthusiana.
папороть одностебла — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть остиста — Dryopteris carthusiana.
папороть правдива — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть самча — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть скельна — Polypodium vulgare.
папороть солодка — Vicia tenuifolia.
папороть справжня — Athyrium ﬁlix-femina,
Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть терниста — Dryopteris carthusiana.
папороть трав’яна — Lysimachia nummularia.
папороть холоста — Pteridium aquilinum.
папороть чорна — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть шовкова — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороть шута — Dryopteris ﬁlix-mas.
папорох — Dryopteris ﬁlix-mas.
папороч — Dryopteris ﬁlix-mas.
папортина — Athyrium ﬁlix-femina, Dryopteris sp., Matteuccia struthiopteris, Pteridium aquilinum.
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Asarum europaeum, Asphodeline lutea, Calystegia sepium, Fritillaria imperialis.
панiкадило — Lupinus sp.
панiпотки — Calendula oﬃcinalis.
панiстки — Calendula oﬃcinalis.
панна-баба — Dryopteris ﬁlix-mas.
панна гола — Pyrus communis.
панни — Pyrus communis.
панни нечесанi — Cosmos bipinnatus, Nigella
damascena.
панночка гола — Malva sylvestris.
панночки нечесанi — нечесанi панночки.
панова — Tropaeolum majus.
панська трав(к)а — Anthoxanthum odoratum, Phalaris arundinacea var. picta.
пантарка — Fagopyrum tataricum.
пантеролi — Ribes nigrum.
пантилимiн — Callistephus chinensis.
панчiшки — Primula veris.
панчiшки жовтi — Linaria vulgaris.
панша — Berteroa incana.
панюстки — Calendula oﬃcinalis.
панюта — Calendula oﬃcinalis.
панютрики — Calendula oﬃcinalis.
панянка — Galinsoga parviﬂora, Tropaeolum
majus.
паньотики — Calendula oﬃcinalis.
папарать глуха — Dryopteris ﬁlix-mas.
папарать завойова — Dryopteris ﬁlix-mas.
папарит — Pteridium aquilinum.
паперать — Pteridium aquilinum.
паперiвка — Malus domestica.
паперове дерево — Broussonetia papyrifera.
паперушина — Dryopteris sp., Polypodium
vulgare.
паперушина гiрська — Cystopteris montana.
паперушина крихка — Cystopteris fragilis.
паперушина круха — Cystopteris fragilis.
папiр — Pteridium aquilinum.
папiрки — Lychnis ﬂos-cuculi, Malus domestica.
папiрниця — Broussonetia.
папiрниця схiдна — Broussonetia papyrifera.
папля — Populus alba, Populus nigra.
папок красний — Prunella vulgaris.
папора — Dryopteris ﬁlix-mas, Typha angustifolia.
папорак — Dryopteris dilatata.
папорка — Dryopteris ﬁlix-mas.
папородь — Pteridium aquilinum.
папорок — Dryopteris ﬁlix-mas.
папорот(ин)а — Dryopteris ﬁlix-mas.

папоротi — Polypodiaceae.
папоротник — Dryopteris ﬁlix-mas, Lyco-

rig

пани-очка — Aquilegia vulgaris.
паничi — Zinnia elegans.
паничi крученi — див. крученi паничi,

py
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парiчка альпейська — Ribes alpinum.
парiчка дика — Convallaria majalis.
парiчка жовта — Ribes aureum.
парiчка скалова — Ribes petraeum.
парiчка смородюх — Ribes nigrum.
парканя — Prunus domestica subsp. insititia.
пармен — Malus domestica.
парник — Agrimonia eupatoria, Chelidonium
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majus, Plantago major, Potamogeton lucens,
Tragopogon pratensis.
парничок — Peucedanum cervaria.
парнолистник — Zygophyllum fabago.
парноплiдник — Bifora.
парноплiдник променистий — Bifora radians.
парожки — Potentilla erecta.
паролист — Zygophyllum, Zygophyllum fabago.
паролист звичайний — Zygophyllum fabago.
паролистник бобоватий — Zygophyllum fabago.
паролистовi — Zygophyllaceae.
паролистуватi — Zygophyllaceae.
паронiхiя — Paronychia.
паронiхiя головчаста — Paronychia cephalotes.
паротiя — Parrotia.
паротiя iранська — Parrotia persica.
паротiя персидська — Parrotia persica.
паротка — Antirrhinum.
паротка бiльша — Antirrhinum majus.
паротка польова — Misopates orontium.
партенiй — Parthenium.
партенiй срiблястий — Parthenium argentatum.
парумбеля — Prunus domestica subsp. insititia.
парфунька — Viola odorata.
парцет — Astragalus onobrychis, Onobrychis
viciifolia.
паршивець — Prunella vulgaris.
паршивi — Pyrus communis.
паршивка — Cuscuta epilinum.
паршишник — Teucrium chamaedrys.
паршiвки — Pyrus communis.
пасербiта — Pulsatilla vulgaris.
пасклiн — Solanum dulcamara.
паслен — Solanum nigrum.
паслин — Solanum nigrum.
паслина — Solanum dulcamara, Solanum nigrum.
паслi — Solanum nigrum.
паслiн — Solanum, Solanum dulcamara,
Solanum luteum, Solanum nigrum.
паслiн болотяний — Solanum dulcamara.
паслiн-глисник — Solanum dulcamara.
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aquilinum.
папрадь — Dryopteris ﬁlix-mas.
паприґ(г)а — Capsicum annuum.
паприґа водяна — Polygonum hydropiper.
паприка — Capsicum annuum.
паприка дика — Datura stramonium.
папучi — Aconitum sp.
папучi зозулинi — Dactylorhiza majalis.
папуша — Zea mays.
папушой — Zea mays.
папушойка — Iris germanica.
папушоя — Zea mays.
папшої — Zea mays.
парадицi — Lycopersicon esculentum.
парадичка — Lycopersicon esculentum.
парадiчки — Lycopersicon esculentum.
паразина — Carex pseudocyperus.
паразольки — Alchemilla vulgaris.
парай — Chenopodium album, Elymus repens.
параличник — Senecio vernalis.
паралiжник — Centaurea scabiosa.
парамена — Malus domestica.
парасольки — Cuscuta epithymum, Cuscuta
europaea.
парасольковi — Apiaceae, Umbelliferae.
парасочки — Galium verum.
парафолiс — Parapholis.
парафолiс зiгнутий — Parapholis incurva.
парацква — Persica vulgaris.
парґамута — Pyrus communis.
парєчки — Ribes rubrum.
париватка — Elymus repens.
парикове дерево — Cotinus coggygria.
парило — Agrimonia, Agrimonia eupatoria,
Agrimonia procera, Clematis vitalba, Filipendula ulmaria.
парило велике — Agrimonia grandis.
парило високе — Agrimonia procera.
парило волосисте — Agrimonia pilosa.
парило запашне — Agrimonia procera.
парило звичайне — Agrimonia eupatoria.
парило звичайне велике — Agrimonia eupatoria subsp. grandis.
парило пахуче — Agrimonia procera.
парильце — Aremonia.
парильце звичайне — Aremonia agrimonioides.
парiвка — Urtica urens.
парiвник — Galium verum.
парiєватиця — Elymus repens.
парiй — Silene bupleuroides.
парiпок лiкарський — Sisymbrium oﬃcinale.
парiпок (луковий) — Erysimum cheiranthoides.
парiчка — Ribes rubrum.

py

папорть — Dryopteris ﬁlix-mas, Pteridium

669

© Юрій Кобів

sativa subsp. urens.

пастернак звичайний польовий — Pastinaca sativa subsp. sylvestris.

пастернак звичайний сiйний — Pastinaca
sativa subsp. sativa.

пастернак польовий — Pastinaca sylvestris.

пастернак посiвний — Pastinaca sativa.
пастернак степовий — див. степовий пастернак.
пастернак тiньовий — Pastinaca umbrosa.
пастерняк — Pastinaca sativa.
пастирнак — Pastinaca, Pastinaca sativa.
пастирнак городний — Pastinaca sativa.
пастуша трава — Capsella bursa-pastoris.
пастушка — Knautia arvensis.
пасть львина — Antirrhinum majus.
пасуля — Phaseolus vulgaris.
пасульки — Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus.

патарайка — Ribes rubrum, Vaccinium vitisidaea.

патинник — Scrophularia nodosa.
патисон — Cucurbita pepo.
патiсони — Cucurbita pepo.
паткан — Prunus domestica subsp. insititia.
патлажан — Lycopersicon esculentum, Sola-
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teum subsp. alatum.
паслiн Зеленецького — Solanum zelenetzkii.
паслiн красний — Solanum dulcamara,
Solanum nigrum.
паслiн крилатий — Solanum alatum.
паслiн низький — Solanum humile.
паслiн рiзношипий — Solanum heterodoxum.
паслiн рогатий — Solanum cornutum.
паслiн сладкий — Solanum dulcamara.
паслiн солодко-гiркий — Solanum dulcamara.
паслiн сухоребриколистий — Solanum sisymbrifolium.
паслiн червоний — Solanum dulcamara.
паслiн чорний — Solanum nigrum.
паслiн чорний типовий — Solanum nigrum
subsp. nigrum.
паслiн чорний Шультеса — Solanum nigrum subsp. schultesii.
паслiн Шультеса — Solanum schultesii.
пасльон — Solanum dulcamara, Solanum nigrum.
пасльон бiлий — Solanum luteum.
пасльон-глисник — Solanum dulcamara.
пасльон жовтий — Solanum dulcamara.
пасльон красний — Berberis vulgaris, Solanum dulcamara.
пасльон чорний — Solanum nigrum.
пасльона — Solanum dulcamara.
пасльони — Solanum nigrum.
пасльони солодкi — Solanum dulcamara.
пасльоновi — Solanaceae.
пасльонуватi — Solanaceae.
пасльончики — Solanum nigrum.
пасмер звичайний — Hippuris vulgaris.
пасоля — Phaseolus vulgaris.
пасочки — Glechoma hederacea.
пасочник — Crocus reticulatus.
паспалум — Paspalum.
паспалум двоколосий — Paspalum paspalodes.
пастая — Aruncus dioicus, Lunaria, Lunaria
annua, Lunaria rediviva.
пастая кiнчастка — Lunaria rediviva.
пастая тревала — Lunaria rediviva.
пастернак — Pastinaca, Pastinaca sativa.
пастернак вонючий — Malabaila graveolens.
пастернак городнiй — Pastinaca sativa.
пастернак дикий — Pastinaca sylvestris.
пастернак дикорослий — Pastinaca sylvestris.
пастернак жалкий — Pastinaca umbrosa.

ht

Solanum dulcamara.

паслiн жовтий крилатий — Solanum lu-

пастернак затiнений — Pastinaca umbrosa.
пастернак звичайний — Pastinaca sativa.
пастернак звичайний жалкий — Pastinaca
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паслiн дзьобатий — Solanum cornutum.
паслiн жовтий — Solanum luteum,
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num melongena.

патлажани синi — Solanum melongena.
патлажей — Lycopersicon esculentum.
патлачка — Cerasus vulgaris.
патлачок — Centaurea cyanus.
патлашки — Nigella damascena.
патолошки — Centaurea cyanus.
пауки — Campanula sp., Taraxacum oﬃcinale.
пауташа — Convolvulus arvensis.
паутинець вiтистий — Anthericum ramosum.
паутиця — Asarum europaeum, Calystegia

sepium, Convolvulus arvensis, Cuscuta epilinum, Cuscuta europaea.
паутиця плотова — Calystegia sepium.
паутиця польова — Convolvulus arvensis.
паутiнка — Convolvulus arvensis.
паутниця — Convolvulus arvensis.
пафедзи — Vaccinium vitis-idaea.
пахало — Levisticum oﬃcinale, Mentha ×
piperita.
паханка — Levisticum oﬃcinale.
пахнiтики — Calendula oﬃcinalis.
пахно — Ambrosia.
пахно нехворощасте — Ambrosia artemisiifolia.
пахнючка (кiнська) — Mentha sp.
пахнючок — Impatiens balsamina.
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пеляргонiя — Pelargonium.
пеляргонiя мушкателька — Pelargonium radula.

пеляргонiя пояскувата — Pelargonium zonale.

пендрики — Typha angustifolia.
пенiсет синьо-зелений — Pennisetum americanum.

пенiсет(ум) — Pennisetum.
пенiсетум американський — Pennisetum
americanum.
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пенцачок — Coronilla varia.
пеонiя — Paeonia sp.
пепинка — Malus domestica.
пепiн — Cucumis sativus.
пепшиця лiсова — Arum orientale.
первенець — Primula, Primula veris.
первенець безбильний — Primula vulgaris.
первенець безчередневий — Primula vulпервенець винеслий — Primula elatior.
первенець високий — Primula elatior.
первенець лiкарський — Primula veris.
первенець найменший — Primula minima.
первенцюватi — Primulaceae.
первесниця — Primula veris.
первий цвiт — Primula veris.
первiсночка огородова — Primula elatior.
первоснiг — Primula veris.
первоцвiт — Primula, Galanthus nivalis, He-

co

munis, Valeriana oﬃcinalis, Viola odorata.
пахрiнок — Hornungia.
пахрiнок скельний — Hornungia petraea.
пахурка — Acorus calamus.
пахуча трава — Anthoxanthum, Anthoxanthum odoratum.
пахуча трава альпiйська — Anthoxanthum alpinum.
пахуча трава звичайна — Anthoxanthum
odoratum.
пахуче зiлля — Laurus nobilis.
пахучка — Clinopodium, Ageratum, Caltha
palustris, Coronilla varia, Galium odoratum,
Mentha × piperita.
пахучка звичайна — Clinopodium vulgare.
пахучка мексиканська — Ageratum houstonianum.
пахущик — Ocimum basilicum.
пацєрки — Malva pusilla.
пацiрник — Althaea oﬃcinalis, Malva sylvestris.
пацiрник дикий — Malva sylvestris.
пацонух — Helianthus annuus.
пацурник — Althaea oﬃcinalis.
пацюрник — Althaea oﬃcinalis, Malva neglecta.
пацьорки — Malva neglecta, Malva pusilla,
Malva sylvestris.
паща левова — Antirrhinum majus.
паща львина — Linaria vulgaris.
певонiя — Paeonia oﬃcinalis.
педунець — Herniaria incana.
пекан — Carya.
пекан бiлий — Carya ovata.
пекучка — Aethusa cynapium, Cucurbita pepo, Eruca, Urtica dioica, Urtica urens.
пеларгонiя — Pelargonium.
пеларгонiя багатонадрiзана — Pelargonium
radula.
пеларгонiя поперечносмугаста — Pelargonium zonale.
пеларґонiя — Pelargonium.
пеларґонiя надрiзанолиста — Pelargonium radula.
пеларґонiя смугаста — Pelargonium zonale.
пелевонь — Balsamita major.
пелех — Lycopodium clavatum.
пелехачики — Solanum tuberosum.
пелехи бабинi — Lycopodium clavatum.
пелешатник — Lycopodium clavatum.
пелешки — Lycopodium clavatum.
пелешник — Lycopodium clavatum.
пелешник бiлий — Eriophorum sp.
пелун — Artemisia absinthium.
пелюшка — Pisum sativum subsp. arvense.
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patica nobilis, Primula elatior, Primula veris,
Tussilago farfara.
первоцвiт безстеблий — Primula vulgaris.
первоцвiт безстеблий Сибторпа — Primula
vulgaris subsp. sibthorpii.
первоцвiт безстеблий типовий — Primula
vulgaris subsp. vulgaris.
первоцвiт борошнистий — Primula farinosa.
первоцвiт великочашечковий — Primula
macrocalyx.
первоцвiт весняний — Primula veris.
первоцвiт весняний великочашечковий —
Primula veris subsp. macrocalyx.
первоцвiт весняний типовий — Primula
veris subsp. veris.
первоцвiт високий — Primula elatior.
первоцвiт високий полонинський — Primula elatior subsp. poloninensis.
первоцвiт високий типовий — Primula elatior subsp. elatior.
первоцвiт Галлера — Primula halleri.
первоцвiт довгоцвiтий — Primula halleri.
первоцвiт дрiбний — Primula minima.
первоцвiт звичайний — Primula vulgaris.
первоцвiт лiкарський — Primula veris.
первоцвiт полонинський — Primula poloninensis.
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gentea.

перев’ятка — Elymus repens.
передiвка — Triticum aestivum.
перей — Alopecurus pratensis, Elymus repens.
перейка — Elymus repens.
перекатичник — Gypsophila paniculata.
перекоп — Marrubium peregrinum.
перекотиполе — Asparagus oﬃcinalis, Carli-
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na acaulis, Carlina vulgaris, Centaurea diﬀusa,
Centaurea orientalis, Centaurea ovina, Ceratocarpus arenarius, Echinops sphaerocephalus,
Eryngium campestre, Eryngium planum, Falcaria vulgaris, Gypsophila muralis, Gypsophila paniculata, Gypsophila perfoliata, Limonium hypanicum, Phlomis herba-venti, Salsola
kali, Salvia aethiopis, Sisymbrium altissimum,
Stachys byzantina, Trinia kitaibelii, Vaccaria
hispanica.
перекотиполе бiле — Gypsophila sp.
перекотитель — Gypsophila paniculata.
перекотичник — Asparagus oﬃcinalis, Falcaria vulgaris.
перелаз — Bryonia alba.
перелесник — Centaurea jacea.
перелет — Oenothera, Ajuga chamaepitys, Anthyllis vulneraria, Astragalus dasyanthus, Astragalus exscapus, Astragalus varius,
Chenopodium bonus-henricus, Conyza canadensis, Delphinium cuneatum, Erigeron acer, Eryngium planum, Lotus corniculatus,
Oenothera biennis, Oxytropis pilosa, Primula
veris, Trifolium montanum.
перелет верболистий — Oenothera salicifolia.
перелет Гельшера — Oenothera hoelscheri.
перелет дворiчний — Oenothera biennis.
перелет дрiбноцвiтий — Oenothera parviflora.
перелет запашний — Oenothera suaveolens.
перелет кiнчастий — Oenothera laciniata.
перелет мiссурський — Oenothera missouriensis.
перелет пiсколюбний — Oenothera ammophila.
перелет польський — Astragalus dasyanthus.
перелет Реннера — Oenothera renneri.
перелет сладколистий — Astragalus dasyanthus.

Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe,
Oxytropis pilosa.
перелет солодколистий — Astragalus dasyanthus.
перелет хати — Coronilla varia.
перелет хрещатий — Oenothera cruciata.
перелет червоностеблий — Oenothera
rubricaulis.
перелет червоночашечковий — Oenothera
glazioviana.
перелет чотиригранний — Oenothera tetragona.
перелет щетинястий — Oenothera strigosa.
перелета — Anthyllis vulneraria, Chenopodium bonus-henricus, Clematis alpina, Coronilla varia, Nicandra physalodes, Oenothera biennis, Pulsatilla alba, Verbascum thapsus.
перелетник — Eryngium planum.
перелитень — Bryonia alba.
перелiска — Mercurialis, Anemone sp.,
Galanthus nivalis, Hepatica nobilis, Scilla bifolia, Scilla siberica.
перелiска багаторiчна — Mercurialis perennis.
перелiска гiбридна — Mercurialis × paxii.
перелiска кримська — Mercurialis × paxii.
перелiска круглолиста — Mercurialis ovata.
перелiска однорiчна — Mercurialis annua.
перелiска яйцевидна — Mercurialis ovata.
перелiт — Anthyllis sp., Oenothera biennis.
перелойка — Androsace, Androsace elongata, Androsace maxima, Androsace septentrionalis.
переломник — Androsace.
переломник великий — Androsace maxima.
переломник великий Турчанинова — Androsace maxima subsp. turczaninowii.
переломник видовжений — Androsace
elongata.
переломник волохатий — Androsace villosa.
переломник Козо-Полянського — Androsace koso-poljanskii.
переломник кримський — Androsace taurica.
переломник пiвнiчний — Androsace septentrionalis.
переломник таврiйський — Androsace taurica.
переломник Турчанинова — Androsace
maxima subsp. turczaninowii.
переляк — Cirsium decussatum.
перельот — Conyza canadensis.
перельотник синiй — Eryngium planum.
перенiс-зiлля — Eryngium planum.
перепльотщик — Dianthus campestris.
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gustifolium.

переватка — Elymus repens.
перевертень — Tanacetum corymbosum.
перевiдка вусата — Triticum aestivum.
перевiй — Salvia oﬃcinalis.
перевiйка — Potentilla anserina, Potentilla ar-

перелет соколiй — Anthyllis vulneraria,
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первоцвiт Сибторпа — Primula sibthorpii.
первоцвiтi — Primulaceae.
первоцвiтовi — Primulaceae.
первоцвiточник красний — Epilobium an-
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gium planum.

переполошник польовий — Eryngium campestre.

перерва — Cichorium intybus, Coronilla varia,
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Lysimachia nummularia, Melilotus oﬃcinalis,
Potentilla anserina, Potentilla erecta, Primula
veris, Sedum acre, Veronica oﬃcinalis.
перерва водяна — Lemna sp.
перерва жовта — Iris pseudacorus.
перерва польова — Astragalus glycyphyllos.
перерванець — Stellaria media.
перерви-гарячка — Lysimachia nummularia.
перестач — Potentilla erecta, Potentilla patula.
перестрах — Coronilla varia.
перестрiл — Solidago virgaurea.
перестрiтник — Atriplex prostrata.
перестрiч — Melampyrum, Melampyrum
nemorosum.
перестрiч гайовий — Melampyrum nemorosum.
перестрiч Гербiха — Melampyrum herbichii.
перестрiч гребенястий — Melampyrum
cristatum.
перестрiч гребiнчастий — Melampyrum cristatum.
перестрiч дiбровний — Melampyrum nemorosum.
перестрiч лiсовий — Melampyrum sylvaticum.
перестрiч луковий — Melampyrum pratense.
перестрiч лучний — Melampyrum pratense.
перестрiч любижник — Melampyrum pratense.
перестрiч польовий — Melampyrum arvense.
перестрiч польський — Melampyrum polonicum.
перестрiч прицвiточник — Melampyrum nemorosum.
перестрiч скальник — Melampyrum saxosum.
перестрiч скельний — Melampyrum saxosum.
переступ — Bryonia alba, Bryonia cretica.
переступень — Bryonia, Bryonia alba, Bryonia cretica, Polygonum persicaria.
переступень бiл(оцвiт)ий — Bryonia alba.
переступень вовчий — Bryonia alba.
переступень дводомний — Bryonia dioica.
переступень двопенний — Bryonia dioica.
переступень кропивистий — Bryonia cretica.
переступень червоноягiдний — Bryonia
cretica, Bryonia cretica subsp. dioica.
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переполошник — Eryngium campestre, Eryn-

Bryonia cretica subsp. dioica.
чорноягiдний — Bryonia
alba.
переступник — Bryonia alba.
перехресна трава — Cerinthe minor.
перець — Capsicum annuum, Galium tricornutum.
перець болгарський — Capsicum annuum.
перець боровий — Thymus serpyllum.
перець вовчий — Daphne mezereum.
перець водяний — див. водяний перець,
Cardamine amara subsp. opizii, Chenopodium
album, Myriophyllum verticillatum, Polygonum bistorta, Polygonum persicaria.
перець гiркий — Capsicum annuum.
перець дикий — Asarum europaeum, Daphne
mezereum, Sedum acre.
перець жовтий — Capsicum annuum.
перець красний — Capsicum annuum.
перець салатний — Capsicum annuum.
перець собачий — див. собачий перець, Polygonum persicaria.
перець солодкий — Capsicum annuum.
перець стручковий — див. стручковий перець, Capsicum annuum.
перець стрю(у)куватий — Capsicum annuum.
перець стрючковатий — Capsicum annuum.
перець стрючковий — Capsicum annuum.
перець турецький — Capsicum annuum.
перець-турчак — Capsicum annuum.
перець червоний — див. червоний перець.
перець червоний струкуватий — Capsicum
annuum.
перечниця — Lepidium sativum.
перий — Elymus repens.
перила — Perilla.
перила васильковидна — Perilla frutescens.
перила нанкiнська — Perilla nankinensis.
перила чагарникова — Perilla frutescens.
периста трава — Phalaris arundinacea var.
picta.
перичка — Dryopteris ﬁlix-mas.
перичка болотяна — Thelypteris palustris.
перичка гiрська — Oreopteris limbosperma.
перiєватиця — Elymus repens.
перiєватка — Elymus repens.
перiзевки — Alchemilla vulgaris.
перiй — Agropyron, Bromus inermis, Elymus
repens, Phleum alpinum.
перiй лiсовий — Bromus tectorum.
перiй чорний — Equisetum arvense.
перiйка — Agropyron, Bromus hordeaceus,
Dactylis glomerata, Elymus repens.
перiйка видовжена — Elymus elongatus.
перiйка волохата — Dasypyrum villosum.

переступень

rig

caria.

переступень червоноягiдний дводомний —

py

переполох — Valeriana oﬃcinalis.
переполох мужицький — Campanula cervi-
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rolkowii.

перлистка садова — Exochorda korolkowii.

перлiвка
перлiвка
перлiвка
перлiвка
перлiвка
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— Melica.
барвиста — Melica picta.
висока — Melica altissima.
вiйчаста — Melica ciliata.
вiйчаста гiрська — Melica ciliata
subsp. monticola.
перлiвка вiйчаста кримська — Melica ciliata subsp. taurica.
перлiвка гiрська — Melica monticola.
перлiвка звисла — Melica nutans.
перлiвка золотолускова — Melica chrysolepis.
перлiвка кримська — Melica taurica.
перлiвка мальована — Melica picta.
перлiвка одноквiткова — Melica uniﬂora.
перлiвка одноцвiта — Melica uniflora.
перлiвка повисиста — Melica nutans.
перлiвка поникла — Melica nutans.
перлiвка рiсата — Melica ciliata.
перлiвка ряба — Melica picta.
перлiвка сиза — Melica ciliata.
перлiвка сороката — Melica picta.
перлiвка трансiльванська — Melica transsilvanica.
перлiвка трансильванська — Melica transsilvanica.

Potentilla alba, Potentilla anserina, Potentilla erecta.
перстач астраханський — Potentilla astracanica.
перстач бiлий — Potentilla alba.
перстач бiловолосистий — Potentilla leucotricha.
перстач бiлоповстистий — Potentilla leucotricha.
перстач бiлочник — Potentilla anserina.
перстач болотяник — Comarum palustre.
перстач Борнмюллера — Potentilla bornmuelleri.
перстач веселий — Potentilla laeta.
перстач весняний — Potentilla crantzii.
перстач вилкастий — Potentilla bifurca.
перстач вилчастий — Potentilla bifurca.
перстач випрямлений — Potentilla erecta.
перстач волосистий — Potentilla pilosa.
перстач вузьколистий — Potentilla angustifolia.
перстач Гольдбаха — Potentilla goldbachii.
перстач горбкуватий — Potentilla collina.
перстач горбовий — Potentilla collina.
перстач гравiлатоподiбний — Potentilla geoides.
перстач гребiнниковий — Potentilla geoides.
перстач гусятник — Potentilla anserina.
перстач гусячий — Potentilla anserina.
перстач Ґольдбаха — Potentilla goldbachii.
перстач довгоквiтконiжковий — Potentilla
longipes.
перстач дрiбноквiтковий — Potentilla micrantha.
перстач дрiбноцвiтий — Potentilla micrantha.
перстач занедбаний — Potentilla neglecta.
перстач затiнковий — Potentilla umbrosa.
перстач золотистий — Potentilla aurea.
перстач золотник — Potentilla aurea.
перстач кавказький — Potentilla caucasica.
перстач Калльє — Potentilla callieri.
перстач китицецвiтий — Potentilla thyrsiflora.
перстач кошлатий — Potentilla hirta.
перстач Кранца — Potentilla crantzii.
перстач Кранця — Potentilla crantzii.
перстач крiслатий — Potentilla patula.
перстач лежачий — Potentilla supina.
перстач лiсовий — Potentilla erecta.
перстач мохна — Potentilla reptans.

ht

thum.

перiйка лежача — Eremopyrum triticeum.
перiйка середна — Elymus hispidus.
перiйка сiтникова — Elymus farctus.
перiйка собача — Elymus caninus.
перiйка схiдна — Eremopyrum orientale.
перiля — Perilla.
перiля васильковата — Perilla frutescens.
перлистка — Exochorda, Exochorda ko-

персики — Persica vulgaris.
перскиня — Persica vulgaris.
перстак — Potentilla sp.
перстач — Potentilla, Alchemilla vulgaris,

rig

перiйка гребеняста — Agropyron cristatum.
перiйка звичайна — Elymus repens.
перiйка кострубата — Agropyron dasyan-

py
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перлiвка трансильванська золотолускова
— Melica transsilvanica subsp. klokovii.

перлова трава — Melica nutans.
перлове просо — Pennisetum.
перлове просо африканське — Pennisetum
americanum.

перловник — Melica nutans.
перлоягодник — Symphoricarpos albus.
пернаток — Centaurea phrygia.
перниця — Elymus repens.
пероч болотяна — Hottonia palustris.
персик — Persica, Persica vulgaris.
персик дикий — Amygdalus nana.
персик звичайний — Persica vulgaris.
персик польовий — Amygdalus nana.
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перстач м’яковолосистий — Potentilla
mollicrinis.

перстач напiврозсiчений — Potentilla semilaciniosa.

перстач неблискучий — Potentilla impolita.
перстач норвезький — Potentilla norvegica.
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перстенець — Carex praecox, Convolvulus arvensis, Cuscuta epilinum, Lotus corniculatus.

перстенець дикий — Galium tricornutum.
перстенець звичайний — Cuscuta europaea.
перстенець iстий льняний — Cuscuta epilinum.

перстенець куртоцвiтий — Cuscuta australis.
перстенець льоновий — Cuscuta epilinum.
перстенець малий — Cuscuta epithymum.
перстенець одношийний — Cuscuta mono-

перстач
перстач
перстач
перстач

опушений — Potentilla pilosa.
пагорбовий — Potentilla collina.
пiндський — Potentilla pindicola.
пiрамiдоквiтковий — Potentilla

перстач
перстач
перстач
перстач
перстач
перстач

пiсковий — Potentilla cinerea.
пiщаний — Potentilla cinerea.
повзун — Potentilla reptans.
повзучий — Potentilla reptans.
попелястий — Potentilla cinerea.
потрiйний — Potentilla terge-

перстенець хмелик — Cuscuta lupuliformis.
перстрiч — Melampyrum nemorosum.
перуанська вишня — Physalis peruviana.
перцюга — Capsicum, Capsicum annuum.
перцюга рiчна — Capsicum annuum.
перчак — Galium tricornutum, Lepidium rude-

перстач похилений — Potentilla intermedia.
перстач притиснутий — Potentilla depres-

перчик — Lepidium ruderale.
перчиця — Capsicum annuum.
перчиця американська — Capsicum annuum.
перчиця червона — Capsicum annuum.
перчiтник — Bellis perennis, Moneses uniﬂora,

sa.

перстач простертий — Potentilla humifusa.

phylla.

прутяний — Potentilla virgata.
прямий — Potentilla recta.
прямостоячий — Potentilla erecta.
розлогий — Potentilla patula.
семилистий — Potentilla hepta-

перстач семилисточковий — Potentilla hep-

's

taphylla.
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перстач середнiй — Potentilla intermedia.
перстач сивуватий — Potentilla inclinata,
Potentilla canescens.

перстач сiрий — Potentilla canescens.
перстач срiблястий — Potentilla argentea.
перстач стелюх — Potentilla supina.
перстач стоповидний — Potentilla pedata.
перстач стопоподiбний — Potentilla pe-

au

data.
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Parnassia palustris.

перший квiт — Primula veris.
першоцвiт — Primula veris.
песє дерево — Rhamnus catharticus.
песики — Antirrhinum majus, Dactylorhiza

co

перстач
перстач
перстач
перстач
перстач

rale.

rig

mina.

ximata.

py

thyrsiﬂora.

gyna.

перстенець плоскоцвiтий — Cuscuta appro-

перстач схiдний — Potentilla orientalis.
перстач темний — Potentilla obscura, Potentilla heptaphylla.

перстач тiньовий — Potentilla umbrosa.
перстач товстий — Potentilla crassa.
перстач тюрiнґський — Potentilla thuringiaca.

перстач тьмяний — Potentilla impolita.
перстач червонястий — Potentilla heptaphylla.

перстач шорсткий — Potentilla hirta.
перстач яйли — Potentilla jailae.
перстач яйлинський — Potentilla jailae.
перстач яскравий — Potentilla laeta.
перстач-зав’язник — Potentilla erecta.

majalis, Linaria vulgaris, Viola odorata.

песики жовтi — Lathyrus pratensis.
песики собачi — Aquilegia vulgaris.
песi ягоди — Solanum dulcamara, Solanum
nigrum.

песлини — Solanum nigrum.
песльон — Solanum dulcamara.
пессє дерево — Frangula alnus.
пестик — Asparagus oﬃcinalis, Equisetum sylvaticum.

пестиш — Equisetum arvense.
пестребник — Conyza canadensis.
пестрець — Chaerophyllum bulbosum, Hierochloë odorata.

пестряник — Orchis tridentata.
пестушки — Equisetum arvense.
песя вишня — Atropa bella-donna.
песяча м’ятка — Nepeta cataria.
песяче дерево — Frangula alnus.
петерклiч — Primula veris.
петишник — Eupatorium cannabinum.
петрiв батiг — Centaurea cyanus, Cichorium
intybus.

петрiв хрест — Lathraea, Lathraea squamaria.

петрiв хрест лускатий — Lathraea squamaria.

петрiв цвiт — Galium verum.
петрiвка — Cucumis melo.
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петрiвки — Malus domestica.
петрове листя — Primula veris.
петровi батоги — Cichorium intybus.
петрозимонiя груболиста — Petrosimonia
oppositifolia.

петрозимонiя трипилякова — Petrosimonia
triandra.

петрорагiя — Petrorhagia.
петрорагiя ломикаменева — Petrorhagia saxifraga.

петросимонiя — Petrosimonia.
петросимонiя розлога — Petrosimonia brachiata.

петросимонiя супротивнолиста — Petrosimonia oppositifolia.

печiночниця звичайна — Hepatica nobilis.
печоночник — Hepatica nobilis.
печоночниця — Hepatica nobilis.
печучка — Cucurbita pepo.
п’єдики — Lycopodium clavatum.
п’єдник — Lycopodium clavatum.
пєтуньки — Petunia × hybrida hort.
пиво кошаче — Nepeta cataria.
пивонiя — Paeonia mascula, Paeonia oﬃcinalis.
пигва — Cydonia, Cydonia oblonga.
пиґва (звичайна) — Cydonia oblonga.
пижельник — Melittis melissophyllum.
пижма — Marrubium peregrinum, Tanacetum
vulgare.

crispum, Thalictrum minus.

пижмiвковi — Adoxaceae.
пижмiвчик звичайний — Adoxa moschatelli-

positifolia.

петросiмонiя стрепiхата — Petrosimonia
петруха дрiбчаста — Selinum carvifolia.
петрушка — Petroselinum, Petroselinum
петрушка берегова — Thalictrum minus.
петрушка городня — Petroselinum crispum.

na.

пижмо — Tanacetum, Achillea nobilis, Ado-

xa moschatellina, Balsamita major, Jurinea
cyanoides, Silaum silaus, Tanacetum corymbosum, Tanacetum vulgare.
пижмо бiле — Tanacetum corymbosum.
пижмо великолисте — Tanacetum macrophyllum.
пижмо деревiєлисте — Tanacetum achilleifolium.
пижмо дике — Tanacetum corymbosum,
Tanacetum vulgare.
пижмо жовтозiльнолисте — Tanacetum
cinerariifolium.
пижмо звичайне — Tanacetum vulgare.
пижмо лiсове — Tanacetum corymbosum.
пижмо марунолисте — Tanacetum parthenifolium.
пижмо одеське — Tanacetum odessanum.
пижмо Пачоського — Tanacetum paczoskii.
пижмо польове — Tanacetum vulgare.
пижмо собаче — Achillea millefolium.
пижмо тисячолисте — Tanacetum millefolium.
пижмо щиткове — Tanacetum corymbosum.
пижмо щиткове Клюзiя — Tanacetum
corymbosum subsp. clusii.
пижмо щиткове типове — Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum.
пижмочка — Achillea millefolium.
пиздогриз — Nuphar lutea.
пизьмо — Tanacetum vulgare.
пикульник — Galeopsis ladanum.

co

петрушка дика — Aethusa cynapium, An-

lina.
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thriscus cerefolium, Conium maculatum, Heracleum sphondylium subsp. sibiricum, Levisticum oﬃcinale, Thalictrum minus.
петрушка женська — Thalictrum minus.
петрушка звичайна — Petroselinum crispum.
петрушка коров’яча — Anthriscus sylvestris.
петрушка кучерява — Apium graveolens,
Petroselinum crispum.
петрушка овеча — Chelidonium majus.
петрушка отруйна — Hyoscyamus niger.
петрушка песя — Aethusa cynapium.
петрушка польова — Thalictrum lucidum,
Thalictrum minus.
петрушка проста — Petroselinum crispum.
петрушка псяча — Aethusa cynapium.
петрушка собача — див. собача петрушка.
петрушка степна — Thalictrum minus.
петрушка степова — Thalictrum minus.
петрушок — Lathyrus vernus.
петунiя — Petunia, Petunia × hybrida hort.
петунiя гiбридна — Petunia × hybrida hort.
петунiя садова — Petunia × hybrida hort.
печiнкова трава — Hepatica nobilis.
печiнкове зiллє — Chelidonium majus.
печiнник — Agrimonia eupatoria.
печiночна трава — Fumaria oﬃcinalis.
печiночник — Agrimonia eupatoria, Chelidonium majus.
печiночниця — Hepatica, Hepatica nobilis, Potentilla anserina.

rig

triandra.

петросiмонiя груболиста — Petrosimonia op-

py

петросимонiя тритичинкова — Petrosimonia

ht

triandra.

пижма садова — Tanacetum vulgare.
пижма собача — Tanacetum corymbosum.
пижмачка — Adoxa moschatellina.
пижмичка — Adoxa moschatellina.
пижмiвка — Adoxa.
пижмiвка звичайна — Adoxa moschatel-
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Elytrygia stipifolia.

пирiй-костирь — Bromus inermis.
пирiй кострубатий — Agropyron dasyanthum.

пирiй луговий — Alopecurus pratensis.
пирiй наповнений — Elymus farctus.
пирiй наповнений бессарабський — Elymus farctus subsp. bessarabicus.

пирiй несправжньосизий — Elytrygia pseudocaesia.
tanus.

ht

пирiй палермський — Elymus panormiпирiй плавньовий — Beckmannia eruciformis.
пирiй повзучий — Elymus repens, Elytrygia repens.

пирiй повзучий довгастий — Elymus repens subsp. elongatiformis.

пирiй повзучий подовий — Elymus repens
subsp. pseudocaesius.

пирiй подовий — Elytrygia pseudocaesia.
пирiй приазовський — Elytrygia maeotica.
пирiй середнiй — Elytrygia intermedia.
пирiй сибiрський — Elymus sibiricus.
пирiй сизий — Elymus hispidus, Elytrygia
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pressus, Juncus gerardi.
пирей луговий — Dactylis glomerata.
пирей морський — Triglochin maritimum.
пирей осочний — Carex hirta.
пирей пестречний — Hierochloë odorata.
пирей пiсочний — Carex brizoides.
пирей пiщаний — Carex brizoides, Koeleria
macrantha.
пирей просяний — Carex melanostachya.
пирей стовбуватий — Phleum pratense.
пирейка — Elymus repens.
пирейок — Berteroa incana.
пиренка — Ornithogalum umbellatum.
пирий свинцкий — Polygonum aviculare.
пирий(ка) — Elymus repens.
пирiг коров’ячий — Nymphaea alba.
пирiєць — Carex brizoides.
пирiжок — Prunus domestica subsp. insititia.
пирiй — Elymus, Elytrygia, Agropyron, Agrostis sp., Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, Elymus farctus,
Elymus repens, Phleum pratense, Setaria pumila.
пирiй азовський — Elytrygia maeotica.
пирiй бессарабський — Elytrygia bessarabica.
пирiй видовжений — Elymus elongatus,
Elytrygia elongata.
пирiй волосистий — Elytrygia trichophora.
пирiй волохатий — Dasypyrum villosum.
пирiй вузлуватий — Elymus nodosus, Elytrygia nodosa.
пирiй гребiнчатий — Agropyron cristatum.
пирiй довгастий — Elymus elongatus.
пирiй звичайний — Elymus repens, Elytrygia repens.
пирiй зiгнутоостюковий — Elymus reflexiaristatus.

Elymus reflexiaristatus subsp. strigosus.

пирiй-житник — Elymus repens.
пирiй-житниця — Agropyron cristatum.
пирiй-житняк — Agropyron cristatum.
пирiй ковилолистий — Elymus stipifolius,

rig

Elymus repens, Helictotrichon decorum.

пирей болотний — Triglochin palustris.
пирей великий — Bromus inermis.
пирей водяний — Beckmannia eruciformis.
пирей-житник — Elymus repens.
пирей красний — Carex hirta, Juncus com-

пирiй зiгнутоостюковий щетинястий —

py

пилочник — Lycopodium clavatum.
пиндз — Helleborus viridis.
пиниґи — Prunus domestica subsp. insititia.
пинолка — Pinus pinea.
пинуха — Vallisneria.
пинуха крутниця — Vallisneria spiralis.
пипики — Trifolium campestre.
пир — Peucedanum palustre.
пирата трава — Elymus repens.
пирватка — Elymus repens.
пирей — Bromus inermis, Elymus hispidus,

677

intermedia.

пирiй сизий волосистий — Elymus hispidus subsp. barbulatus.

пирiй-синець — Elymus repens subsp. pseudo-

caesius, Leymus ramosus.
синiй — Elymus hispidus.
собачий — Elymus caninus.
схiдний — Eremopyrum orientale.
шорсткостеблий — Elymus trachycaulus.
пирiй щетинистий — Elytrygia strigosa.
пирiй щетинястий — Elytrygia strigosa.
пирiй ядовитий — Agropyron dasyanthum.
пирiйка — Bromus inermis, Dactylis glomerata, Elymus repens.
пирiнь — Elymus repens.
пир’янка — Elymus repens.
пирь — Elymus repens.
писана трава — Phalaris arundinacea var.
picta.
писанка — Malus domestica.
писарки — Malus domestica.
писi ягоди — Atropa bella-donna.
пискавець гладкий — Hypochoeris glabra.
пискавець (одноголовий) — Hypochoeris
uniﬂora.
пискавець плямистий — Hypochoeris maculata.
писки жаби — Nuphar lutea.

пирiй
пирiй
пирiй
пирiй
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pseudocyperus.

пiвники
пiвники
пiвники
пiвники
пiвники
пiвники
пiвники
пiвники

низенькi — Iris humilis.
нiмецькi — Iris germanica.
пiсковi — Iris humilis.
понтичнi — Iris pontica.
причорноморськi — Iris pontica.
рябi — Iris variegata.
садовi — Iris germanica.
садовi флорентiйськi — Iris ger-

manica var. florentina.

пiвники сибiрськi — Iris sibirica.
пiвники синi — Iris germanica.
пiвники солелюбнi — Iris halophila.
пiвники степовi — Iris pumila.
пiвники строкатi — Iris variegata.
пiвники траволистi — Iris graminea.
пiвники угорськi — Iris hungarica.
пiвники флорентiйськi — Iris ﬂorentina.
пiвниковi — Iridaceae.
пiвнички — Iris pumila.
пiвнiчниця — Samolus.
пiвнiчниця Валеранда — Samolus valerandi.
пiвнiчниця солонцева — Samolus valeran-

au

th
or

's

co

pseudacorus, Iris sp., Iris spuria, Paeonia ofﬁcinalis, Tulipa gesnerana.
пiвник болотний — Orchis militaris.
пiвник городнiй — Iris germanica.
пiвник синiй — Aster sedifolius, Iris sibirica.
пiвники — Iris, Aruncus dioicus, Celosia argentea, Corydalis cava, Filipendula ulmaria,
Gladiolus imbricatus, Iris aphylla, Iris germanica, Iris pallida, Iris pseudacorus, Iris
pumila, Iris sibirica, Iris variegata, Lathyrus
vernus, Melampyrum cristatum, Melampyrum
nemorosum, Polygonatum odoratum, Salvia
pratensis.
пiвники безлистi — Iris aphylla.
пiвники безлистi угорськi — Iris aphylla
subsp. hungarica.
пiвники блiдi — Iris pallida.
пiвники болотнi — Iris pseudacorus.
пiвники болотянi — Iris pseudacorus.
пiвники боровi — Iris pineticola, Iris sibirica.
пiвники голостеблi — Iris aphylla.
пiвники дубняковi — Polygonatum odoratum.
пiвники жаб’ячi — Acorus calamus.
пiвники жовтенькi — Hemerocallis fulva.
пiвники жовтi — Hemerocallis fulva, Iris variegata.
пiвники злаколистi — Iris graminea.

ria subsp. halophila.

пiвники несправжньосмикавцевi — Iris

ht

maxima.

пiвеньки — Melampyrum arvense.
пiвка — Taraxacum oﬃcinale.
пiвканцi — Aquilegia vulgaris.
пiвник — Asarum europaeum, Iris humilis, Iris

пiвники несправжнi — Iris spuria.
пiвники несправжнi солелюбнi — Iris spu-

rig

писки качачi — Alisma plantago-aquatica.
писки львинi — Linaria vulgaris.
писклюква — Solanum nigrum.
пислина — Solanum nigrum.
пислинець — Solanum nigrum.
пислинник — Solanum dulcamara.
писльон — Solanum nigrum.
писся трава — Polygonum hydropiper.
писце деревце — Vaccinium uliginosum.
писця трава — Juncus eﬀusus.
питульник — Stachys recta.
пихо(i)тка — Phaseolus vulgaris var. nanus.
пихта — Abies.
пичованя — Helianthus tuberosus.
пищик — Caragana arborescens.
пищики — Glyceria arundinacea, Glyceria

py
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пiвняче просо — Echinochloa crus-galli.
пiвнячий гребiнь — Celosia.
пiвнячий гребiнь садовий — Celosia cristata.

пiвнячий гребiнь срiблястий — Celosia argentea.

пiвнячий гребiнь срiблястий садовий —
Celosia argentea var. cristata.

пiвон жовтий — Adonis vernalis.
пiвоник — Gladiolus imbricatus.
пiвонi — Paeonia oﬃcinalis.
пiвонiєвi — Paeoniaceae.
пiвонiя — Paeonia, Paeonia mascula, Paeonia
oﬃcinalis.

пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвники злаколистi несправжньосмикавцевi пiвонiя
— Iris graminea subsp. pseudocyperus.

пiвники злаколистi типовi — Iris graminea
subsp. graminea.

пiвники карликовi — Iris pumila.
пiвники лiсовi — Polygonatum multiﬂorum,
Polygonatum odoratum.

пiвники маленькi — Iris pumila.

бiлоцвiта — Paeonia lactiflora.
вузьколиста — Paeonia tenuifolia.
даурська — Paeonia daurica.
деревовидна — Paeonia suﬀruticosa.
дика — Paeonia tenuifolia.
звичайна — Paeonia oﬃcinalis.
коралева — Paeonia mascula.
коралева трiйчаста — Paeonia

mascula subsp. triternata.
кущова — Paeonia suffruticosa.
лiкарська — Paeonia officinalis.
садова — Paeonia oﬃcinalis.
степна — Paeonia tenuifolia.
степова — Paeonia tenuifolia.
тонколиста — Paeonia tenuifolia.

пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
пiвонiя
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Geum urbanum, Hepatica nobilis, Scrophularia nodosa, Viola canina.
пiдлiсник європейський — Sanicula europaea.
пiдлiсник звичайний — Sanicula europaea.
пiдлiсок — Hepatica nobilis, Viola ambigua,
Viola mirabilis, Viola odorata.
пiдлiщ(и)ки — Hepatica nobilis.
пiдлужник — Asarum europaeum.
пiдмаренник — Galium, Galium rubioides,
Stellaria graminea, Stellaria holostea.
пiдмаренник багновий — Galium uliginosum.
пiдмаренник Бiберштайна — Galium biebersteinii.
пiдмаренник бiлий — Galium album.
пiдмаренник бiлий густоволосистий —
Galium album subsp. pycnotrichum.
пiдмаренник бiлий жовтуватий — Galium
album subsp. prusense.
пiдмаренник бiлий пiдведений — Galium
album subsp. suberectum.
пiдмаренник бiлий типовий — Galium album subsp. album.
пiдмаренник болотний — Galium palustre.
пiдмаренник болотяний — Galium palustre.
пiдмаренник Брауна — Cruciata braunii.
пiдмаренник вапняковий — Galium calcareum.
пiдмаренник весняний — Cruciata glabra.
пiдмаренник видовжений — Galium elongatum.
пiдмаренник вiдтягнутий — Galium elongatum.
пiдмаренник Вiргена — Galium wirtgenii.
пiдмаренник Вiртґена — Galium wirtgenii.
пiдмаренник волинський — Galium volhynicum.
пiдмаренник восьмилистковий — Galium
octonarium.
пiдмаренник герцинський — Galium hercynicum.
пiдмаренник голоплодий — Galium glabricarpum.
пiдмаренник дзвониковидний — Galium
campanulatum.
пiдмаренник дзвониковий — Galium campanulatum.
пiдмаренник днiпровський — Galium borysthenicum.
пiдмаренник днiстровський — Galium tyraicum.
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taurea marschalliana, Helichrysum arenarium,
Leucanthemum vulgare, Nymphaea alba, Petasites hybridus, Petasites spurius, Potentilla
anserina, Silene chlorantha, Tussilago farfara.
пiдбiл боровий — Centaurea marschalliana.
пiдбiл звичайний — Tussilago farfara.
пiдбiл лiсовий — Paris quadrifolia.
пiдбiл менший — Tussilago farfara.
пiдбiлик — Homogyne.
пiдбiлик альпiйський — Homogyne alpina.
пiдбiль — Berteroa incana, Petasites hybridus,
Tussilago farfara.
пiдбiль лiсовий — Paris quadrifolia.
пiдбiльник — Symphytum oﬃcinale, Tussilago
farfara.
пiдбородка — Limonium tomentellum.
пiдбрусничник — Calluna vulgaris.
пiдвередник — Potentilla argentea, Teucrium
chamaedrys.
пiдвередник чоловiчий — Chimaphila umbellata.
пiдвi(о)я — Lilium martagon.
пiдгайник — Alliaria petiolata.
пiдгорiшник — Asarum europaeum.
пiдгорошник — Veronica spicata.
пiдгрудник — Geranium palustre, Geum rivale, Potentilla erecta.
пiддик-зiлля — Chenopodium sp.
пiддимка — Allium cepa.
пiддубник — Geranium sanguineum, Potentilla erecta.
пiддубравник — Aster amellus.
пiддулень — Pyrus communis.
пiддульки — Pyrus communis.
пiдземка — Polycnemum arvense.
пiдийма — Geum rivale.
пiдiйма — Geum montanum.
пiдiрванець жiночий — Veronica oﬃcinalis.
пiдкiвка — Hippocrepis.
пiдкiвка вiйчаста — Hippocrepis ciliata.
пiдкiвка одностручкова — Hippocrepis
unisiliquosa.
пiдкiвка чубата — Hippocrepis comosa.
пiдкопитник — Asarum europaeum.
пiдкропивниця — Fragaria viridis.
пiдлистень — Asarum europaeum.
пiдлис(т)ник — Asarum europaeum.
пiдлiска — Hepatica, Hepatica nobilis, Viola
reichenbachiana.

пiдлiска трилатчаста — Hepatica nobilis.
пiдлiски — Hepatica, Hepatica nobilis.
пiдлiски звичайнi — Hepatica nobilis.
пiдлiсник — Sanicula, Asarum europaeum,

py

пiвонiя тричiтрiйчаста — Paeonia daurica.
пiвонiя трiйчаста — Paeonia daurica.
пiвоня — Paeonia oﬃcinalis.
пiвонь — Paeonia oﬃcinalis.
пiґва — Cydonia oblonga.
пiдбережник — Lythrum salicaria.
пiдбiй — Tussilago farfara.
пiдбiл — Tussilago, Achillea millefolium, Cen-

679

© Юрій Кобів

680

пiдмаренник донецький — Galium donetzkiensis.

пiдмаренник забутий — Galium exoletum.
пiдмаренник закарпатський — Galium

пiдмаренник сизий — Galium glaucum.
пiдмаренник скельний — Galium saxatile.
пiдмаренник сланкий — Galium humifusum.

пiдмаренник запашний — Galium odora-

пiдмаренник справжнiй — Galium verum.
пiдмаренник справжнiй Вiртґена — Gali-

пiдмаренник здутоплодий — Galium physo-

пiдмаренник справжнiй типовий — Gali-

пiдмаренник карпатський — Galium car-

пiдмаренник сухолюбний — Galium xe-

transcarpaticum.
tum.

carpum.

paticum.

пiдмаренник кiльчастий — Galium verticillatum.

um verum subsp. wirtgenii.
um verum subsp. verum.
roticum.

пiдмаренник тендерiвський — Galium tenderiense.

пiдмаренник колiнчастий — Galium articu-

пiдмаренник тендерський — Galium tende-

пiдмаренник красильний — Galium tincto-

пiдмаренник тонесенький — Galium tenuis-

пiдмаренник круглолистий — Galium ro-

пiдмаренник трирогий — Galium tricor-

пiдмаренник ксерофiтний — Galium xero-

пiдмаренник трiйчастий — Galium tri-

пiдмаренник мареновидний — Galium ru-

пiдмаренник фарбувальний — Galium

пiдмаренник мареновий — Galium rubio-

пiдмаренник хрещатий — Cruciata laevipes.
пiдмаренник чепурненький — Galium bel-

ticum.

bioides.
ides.

пiдмаренник м’який — Galium mollugo.
пiдмаренник набряклоплодий — Galium
physocarpum.
frenum.

пiдмаренник найтонший — Galium tenuissimum.
semiamiсtum.
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пiдмаренник напiводягнений — Galium
пiдмаренник несправжнiй — Galium spurium.
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пiдмаренник несправжньоостистий — Galium pseudaristatum.

пiдмаренник несправжньоостюковий —
Galium pseudaristatum.

пiдмаренник низенький — Galium pumilum.

au

пiдмаренник пiвденнобузький — Galium
hypanicum.

пiдмаренник пiвнiчний — Galium boreale.
пiдмаренник пiдведений — Galium suberectum.

пiдмаренник польський — Galium polonicum.

пiдмаренник посереднiй — Galium intermedium.

пiдмаренник прибережний — Galium rivale.

пiдмаренник рiзнолистий — Galium anisophyllon.

пiдмаренник Рупрехта — Galium triﬁdum.
пiдмаренник руський — Galium ruthenicum.

пiдмаренник середнiй — Galium intermedium.

fidum.

tinctorium.
latulum.

пiдмаренник чiпкий — Galium aparine.
пiдмаренник членистий — Galium articu-

co

пiдмаренник надзвичайний — Galium af-

nutum.
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tundifolium.

simum.
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latum.

latum.

пiдмаренник Шультеса — Galium schultesii.

пiдмаренник Юзепчука — Galium juzepczukii.

пiднiмок — Viola rupestris.
пiдойма — Geum montanum, Centaurea

jacea, Chimaphila umbellata, Geum rivale,
Orchis sp., Potentilla erecta, Primula veris.
пiдойма челєдинська — Sanicula europaea.
пiдойна — Geum montanum.
пiдолiшник (лiсний) — Asarum europaeum.
пiдорва — Filipendula ulmaria, Geum montanum, Sedum sp.
пiдорiшник — Asarum europaeum, Geranium
pratense, Viola mirabilis.
пiдосинник — Viola mirabilis.
пiдрiз — Knautia arvensis, Knautia dipsacifolia.
пiдроман — Euphorbia helioscopia.
пiдсалат — Primula veris.
пiдсвекольник — Amaranthus caudatus.
пiдсвинух — Salvia pratensis.
пiдсметанник — Agrimonia eupatoria.
пiдснiжка — Galanthus nivalis.
пiдснiжник — Galanthus, Anemone nemorosa, Crocus reticulatus, Galanthus nivalis,
Leucojum vernum, Scilla bifolia.
пiдснiжник бiлоснiжний — Galanthus nivalis.
пiдснiжник великий — Galanthus plicatus.
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catus.

пiдснiжники — Gagea sp., Hepatica nobilis.
пiдсонiчник — Helianthus annuus.
пiдсонух — Helianthus annuus.
пiдсосенник — Galium verum.
пiдтинник — Nonea pulla, Scrophularia nodosa, Solanum dulcamara.

пiдтинник звичайний — Nonea pulla.
пiдчос — Asparagus oﬃcinalis.
пiдшильник — Alisma plantago-aquatica.
пiд’яєчник — Chrysosplenium alternifolium.
пiд’ялинник — Monotropa.
пiд’ялинник звичайний — Monotropa hypopitys.

пiд’ялинниковi — Monotropaceae.
пiд’яличник звичайний — Monotropa hypopitys.

bristylis bisumbellata.

пiсколюб — Artemisia tschernieviana.
пiскотрав — Parapholis.
пiскотрав зiгнутий — Parapholis incurva.
пiсочник — Eremogone, Arenaria, Spergularia media, Stellaria graminea.

пiсочник Бiберштайна — Eremogone biebersteinii.

пiсочник боровий — Eremogone pineticola.

пiсочник голiвчастий — Eremogone ce-

co

пiд’ярiвки — Malus domestica.
пiд’ясенник — Polemonium caeruleum.
пiждеревок — Artemisia abrotanum.
пiжма — Achillea millefolium, Achillea nobilis,

ht

sii.

пiдснiжник раннiй — Galanthus nivalis.
пiдснiжник складчастий — Galanthus pli-

rig

valis.

пiдснiжник пiвденний — Galanthus elwe-

пiон — Paeonia mascula, Paeonia oﬃcinalis.
пiонiя — Paeonia oﬃcinalis.
пiпiнка — Malus domestica.
пiр — Allium porrum.
пiраканта — Pyracantha.
пiраканта червона — Pyracantha coccinea.
пiрамiдки — Muscari neglectum.
пiрей — Elymus repens.
пiретрум — Pyrethrum.
пiрiй — Elymus repens.
пiрначка — Pteris.
пiрначка вiрлянка — Pteridium aquilinum.
пiроги — Prunus domestica subsp. insititia.
пiскльон — Solanum nigrum.
пiсковий комишик — Fimbristylis.
пiсковий комишик пiвденний — Fim-
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пiдснiжник Ельвеза — Galanthus elwesii.
пiдснiжник звичайний — Galanthus ni-
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Tanacetum vulgare.
пiжмо — Tanacetum vulgare.
пiзма — Tanacetum vulgare.
пiзнiй цвiт — Colchicum autumnale.
пiзноцвiт — Colchicum, Colchicum autumnale.
пiзноцвiт осiнний — Colchicum autumnale.
пiзноцвiт тiньовий — Colchicum umbrosum.
пiзньоцвiт — Colchicum, Colchicum autumnale.
пiзньоцвiт анкарський — Colchicum ancyrense.
пiзньоцвiт затiнковий — Colchicum umbrosum.
пiзньоцвiт осiннiй — Colchicum autumnale.
пiзньоцвiт пiвденний — Colchicum ancyrense.
пiзньоцвiт тiньовий — Colchicum umbrosum.
пiзньоцвiт трилистий — Colchicum triphyllum.
пiзньоцвiтник — Colchicum autumnale.
пiкномон — Picnomon.
пiкномон колючий — Picnomon acarna.
пiлотка — Leontopodium alpinum.
пiлюльниця — Pilularia.
пiлюльниця куленосна — Pilularia globulifera.
пiльськованя — Malus sylvestris.
пiнiя — Pinus pinea.
пiнка — Saponaria oﬃcinalis.

phalotes.

пiсочник довголистий — Eremogone longifolia.

пiсочник жорсткий — Eremogone rigida.
пiсочник лучностеповий — Eremogone
micradenia.

пiсочник середущий — Spergularia media.
пiсочник скельний — Eremogone saxatilis.
пiсочник чабриковий — Arenaria serpyllifolia.

пiсочник червоний — Spergularia rubra.
пiсчанка — Arenaria, Arenaria serpyllifolia.
пiсчанка головкувата — Arenaria cephalotes.
пiсчанка довголиста — Arenaria longifolia.
пiсчанка жовта — Arenaria rigida.
пiсчанка середня — Spergularia media.
пiсчанка тверда — Arenaria rigida.
пiсчанка тмянолиста — Arenaria serpyllifolia.

пiсчанка топiлька — Arenaria serpyllifolia.
пiсчанка траволиста — Arenaria procera.
пiтiльон — Callistephus chinensis.
пiтуна — Petunia × hybrida hort.
пiтунiя — Petunia × hybrida hort.
пiтуха — Polygonatum odoratum.
пiтушки — Iris aphylla, Iris pallida, Iris pseu-

dacorus, Iris pumila, Iris sibirica, Iris sp., Melampyrum cristatum, Polygonatum odoratum.
пiтушки краснi — Gladiolus imbricatus.
пiтушки синi — Gentiana cruciata.
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пiтушок — Iris pseudacorus.
пiтушок болотний — Orchis militaris.
пiтушок тревалий — Swertia perennis.
пiтячка — Polygonum aviculare.
пiхота — Phaseolus vulgaris var. nanus.
пiхурник — Colutea arborescens.
пiхурниця — Physalis alkekengi.
пiчавка — Helianthus tuberosus.
пiщалка — Acorus calamus.
пiщаник — Leymus racemosus.
пiщанка — Arenaria, Arenaria procera.
пiщанка висока — Arenaria procera.
пiщанка висока пухнаста — Arenaria pro-

плакун гiсополистий — Lythrum hyssopi-

пiщанка висока типова — Arenaria pro-

плакун чорнонасiнний — Lythrum mela-

cera subsp. procera.
пiщанка голiвчаста — Arenaria cephalotes.
пiщанка головчаста — Arenaria cephalotes.
пiщанка довголиста — Arenaria longifolia.
пiщанка жорстка — Arenaria rigida.
пiщанка Зоза — Arenaria zozii.
пiщанка коротколиста — Arenaria brevifolia.
пiщанка тверда — Arenaria rigida.
пiщанка тонкостебла — Arenaria leptoclados.
пiщанка уральська — Arenaria uralensis.
пiщанка чебрецелиста — Arenaria serpyllifolia.
пiщанка чебрецелиста типова — Arenaria
serpyllifolia subsp. serpyllifolia.
пiщанка чебрецелиста тонкостебла — Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados.
пiщанська трава — Phragmites australis.
пiщець — Leymus arenarius.
пiяки — Vaccinium uliginosum.
плавник — Lycopodium clavatum.
плавньовка — Potentilla anserina.
плавун — Nymphoides, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Nymphoides peltata.
плавун щитолистий — Nymphoides peltata.
плавунець — Lycopodium clavatum.
плавучка — Echinochloa crus-galli.
плавушник — Hottonia, Hottonia palustris.
плавушник болотний — Hottonia palustris.
плавушник болотяний — Hottonia palustris.
плакун — Lythrum, Epilobium angustifolium, Hydrangea macrophylla, Lythrum salicaria, Lythrum virgatum, Teucrium polium.
плакун верболистий — Lythrum salicaria.
плакун волзький — Lythrum volgense.
плакун гiбридний — Lythrum hybridum.

плакун-щебрик — Lythrum portula.
плакунець — Middendorﬁa.
плакунець днiпровський — Middendorﬁa

thenicum.

плакун лозовий — Lythrum virgatum.
плакун прутовидний — Lythrum virgatum.
плакун прутяний — Lythrum virgatum.
плакун середнiй — Lythrum intermedium.
плакун Софiї — Lythrum sophiae.
плакун-трава — Filipendula ulmaria,
Lythrum salicaria, Lythrum virgatum.

плакун триприквiтковий — Lythrum tribracteatum.

плакун чебрецелистий — Lythrum thymi-
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nospermum.
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folia.

borysthenica.
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плакуновi — Lythraceae.
планка — Malus sylvestris.
планча — Malus sylvestris.
пласкогiлочник — Thuja orientalis.
пласкуха — Echinochloa crus-galli.
пластуха — Echinochloa crus-galli, Equisetum
arvense.
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cera subsp. pubescens.

folia.

плакун днiпровський — Lythrum borys-

платан — Platanus.
платан захiдний — Platanus occidentalis.
платан кленолистий — Platanus acerifolia.
платан схiдний — Platanus orientalis.
платановi — Platanaceae.
плаун — Lycopodium, Huperzia selago, Lycopodium clavatum.

плаун альпiйський — Diphasiastrum alpinum.

плаун баранець — Huperzia selago.
плаун булавовидний — Lycopodium clavatum.

плаун заплавний — Lycopodiella inundata.
плаун звичайний — Lycopodium clavatum.

плаун колючий — Lycopodium annotinum.

плаун-нитота — Lycopodium annotinum.
плаун рiчний — Lycopodium annotinum.
плаун сплющений — Diphasiastrum complanatum.

плаунець — Lycopodiella.
плаунець торфовий — Lycopodiella inundata.

плаунковi — Selaginellaceae.
плауновi — Lycopodiaceae.
плаунок — Selaginella.
плаунок плауновидний — Selaginella selaginoides.

плаунок швейцарський — Selaginella helvetica.
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linifolius.

плоскостручечник — Meniocus.
плоскостручечник льонолистий — Meniocus linifolius.

плоскунi — Cannabis sativa.
плоскуха — Echinochloa, Dactylis glomerata,

rig
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Echinochloa crus-galli, Elymus repens, Leersia
oryzoides, Setaria pumila.
плоскуха гiрка — Hierochloë odorata.
плоскуха дрiбноколоса — Echinochloa
microstachya.
плоскуха дрiбноколоса Вiґанда — Echinochloa microstachya subsp. wiegandii.
плоскуха звичайна — Echinochloa crusgalli.
плоскуха їстiвна — Echinochloa esculenta.
плоскуха просяна — Echinochloa frumentacea.
плоскуха рисова — Echinochloa oryzoides.
плоскуха рисовидна — Echinochloa oryzoides.
плоскуха сiльська — Echinochloa colonum.
плоскуха хлiбна — Echinochloa frumentacea.
плоскуша — Echinochloa crus-galli.
плоскушка — Eriochloa villosa, Hierochloë
odorata.
плотник — Lycium barbarum.
плотовець — Nicotiana rustica.
плоховець — Nerium oleander.
плоховник — Hippophaë, Hippophaë rhamnoides.
площик — Hordeum distichon.
площиця — Setaria pumila.
плугодержка — Ononis arvensis.
плюха лугова — Glyceria maxima.
плюцканя — Malus sylvestris.
плюшник — Glyceria maxima.
плюшняк — Iris sp., Scirpus lacustris.
плющ — Hedera, Glechoma hederacea, Hedera helix, Portulaca oleracea.
плющ звичайний — Hedera helix.
плющ кримський — Hedera taurica.
плющай — Acorus calamus.
плющик — Glechoma hederacea.
плямки гострi — Silybum marianum.
пляскач — Hordeum distichon.
пляскури — Cannabis sativa.
плятан — Platanus.
плятан американський — Platanus occidentalis.
плятан захiдний — Platanus occidentalis.
плятан схiдний — Platanus orientalis.
пнiвчєнки — Malus domestica.
пнознь — Lycopodium clavatum.
побел — Trifolium ambiguum.
побережник — Lythrum virgatum, Veronica
anagallis-aquatica.
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sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Hierochloë
odorata, Setaria pumila.
плескуха гiрка — Hierochloë odorata.
плетенець — Lysimachia nummularia.
плетенi ягоди — Rubus nessensis.
плетi чортовi — Lycium barbarum.
плетiнка — Vitex.
плетун — Calystegia sepium.
плетуха — Calystegia, Calystegia sepium.
плетуха звичайна — Calystegia sepium.
плетуха лiсова — Calystegia silvatica.
плетуха монетницева — Calystegia soldanella.
плетуха сольданеловидна — Calystegia soldanella.
плетюх — Lycium barbarum.
плетюха — Cuscuta epilinum.
плетючка — Veronica oﬃcinalis.
плеть-трава — Amaranthus caudatus.
плеуросперм — Pleurospermum.
плеуросперм австрiйський — Pleurospermum austriacum.
пливач — Utricularia vulgaris.
пливучник — Nymphaea alba.
плискуха — Echinochloa crus-galli.
плишник — Acorus calamus.
плiден — Eryngium campestre.
плiнiвка — Thesium.
плiнiвка альпейська — Thesium alpinum.
плiснявка — Geranium pratense.
плiтуха — Calystegia sepium.
плiшивець — Taraxacum oﬃcinale.
плiшiвник — Taraxacum oﬃcinale.
пловник — Nuphar lutea.
плодист(ець) — Allium ﬁstulosum.
плодистиця — Allium ﬁstulosum.
плодисток — Allium cepa, Allium ﬁstulosum.
плодорiжка — Anacamptis.
плодорiжка пiрамiдальна — Anacamptis
pyramidalis.
плодушка — Allium ﬁstulosum.
плознь — Lycopodium clavatum.
плоп — Populus alba.
плосканки — Cannabis sativa.
плоскинь — Cannabis sativa.
плоскiнка — Cannabis sativa.
плоскi(и)нь — Cannabis sativa.
плосконь — Cannabis sativa.
плоскоплiдник — Meniocus.

плоскоплiдник льонолистий — Meniocus

py

плевел — Lolium perenne, Lolium temulentum.
плевел отруйний — Lolium temulentum.
плевельниця перiйка — Elymus repens.
пленочник — Salvinia natans.
плескач — Phaseolus vulgaris var. nanus.
плескуха — Digitaria ischaemum, Digitaria
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mata.

повитиця одностовпчикова — Cuscuta
monogyna.

повитиця одношия — Cuscuta monogyna.
повитиця пiвденна — Cuscuta australis.
повитиця плоскоцвiта — Cuscuta approximata.

повитиця польова — Cuscuta campestris.
повитиця пуста — Hieracium pilosella.
повитиця хмелевидна — Cuscuta lupuliformis.

повитиця хмелеподiбна — Cuscuta lupuliformis.

повитиця хмелик — Cuscuta lupuliformis.
повитиця чебрецева — Cuscuta epithymum.

повитиця червона — Cuscuta epilinum.
повитич — Fallopia convolvulus.
повитник — Atragene, Clematis alpina.
повитник альпейський — Atragene alpina.
повитник гiрський — Atragene alpina.
повитуха — Convolvulus arvensis, Cuscuta eu-
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arvensis, Cuscuta epilinum, Cuscuta epithymum.
повелика польова — Convolvulus arvensis,
Galium mollugo.
повелиця — Convolvulus arvensis, Cuscuta
epilinum, Cuscuta epithymum.
повеличник — Galium mollugo.
повертень — Mercurialis perennis.
повз — Polypodium.
повз солодиш — Polypodium vulgare.
повзаленки — Malus domestica.
повзинка — Polypodium vulgare.
повзковий цвiт — Digitalis grandiﬂora.
повзуни — Nasturtium oﬃcinale.
повзунок — Glechoma hederacea, Potentilla
anserina.
повзучка — Convolvulus arvensis.
повзучок — Potentilla anserina.
повзянка — Trifolium repens.
повийка — Convolvulus arvensis.
повилика — Campanula sibirica, Convolvulus
arvensis, Cuscuta australis, Cuscuta monogyna.
повилика лiсна — Fallopia dumetorum.
повилика польова — Calystegia sepium.
повилика ялова — Fallopia convolvulus.
повилиця — Convolvulus arvensis, Cuscuta
epilinum, Galium mollugo.
повилюха — Convolvulus arvensis, Cuscuta
epilinum.
повинь — Artemisia absinthium.
повислик — Hypecoum.
повислик звичайний — Hypecoum pendulum.
повисликовi — Hypecoaceae.
повитель — Convolvulus arvensis, Fallopia
convolvulus, Fallopia dumetorum.
повитель жовта — Lysimachia nummularia.
повитицевi — Cuscutaceae.
повитиця — Cuscuta, Calystegia sepium,
Convolvulus arvensis, Coronilla varia, Cuscuta epilinum, Cuscuta epithymum, Cuscuta europaea, Fallopia convolvulus, Galium aparine.
повитиця американська — Cuscuta gronovii.
повитиця бiла — Cuscuta alba.
повитиця Ґронова — Cuscuta gronovii.
повитиця друча — Galium aparine.
повитиця європейська — Cuscuta europaea.
повитиця запашна — Cuscuta suaveolens.
повитиця зближена — Cuscuta approximata.

звичайна — Cuscuta europaea.
конюшинна — Cuscuta trifolii.
липка — Cuscuta epilinum.
льнова — Cuscuta epilinum.
льонова — Cuscuta epilinum.
мала — Cuscuta epithymum.
мисочкова — Cuscuta approxi-
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rica.

побiрницi — Cannabis sativa.
побородник — Tragopogon pratensis.
повелика — Calystegia sepium, Convolvulus

повитиця
повитиця
повитиця
повитиця
повитиця
повитиця
повитиця
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побережниця — Argusia.
побережниця сибiрська — Argusia sibi-

py
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ropaea.

повиха — Galium rivale.
повiй — Lycium, Convolvulus arvensis, Fallo-

pia dumetorum, Lycium barbarum, Lysimachia nummularia.
повiй городний — Ipomoea purpurea.
повiй-дереза — Lycium barbarum.
повiй дикий — Calystegia sepium.
повiй жовтий — Lysimachia nummularia.
повiй звичайний — Lycium barbarum, Ipomoea purpurea.
повiй лiсовий — Lysimachia nummularia.
повiйка — Calystegia sepium, Convolvulus,
Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus,
Hedera helix, Ipomoea purpurea.
повiйка кантабрийська — Convolvulus cantabrica.
повiйка лiнiйнолиста — Convolvulus lineatus.
повiйка лiсова — Calystegia silvatica.
повiйка плотова — Calystegia sepium.
повiйка полева — Convolvulus arvensis.
повiйка полятиця — Convolvulus arvensis.
повiйка трибарв(н)а — Ipomoea tricolor.
повiйкан — Hedera helix.
повiйник — Pueraria, Convolvulus arvensis,
Cuscuta epithymum, Cuscuta monogyna.
повiйник польовий — Convolvulus arvensis.
повiйник трiйчастий — Pueraria lobata.
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tralis, Hippophaë rhamnoides.

повнач — Cicer arietinum.
повнюк — Tagetes erecta.
повнюхи — Tagetes erecta.
повняк — Helianthus × laetiﬂorus, Tagetes
erecta.

повняки — Dianthus sp., Knautia arvensis,
Tagetes erecta.

повнячки — Campanula glomerata.
повнячки лiсовi — Succisa pratensis.
повнячки польовi — Lythrum salicaria.
повойка — Ipomoea purpurea.
повороззя — Lycopodium clavatum.
повстянка — Cymbaria, Cymbochasma.
повстянка днiпровська — Cymbaria borysthenica,Cymbochasma borysthenica.

повутиця — Calystegia sepium, Convolvulus
arvensis.

glossum vulgatum.

поганка — Fagopyrum esculentum, Fagopyrum

's

tataricum.
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поганка синя — Polygala alpestris.
поганник — Valeriana oﬃcinalis.
погари — Iris pseudacorus.
погонки — Silene borysthenica, Silene densiﬂora.

lanceolata, Plantago major.

подорiшник — Asarum europaeum.
подорожник — Plantago, Asarum europae-

um, Cichorium intybus, Plantago cornuti,
Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago maritima, Plantago media, Polycnemum arvense, Polygonum arenarium, Polygonum aviculare, Taraxacum oﬃcinale, Trifolium fragiferum.
подорожник великий — Plantago major.
подорожник вовнистий — Plantago lanuginosa.
подорожник водяний — Alisma plantagoaquatica.
подорожник вузьколистий — Plantago lanceolata.
подорожник гiрський — Plantago atrata.
подорожник жилавий — Plantago major.
подорожник Корнута — Plantago cornuti.
подорожник ланцетолистий — Plantago
lanceolata.
подорожник ланцетолистий вовнистий —
Plantago lanceolata subsp. lanuginosa.
подорожник ланцетолистий типовий —
Plantago lanceolata subsp. lanceolata.
подорожник ланцетуватий — Plantago lanceolata.
подорожник лiкарственний — Artemisia absinthium.
подорожник лiсовий — Plantago media.
подорожник малий — Plantago lanceolata.
подорожник найбiльший — Plantago maxima.
подорожник найвищий — Plantago altissima.
подорожник перистий — Plantago coronopus.
подорожник пiрчастий — Plantago coronopus.
подорожник пiсковий — Plantago arenaria.
подорожник почорнiлий — Plantago atrata.

co

повуть — Convolvulus arvensis.
пов’язка — Cuscuta sp.
пов’язок — Potentilla anserina.
погане зiлля — Atropa bella-donna, Ophio-

cum, Galium rubioides, Galium verum.

подолiшник — Asarum europaeum.
подолянка — Phlox paniculata.
подорва — Lathyrus sylvestris.
подорванник — Veronica spicata.
подорiжник — Asarum europaeum, Plantago

ht

epilinum.

повiтренниця — Petasites hybridus.
повiя — Convolvulus arvensis, Cuscuta aus-

rig

ranae.

повiсник — Dianthus deltoides.
повiтиця — Convolvulus arvensis, Cuscuta

подвигник жiночий — Chimaphila umbellata.
подвигник чоловiчий — Orthilia secunda.
поддубравник — Aster amellus.
подзьомка — Polycnemum arvense.
подiбниця — Legousia.
подлiсник — Asarum europaeum.
подлiсок — Viola canina.
подлужник — Asarum europaeum.
подмаренник — Cruciata glabra, Galium glau-

py

повiнець — Hydrocharis.
повiнець жабник — Hydrocharis morsus-

au

погорика — Polygonatum sp.
поград ключень — Clematis vitalba.
поград прямий — Clematis recta.
погремки — Rhinanthus alectorolophus.
погремок — Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor.

погремушка — Silene vulgaris.
подагричник — Aegopodium podagraria.
подбєл — Tussilago farfara.
подбил — Tussilago farfara.
подбiл — Achillea millefolium, Cirsium decus-

satum, Cirsium helenioides, Leucanthemum
vulgare, Petasites hybridus, Petasites spurius,
Potentilla anserina, Silene dichotoma, Tussilago farfara.
подбiл лiсовий — Centaurea marschalliana.
подбiлка — Achillea millefolium.
подбiльник — Althaea oﬃcinalis.
подбой — Tussilago farfara.
подвзорник — Gentiana cruciata.
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подорожник приморський — Plantago maritima.

подорожник середнiй — Plantago media.
подорожник солонцеватий — Limonium
hypanicum.

подорожник солонцевий — Plantago salsa,
Plantago cornuti.

подорожник солончаковий — Plantago salsa.

подорожник степной — Plantago media.
подорожник степовий — Plantago step-

позник-бзника — Solanum nigrum.
позолотиця — Potentilla anserina.
позолотник — Potentilla anserina.
позюмка — Fragaria vesca.
позьомка — Fragaria vesca.
позьомки — Fragaria moschata, Fragaria
viridis.

покiсниця — Puccinellia.
покiсниця американська — Puccinellia
nuttalliana.

ta subsp. lanuginosa.

покiсниця Бiлика — Puccinellia bilykiana.
покiсниця болотяна — Puccinellia limosa.
покiсниця велетенська — Puccinellia gi-

ﬂora.

покiсниця Гаупта — Puccinellia haupti-

tenuiflora.

покiсниця звичайна — Puccinellia distans.
покiсниця кострицеподiбна — Puccinellia

подорожник тонкоколосий — Plantago
подорожник Шварценберґа — Plantago
schwarzenbergiana.

подорожник шерстистий — Plantago lanceolata subsp. lanuginosa.

подорожник широколистний — Plantago
major.

ana.
festuciformis.

покiсниця кострицеподiбна скручена —
Puccinellia festuciformis subsp. convoluta.
покiсниця найтонша — Puccinellia tenuissima.
покiсниця розставлена — Puccinellia distans.
покiсниця розхилиста — Puccinellia distans.
покiсниця розхилиста болотяна — Puccinellia distans subsp. limosa.
покiсниця розхилиста Гаупта — Puccinellia distans subsp. hauptiana.
покiсниця сиваська — Puccinellia syvaschica.
покiсниця скручена — Puccinellia convoluta.
покiсниця строкатоцвiта — Puccinellia
poecilantha.
покiсниця Фомiна — Puccinellia fominii.
поклажан — Lycopersicon esculentum.
поклажони — Lycopersicon esculentum.
покоронник — Lithospermum oﬃcinale.
покотило — Gypsophila paniculata.
покотиполе — Eryngium campestre, Eryngium
maritimum, Eryngium planum, Gypsophila
paniculata, Rapistrum perenne, Vaccaria hispanica.
покотиполе звичайне — Eryngium planum.
покржiва — Urtica dioica.
покржiва глуха — Lamium album.
покрива — Urtica dioica.
покривник — Hypericum perforatum.
покришка — Callistephus chinensis.
покрова — Solidago canadensis.
покровка — Hypericum perforatum.
покшик — Atropa bella-donna.
полба — Triticum dicoccon, Triticum spelta.
полевиця — Agrostis capillaris, Agrostis stolonifera.
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подорожник шорсткий — Plantago arenaria.
подорожниковi — Plantaginaceae.
подорожняк — Plantago major.
подосперм роздiльнолистий — Scorzonera

gantea.

laciniata.

подплешник — Geranium sanguineum.
подполнух — Helianthus annuus.
подснiжник — Bulbocodium versicolor, Galan-
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thus nivalis, Scilla bifolia, Scilla siberica, Sempervivum tectorum.
подсолнечник — Helianthus annuus.
подсолнишок — Helianthus annuus.
подсолнок дикий — Inula helenium.
подсо(л)нух — Helianthus annuus.
подсонешник — Helianthus annuus.
подстрiл — Silene dioica.
подтимочка — Malus domestica.
подтряснуха — Eragrostis minor.
подхрiнник — Lepidium latifolium.
поєдинок бiлозор — Parnassia palustris.
пожарки — Inula britannica.
пожарна квiтка — Adonis vernalis.
пожарниця — Calamagrostis epigejos, Hypericum perforatum.
пожичка — Ribes rubrum.
пожички чорнi — Ribes nigrum.
пожунка — Scorzonera purpurea subsp. rosea.
позасонце — Lupinus sp.
позвонки — Hypericum perforatum.
позвонок — Melampyrum arvense, Silene vulgaris.
поземка — Fragaria vesca.
позички — Ribes rubrum.
позiчка — Ribes rubrum.
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подорожник тоненький — Plantago tenui-

rig

подорожник сумнiвний — Plantago lanceola-

py

posa.
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temisia pontica.

полин пониклий — Artemisia nutans.
полин понтичний — Artemisia pontica.
полин понтiйський — Artemisia pontica.
полин посрiблений — Artemisia argentata.
полин приморський — Artemisia santonicum.
полин причорноморський — Artemisia
pontica.

полин сантонiнський — Artemisia santonicum.

полин селенґiнський — Artemisia selengensis.
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cum.
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Сиверса — Artemisia siversiana.
сизий — Artemisia glauca.
смердючий — Artemisia absinthium.
солонцевий — Artemisia santoni-

rig

полин
полин
полин
полин

полин солянковидний — Artemisia salsoloides.

полин срiблястий — Artemisia argentata.
полин суцiльнобiлий — Artemisia hololeuca.
полин Турнефора — Artemisia tournefortiana.

полин Черняєва — Artemisia tschernieviana.

co

ropaea.
полим — Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris.
полин — Artemisia, Artemisia absinthium,
Artemisia austriaca, Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris, Helichrysum arenarium.
полин австрiйський — Artemisia austriaca.
полин астрагон — Artemisia dracunculus.
полин бiлий — Artemisia absinthium, Artemisia hololeuca.
полин бiлоповстий — Artemisia hololeuca.
полин Боже дерево — Artemisia abrotanum.
полин високий — Artemisia abrotanum.
полин вiниковий — Artemisia scoparia.
полин вiрменський — Artemisia armeniaca.
полин вовнистий — Artemisia pedemontana.
полин гiркий — Artemisia absinthium.
полин д’Арґi — Artemisia argyi.
полин Дзевановського — Artemisia dzevanovskyi.
полин донський — Artemisia salsoloides.
полин затiнковий — Artemisia umbrosa.
полин звичайний — Artemisia vulgaris,
Artemisia absinthium.
полин-естрагон — Artemisia dracunculus.
полин камчатський — Artemisia verlotiorum.
полин канадський — Artemisia canadensis.
полин кiнський — Artemisia vulgaris.
полин крейдяний — Artemisia nutans.
полин кримський — Artemisia taurica.
полин кураєвий — Artemisia salsoloides.
полин Лерхе — Artemisia lerchiana.
полин лiкарський — Artemisia abrotanum.
полин майський — Artemisia absinthium.
полин Маршалла — Artemisia marshalliana.
полин Маршаллiв — Artemisia marshalliana.
полин мiтелкуватий — Artemisia scoparia.
полин мiтлистий — Artemisia scoparia.
полин-нехворощ — Artemisia campestris.
полин однорiчний — Artemisia annua.

полин пiсковий — Artemisia arenaria.
полин пiщаний — Artemisia arenaria.
полин польовий — Artemisia campestris, Ar-

py

полевницi — Fragaria vesca.
полевчицi — Fragaria vesca.
полен — Artemisia absinthium.
полениця — Fragaria viridis.
полетиця — Convolvulus arvensis.
полєнь — Artemisia absinthium.
ползкоцвiт — Digitalis grandiﬂora.
ползун — Lycopodium clavatum.
ползуча трава — Lycopodium clavatum.
поливика — Cuscuta epithymum, Cuscuta eu-
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полин-чорнобиль — Artemisia vulgaris.
полинець — Artemisia austriaca, Artemisia

absinthium, Artemisia lerchiana, Aster oleifolius, Logﬁa arvensis, Tanacetum millefolium.
полинець бiлий — Logﬁa arvensis.
полинець чистий — Artemisia austriaca.
полинки — Dendranthema indicum.
полинна трава — Artemisia absinthium.
полинник — Artemisia.
полиння — Artemisia vulgaris.
полинок — Artemisia abrotanum, Artemisia
austriaca, Artemisia hololeuca, Artemisia taurica, Aster oleifolius.
полинок калiфорнiйський — Eschscholzia
californica.
полинчик — Logﬁa arvensis.
полинь — Artemisia, Artemisia absinthium, Artemisia austriaca, Artemisia lerchiana, Artemisia nutans, Artemisia santonicum,
Artemisia vulgaris.
полинь бiла — Artemisia absinthium.
полинь гiрка — Artemisia absinthium.
полинь глуха — Artemisia campestris.
полинь городня — Artemisia absinthium.
полинь дика — Artemisia austriaca.
полинь дрiбний — Artemisia taurica.
полинь жовта — Helichrysum arenarium.
полинь лугова — Artemisia austriaca.
полинь мiлка — Artemisia austriaca.
полинь мiтельчаста — Artemisia scoparia.
полинь пахнюча — Artemisia absinthium.
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foliatum.

полiвник — Galeopsis tetrahit.
полiй — Mentha aquatica, Mentha pulegium.
полiй-трава — Mentha pulegium.
полiн — Artemisia vulgaris.
полiнь — Artemisia absinthium.
полiпаха — Elaeagnus angustifolia.
полiтиця — Convolvulus arvensis, Cuscuta epilinum.

полка — Panicum miliaceum.
полковничок — Majorana hortensis.
половишник — Fragaria vesca.
половницi — Fragaria vesca.
половниця — Fragaria moschata, Fragaria viridis.

половничка благовонна — Anthoxanthum
odoratum.

ra spica-venti, Holcus lanatus.

половуха звичайна — Agrostis capillaris,
Agrostis stolonifera.

половушка — Agrostis capillaris, Agrostis sp.,
Apera spica-venti.
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полов’яз — Ulmus glabra.
поломка бульвиста — Phlomis tuberosa.
полон — Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris.

полон дикий — Artemisia absinthium.
полон звичайний — Artemisia absinthium.
полоницi — Fragaria × ananassa.
полониця — Fragaria moschata, Fragaria
vesca, Fragaria viridis.

au

полонiя — Paeonia oﬃcinalis.
полонка — Phlomis tuberosa.
полонт — Artemisia absinthium.
полон-трава — Artemisia absinthium.
полонь — Artemisia absinthium.
полотиця — Convolvulus arvensis.
полотниця — Scheuchzeria palustris.
полочка — Eriophorum latifolium.
полошник — Cirsium vulgare.
полтавка — Triticum aestivum.
полувниця — Fragaria moschata, Fragaria
viridis.

полуквiтки — Viola tricolor.
полум — Artemisia vulgaris.
полумарена — Galium rubioides.
полум’янка — Gaillardia.

Fragaria moschata, Fragaria vesca, Fragaria
viridis.
полуниця ананасова — Fragaria × ananassa.
полуниця великоцвiта — Fragaria × ananassa.
полуниця звичайна — Fragaria viridis.
полуниця лiсна — Fragaria vesca.
полуниця садкова — Fragaria × ananassa.
полуниця садова — Fragaria moschata.
полуниця-суниця — Fragaria vesca.
полуниця чилiйська — Fragaria chiloensis.
полуничник — Fragaria moschata, Fragaria
vesca, Fragaria viridis, Malva pusilla, Trifolium montanum.
полунишник яловий дикий — Trifolium
montanum.
полуночник — Fragaria vesca.
полуношник — Trifolium montanum.
полунушник — Eryngium planum.
полурайки — Malus domestica.
полутиця — Convolvulus arvensis.
полуцвiт — Viola arvensis, Viola tricolor.
полуцвiтки — Viola tricolor, Xeranthemum
annuum.
полуцвiток — Adonis aestivalis.
полушник — Isoëtes lacustris.
полюн — Artemisia vulgaris.
полюницi — Fragaria × ananassa.
полявка — Malus sylvestris.
полявницi — Fragaria vesca.
полятиця — Convolvulus arvensis, Cuscuta
epilinum.
польза — Brassica napus subsp. napus.
полька — Holcus mollis, Phaseolus vulgaris.
польова ромашка — Matricaria.
польова ромашка непахуча — Matricaria
perforata.
польовий гiрчак — Picris hieracioides.
польовиця — Agrostis.
польовишник — Fragaria viridis.
польовi васильки — Salvia nemorosa.
польовi ротики — Misopates.
польовi ротики звичайнi — Misopates
orontium.
польовниця — Fragaria viridis.
польовничка — Anthoxanthum odoratum.
помадор (красний) — Lycopersicon esculentum.

co

половуха — Agrostis, Agrostis capillaris, Ape-

caesius.

полуницi вiрґiнськi — Fragaria virginiana.
полуницi садовi — Fragaria × ananassa.
полуницi чилiйськi — Fragaria chiloensis.
полуниця — Fragaria, Fragaria × ananassa,

ht

argentea.

полиньча — Artemisia abrotanum.
политичка — Convolvulus arvensis.
полиця — Trifolium arvense.
полiвка — Myagrum.
полiвка пронизанолиста — Myagrum per-

полум’янка гарна — Gaillardia pulchella.
полун — Artemisia absinthium.
полуника — Fragaria viridis.
полуницi — Fragaria, Fragaria viridis, Rubus

rig

полинь степова — Artemisia austriaca.
полинь чорна — Artemisia vulgaris.
полиньок-глоточник дрiбний — Potentilla

py
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tum.

lentum, Solanum melongena.
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помiдори їстiвнi — Lycopersicon esculentum.
помiдори синi — Solanum melongena.
помiдори суничнi — Physalis alkekengi.
помiрник — Parietaria oﬃcinalis.
помiт курячий — Lepidium ruderale.
помiч горляна — Prunella vulgaris.
помняк — Tagetes erecta.
помолочник — Capsella bursa-pastoris.
помощ очна — Euphrasia stricta.
помур (лiкарський) — Parietaria oﬃcinalis.
помур прямий — Parietaria oﬃcinalis.
помурна трава — Parietaria oﬃcinalis.
помурниця — Cymbalaria.
помурниця звичайна — Cymbalaria mu-

au

num hydropiper.

поприґа кунська — Polygonum hydropiper.
попукач — Pulmonaria oﬃcinalis.
попутник — Plantago lanceolata, Plantago

major, Plantago maritima, Plantago media,
Primula veris.
попутник водяний — Alisma plantagoaquatica.
попшенишник — Chenopodium album.
пор — Allium porrum.
пор звичайний — Allium porrum.
пора — Allium porrum.
поральник добрий — Leucanthemum vulgare.
поранник — Plantago lanceolata, Plantago major.
порван-зiлля — Heracleum sphondylium subsp. sibiricum.
порванець — Helianthemum nummularium.
поревертниця — Alchemilla vulgaris.
порей — Allium ﬁstulosum, Allium porrum.
порей дикий — Allium porrum.
порєчки — Ribes rubrum.
пори — Allium porrum.
пориж — Potentilla anserina.
порилишина — Verbena oﬃcinalis.
поритник — Filipendula vulgaris.
порицi — Ribes rubrum.
порички — Ribes nigrum, Ribes rubrum.
порички чорнi — Ribes nigrum.
пориш — Polygonum aviculare, Verbena oﬃcinalis.
пориш звичайний — Verbena oﬃcinalis.
поришоватi — Verbenaceae.
порiз(-трава) — Jurinea cyanoides.
порiзi — Allium schoenoprasum.
порiзник — Gentiana cruciata, Plantago lanceolata, Plantago major, Seseli libanotis.
порiзник гiрський — Seseli libanotis.

co

помiдор мексиканський — див. мексиканський помiдор.
помiдора — Lycopersicon esculentum.
помiдори — Lycopersicon, Lycopersicon escu-

ht

lentum.

помiдор з’їдомий — Lycopersicon esculentum.
помiдор еспанський — Physalis peruviana.
помiдор їдомий — Lycopersicon esculentum.
помiдор їстiвний — Lycopersicon esculen-

ﬁcaria.

попки — Trifolium pratense.
поплавник — Alopecurus geniculatus.
поплавок звичайний — Utricularia vulgaris.
поплавок малий — Utricularia minor.
поплотина — Lycium barbarum.
поплотиця — Fallopia convolvulus.
поповник — Matricaria perforata.
попорiчка — Ribes rubrum.
поприґа дика — Polygonum bistorta, Polygo-

rig

melongena.

помилля — Iris spuria subsp. halophila.
помiдор — Lycopersicon, Lycopersicon escu-

попелюшка — Lilium candidum.
попель — Pulmonaria oﬃcinalis.
попер дикий — Asarum europaeum.
попер червоний — Capsicum annuum.
попик — Nymphaea alba.
попики — Caltha palustris.
попилюха — Potentilla argentea.
попiвки — Malus domestica.
попiтник — Asarum europaeum, Ranunculus

py

помадор синiй — Solanum melongena.
помаранець — Citrus sinensis.
помаранжа — Citrus sinensis.
помаранча — Citrus sinensis.
помаранча звичайна — Citrus sinensis.
помаранчеве дерево — Citrus sinensis.
помела — Loranthus europaeus, Viscum album.
помело — Viscum album.
помело архiєрейське — Artemisia annua.
помело чортове — Viscum album.
померанця — Citrus sinensis.
померанча — Citrus sinensis.
пометки собачi — Lepidium ruderale.
помидор — Lycopersicon esculentum, Solanum

ralis.

пом’яки — Tagetes erecta.
поникниця — Geum rivale.
поносниця — Cruciata glabra.
понтедерiєвi — Pontederiaceae.
понцир — Poncirus.
понцир трилистий — Poncirus trifoliata.
понцирус — Poncirus.
понцирус трилистий — Poncirus trifoliata.
понюх — Tagetes erecta.
попава — Taraxacum oﬃcinale.
попадi — Pyrus communis.
попелець — Senecio integrifolius.
попелиш польовий — Senecio congestus.
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порощiй стрiлолистий — Arabidopsis toxophylla.

порощiй схiдний — Sisymbrium orientale.
порощiй твердий — Sisymbrium strictissimum.

порощiй шерсткий — Sisymbrium loeselii.
порпличник — Ranunculus polyanthemos,
Verbena oﬃcinalis.

порплишина — Verbena oﬃcinalis.
порплишник — Teucrium polium, Verbena ofﬁcinalis.

порплишник звичайний — Verbena oﬃcinalis.

ht

порплишник лежачий — Verbena supina.
портки жаб’ячi — Primula veris.
портокаль — Citrus sinensis.
портулак — Portulaca, Portulaca grandiﬂora,
Portulaca oleracea.

портулак великоквiтковий — Portulaca
grandiﬂora.

портулак великоцвiтий — Portulaca grandiflora.

портулак городнiй — Portulaca oleracea.
портулак огороднiй — Portulaca oleracea.
портулак посiвний — Portulaca oleracea.
портулаковi — Portulacaceae.
портулах городний — Portulaca oleracea.
портуляк звичайний — Portulaca oleracea.
портуляка — Portulaca oleracea.
портуляка (звичайна) — Portulaca oleracea.
портулякуватi — Portulacaceae.
портянець — Astragalus onobrychis.
порубаник — Plantago lanceolata.
порубанина — Paris quadrifolia.
порусина — Euonymus europaeus.
поруха — Serratula tinctoria, Teucrium cha-
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intermedium.
порiй — Elymus repens.
порiй свинський — Polygonum aviculare.
порiнь — Elymus repens.
порiчка веприна — Ribes uva-crispa.
порiчка винниця — Ribes rubrum.
порiчка глуха — Ribes alpinum.
порiчка золота — Ribes aureum.
порiчка красна — Ribes rubrum.
порiчка (чорна) — Ribes nigrum.
порiчки — Ribes, Ribes rubrum, Ribes spicatum.
порiчки альпейськi — Ribes alpinum.
порiчки альпiйськi — Ribes alpinum.
порiчки блискучi — Ribes lucidum.
порiчки звичайнi — Ribes rubrum.
порiчки карпатськi — Ribes carpaticum.
порiчки колосистi — Ribes spicatum.
порiчки кривавi — Ribes sanguineum.
порiчки криваво-червонi — Ribes sanguineum.
порiчки пухнастi — Ribes spicatum.
порiчки свiтлi — Ribes lucidum.
порiчки скельнi — Ribes petraeum.
порiчки червонi — Ribes rubrum.
порiчки чорнi — Ribes nigrum.
порiчник — Ribes rubrum.
поросинець — Hypochoeris.
поросинець гладенький — Hypochoeris
glabra.
поросинець гладкий — Hypochoeris glabra.
поросинець голий — Hypochoeris glabra.
поросинець коренистий — Hypochoeris
radicata.
поросинець корiнистий — Hypochoeris radicata.
поросинець одноквiтковий — Hypochoeris
uniﬂora.
поросинець одноцвiтий — Hypochoeris
uniflora.
поросинець плямистий — Hypochoeris
maculata.
поросинець укорiнливий — Hypochoeris radicata.
поросква — Persica vulgaris.
пороцква — Armeniaca vulgaris.
пороцков — Persica vulgaris.
порошки — Potentilla erecta.
порощiй весняний — Arabidopsis thaliana.
порощiй звичайний — Descurainia sophia.
порощiй (лiкарський) — Sisymbrium oﬃcinale.
порощiй обвислий — Sisymbrium irio.
порощiй рогачик — Sisymbrium altissimum.
порощiй степовий — Sisymbrium polymorphum.

rig

порiзник промiжний — Seseli libanotis subsp.

py
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maedrys.

поручейник — Sium latifolium, Sium sisarum.
порушень — Agrimonia eupatoria.
порушка — Viola tricolor.
порушна трава — Clematis integrifolia.
порушник — Chimaphila, Centaurea marschalliana, Chimaphila umbellata, Diphasiastrum complanatum, Filipendula vulgaris,
Geum aleppicum, Peucedanum cervaria, Potentilla alba.
порушник звичайний — Chimaphila umbellata.
порчак (звичайний) — Bunias orientalis.
поршиник — Polygonum bistorta.
порянка — Angelica archangelica.
посквонки — Cannabis sativa.
поскiнки — Cannabis sativa.
поскi(о)нь — Cannabis sativa.
посконник — Eupatorium cannabinum.
посконь дика — Eupatorium cannabinum.
поскубки — Cannabis sativa.
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leuca.

communis subsp. communis.

празелень середня — Lapsana intermedia.
пралiска — Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Anemone sp., Hepatica nobilis.

пралiска альпейська — Pulsatilla alba.
пралiска бiла — Anemone nemorosa,
Anemone sylvestris.

пралiска
пралiска
пралiска
пралiска
loides.

пралiска
пралiска
пралiска
пралiска
пралiска
пралiска

's

co

постiлка звичайна — Scabiosa columbaria.
постiлка українська — Scabiosa ucrainica.
постiлки — Scabiosa sp.
постолiвка — Centaurea scabiosa.
постолянка — Callistephus chinensis.
пострiвник — Bidens tripartita.
пострiт — Cerastium sp.
пострiт звичайний — Cerastium fontanum.
пострiт рольовий — Cerastium arvense.
пострiтник — Atriplex sp., Cerastium sp.
посянишнi ягоди — Fragaria viridis.
потайник — Galium mollugo.
поташник — Salsola kali, Salsola soda.
потелiпок — Aster × salignus.
потєгач — Daphne mezereum, Plantago lanceo-

communis subsp. intermedia.

празелень звичайна типова — Lapsana

ht

sum.

пост — Tulipa gesnerana.
посталь — Aconitum sp.
постернак — Pastinaca sativa.
постилицi — Prunus domestica subsp. insititia.
постильник — Xanthium strumarium.
постiлка — Scabiosa.
постiлка жовтiльниця — Scabiosa ochro-

tans, Tragopogon pratensis.

пражiвник — Tragopogon pratensis.
празелень — Lapsana, Lapsana communis.
празелень звичайна — Lapsana communis.
празелень звичайна середня — Lapsana

lata.

erecta.
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потiчник — Berula, Siella.
потiчник прямий — Berula erecta, Siella

au

поточки — Plantago media.
потятинцi — Vaccinium uliginosum.
похвостень — Gymnadenia odoratissima.
похило кунське — Mentha arvensis.
почаївське зiлля — Elsholtzia ciliata.
початки — Typha latifolia, Zea mays.
початок — Echium russicum.
початочки — Filipendula vulgaris.
почеревки — Sanguisorba oﬃcinalis.
почечуйна трава — Polygonum hydropiper,
Polygonum lapathifolium.

почечуйник — Polygonum hydropiper.
починки — Polygonum orientale.
починочка — Filipendula ulmaria.
починочки — Ajuga genevensis, Filipendula

vulgaris, Ranunculus ﬁcaria.
почичуйник — Polygonum bistorta.
по-чому-збiжжє — Erodium cicutarium.
пошомок — Scorzonera purpurea subsp. rosea.
поясник — Lycopodium clavatum.

rig

rum.

посоняшник — Helianthus annuus.
посох авраамiв — Vitex agnus-castus.
посошок Христов — Phlomis tuberosa.
поспiхи — Solanum tuberosum.
поспiшка — Solanum nigrum, Solanum tubero-

правда — Leucanthemum vulgare.
правокiст(ь) — Symphytum oﬃcinale.
правотиця безлиста — Cuscuta europaea.
прадиво — Cannabis sativa.
праж — Allium porrum.
пражець — Linum usitatissimum var. crepi-

бiла бiльша — Anemone sylvestris.
бiла менша — Anemone nemorosa.
дзвiнковата — Pulsatilla patens.
козельцевата — Anemone ranuncu-

py

послен — Solanum dulcamara.
послiн — Solanum dulcamara, Solanum nig-
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folia.

колопенька — Anemone nemorosa.
конопелька — Anemone nemorosa.
лiсова — Anemone sylvestris.
лугова — Pulsatilla pratensis.
лукова — Pulsatilla pratensis.
нарцизовата — Anemone narcissi-

пралiска синя — Hepatica nobilis.
пралiска сон — Pulsatilla vulgaris.
пралiска трилатчаста — Hepatica nobilis.
пралiски — Anemone.
прангос — Prangos.
прангос кравниковий — Prangos odontalgica.

прангос трироздiльний — Prangos triﬁda.
прапор — Dryopteris ﬁlix-mas.
прас — Allium porrum.
прасер — Leucojum vernum.
пренант — Prenanthes.
пренант пурпуровий — Prenanthes purpurea.
пресовична — Geum rivale.
престрiльник — Echinops sphaerocephalus.
претрiстник — Carlina acaulis.
прибережниця — Aeluropus.
прибережниця берегова — Aeluropus littoralis.

прибережниця солончакова — Aeluropus littoralis.

прибiй — Geranium palustre.
прибужник — Equisetum palustre.
прибуй великий — Chelidonium majus.
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приворотень густоквiтковий — Alchemilla
pycnantha.

приворотень густоцвiтий — Alchemilla pycnantha.

приворотень Дейла — Alchemilla deylii.
приворотень довговолосистий — Alchemilla crinita.

приворотень дрiбноквiтковий — Alchemilla
tytthantha.

приворотень дрiбноцвiтий — Alchemilla
tytthantha.

приворотень дуголопатевий — Alchemilla
arcuatiloba.

приворотень жовто-зелений — Alchemilla
xanthochlora.
zapalowiczii.

ht

приворотень Запаловича — Alchemilla
приворотень зарубчастий — Alchemilla subcrenata.

приворотень звичайний — Alchemilla vulgaris.

приворотень зiгнутонiжковий — Alchemilla
camptopoda.

приворотень зiгнуточерешковий — Alchemilla camptopoda.

приворотень каменелюбний — Alchemilla
lithophila.

приворотень клубочковий — Alchemilla
glomerulans.
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ﬂos-cuculi, Tanacetum vulgare.
привертиця — Convolvulus arvensis.
привитиця — Cuscuta epilinum, Cuscuta europaea.
привитуха — Cuscuta epilinum, Cuscuta sp.
привiтиця — Cuscuta monogyna, Cuscuta sp.
привiтниця — Cuscuta europaea.
приворiт — Tanacetum vulgare.
приворот — Alchemilla, Alchemilla vulgaris,
Parnassia palustris, Veronica chamaedrys.
приворотень — Alchemilla, Agrimonia eupatoria, Alchemilla micans, Alchemilla vulgaris,
Geum urbanum, Levisticum oﬃcinale, Neottia nidus-avis, Potentilla erecta, Tanacetum
corymbosum, Tanacetum vulgare.
приворотень альпiйський — Alchemilla alpestris.
приворотень баб’єгiрський — Alchemilla
babiogorensis.
приворотень безбородий — Alchemilla imberbis.
приворотень безкровний — Alchemilla exsanguis.
приворотень близький — Alchemilla propinqua.
приворотень блискучий — Alchemilla micans.
приворотень Браун-Блянке — Alchemilla
braun-blanquetii.
приворотень буковинський — Alchemilla
bucovinensis.
приворотень Буша — Alchemilla buschii.
приворотень Валяса — Alchemilla walasii.
приворотень Веронiки — Alchemilla veronicae.
приворотень винний — Alchemilla vinaceae.
приворотень вiяловий — Alchemilla flabellata.
приворотень Владислава — Alchemilla
ladislai.
приворотень гiрський — Alchemilla monticola.
приворотень говерлянський — Alchemilla
hoverlensis.
приворотень голий — Alchemilla glabra.
приворотень голостеблий — Alchemilla
glabricaulis.
приворотень горцiвський — Alchemilla
gorcensis.
приворотень гострокутний — Alchemilla
acutiloba.
приворотень гостролопатевий — Alchemilla acutiloba.
приворотень густозубий — Alchemilla crebridens.
приворотень густозубчастий — Alchemilla
crebridens.

rig

привертень — Alchemilla vulgaris, Lychnis
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приворотень Корнася — Alchemilla kornasiana.

приворотень короткозубий — Alchemilla
brevidens.

приворотень короткозубчастий — Alchemilla brevidens.

приворотень кримський — Alchemilla taurica.

приворотень кулястий — Alchemilla conglobata.

приворотень лiсовий — Tanacetum corymbosum.

приворотень мiцний — Alchemilla firma.
приворотень м’який — Alchemilla mollis.
приворотень надрiзаний — Alchemilla incisa.

приворотень найжорстковолосий — Alchemilla hirsutissima.

приворотень найшорсткiший — Alchemilla hirsutissima.

приворотень напiвзарубчастий — Alchemilla subcrenata.

приворотень напiвнаближений — Alchemilla subconnivens.

приворотень наслiдувальний — Alchemilla
aemula.

приворотень несправжньонадрiзаний —
Alchemilla pseudincisa.

приворотень ниркоподiбний — Alchemilla
reniformis.

приворотень ослаблий — Alchemilla languescens.
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la baltica.

приворотень приземкуватий — Alchemilla
glaucescens.

приворотень притуплений — Alchemilla
obtusa.

приворотень сарматський — Alchemilla
sarmatica.

приворотень свiтлолюбний — Alchemilla
phegophila.

приворотень семикутний — Alchemilla
heptagona.

приворотень сизуватий — Alchemilla glaucescens.

приворотень скидальний — Alchemilla
exuens.

приворотень скидаючий — Alchemilla exuens.

приворотень слабiючий — Alchemilla languescens.

приворотень смитнянський — Alchemilla
smytniensis.

приворотень Стевена — Alchemilla stevenii.
rica.

приворотень туркульський — Alchemilla
turkulensis.
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приворотень уподiбнений — Alchemilla
aemula.

приворотень хвилястолистий — Alchemilla cymatophylla.
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приворотень чивчинський — Alchemilla
czywczynensis.

приворотень Шафера — Alchemilla szaferi.

приворотень шорстковолосий — Alchemilla
hirsutissima.

приворотень шорсткостеблий — Alchemil-

au

la hirsuticaulis.

приворотень яйли — Alchemilla jailae.
приворотень яйлинський — Alchemilla jailae.

приворотки — Veronica chamaedrys.
приворотне зiлля — Butomus umbellatus,
Galium odoratum.

приворотник — Stellaria media.
прив’яжуха — Lappula deﬂexa, Lappula
squarrosa.

пригортень — Leucanthemum vulgare.
приград — Aconitum napellus.
пригриз — Succisa pratensis.
придорожник — Cichorium, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago major.

придорожник петрiв батiг — Cichorium intybus.

ropaeum, Plantago arenaria, Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago media, Polygonum aviculare.
припутник дрiбний — Plantago lanceolata.
припутник круглий — Plantago major.
припуштанта — Callistephus chinensis.
прирiз — Allium schoenoprasum.
присиренки — Crocus reticulatus.
прискорина — Euonymus europaeus.
прислини — Solanum nigrum.
пристрит — Carlina vulgaris.
пристрiл — Pulsatilla pratensis, Tragopogon
dubius.
пристрiсник — Glechoma hederacea.
пристрiт — Adonis vernalis, Lysimachia nemorum.
пристрiтник — Adonis vernalis, Alchemilla
vulgaris, Elymus repens, Lysimachia nummularia, Melampyrum nemorosum, Potentilla
anserina, Thymus pulegioides.
пристрiтник коров’ячий — Thalictrum lucidum.
пристрiч(ник) — Melampyrum nemorosum.
приточна трава — Campanula glomerata.
приточник — Campanula glomerata, Lycium
barbarum.
притрутник — Senecio vernalis.
причепа — Torilis, Bidens cernua, Bidens tripartita.
причепа вузлувата — Torilis nodosa.
причепа жовтоволосиста — Torilis xanthotricha.
причепа звичайна — Torilis japonica.
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приворотень стрункий — Alchemilla micans.
приворотень таврiйський — Alchemilla tau-

longifolia.

прилюбованець — Alchemilla vulgaris.
примбулька — Galanthus nivalis.
примочки — Zea mays.
примул(к)а — Primula veris.
примулка лiсова — Primula veris.
примуля — Primula veris.
принiт — Bupleurum longifolium.
припонець — Convolvulus arvensis.
припонець угловатий — Sicyos angulatus.
припутень — Plantago major.
припутник — Alchemilla vulgaris, Asarum eu-
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приворотень польовий — Aphanes arvensis.
приворотень прибалтiйський — Alchemil-

придорожник щербак — Cichorium endivia.
прийоватка — Elymus repens.
прикрит (звичайний) — Trollius europaeus.
прикусень — Succisa pratensis.
прикусник — Succisa pratensis.
прилинь — Caucalis.
прилип — Galium aparine, Lychnis viscaria.
прилiска — Anemone.
прилiска колопенька — Anemone nemorosa.
прилiсок — Viola canina.
прилюб-зiлля — Lathyrus pratensis.
прилюбник — Levisticum oﬃcinale, Veronica

rig

cola.

py

приворотень пастуший — Alchemilla monti-
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vensis subsp. purpurea.

причепа польова типова — Torilis arvensis
subsp. arvensis.

причепа промениста — Torilis radiata.
причепа рiзнолиста — Torilis heterophylla.

причепа тонколиста — Torilis leptophylla.
причепа українська — Torilis ucrainica.
прищавник — Taraxacum oﬃcinale.
прищепи — Malus domestica.
прищетинка — Trisetum.
прищинець — Ranunculus ﬂammula.
прищирник — Ranunculus acris.
прiрва — Lysimachia nemorum.
прiстка — Equisetum arvense.
пробкове дерево — Phellodendron amurense,
Quercus suber.

пробкове дерево амурське — Phellodendron
amurense.

пробосцидея — Proboscidea.
пробосцидея луїзiанська — Proboscidea louisiana.

co

провертник — Lonicera xylosteum.
прожерка — Paris quadrifolia.
прозерень — Galanthus nivalis, Scilla bifolia.
прозiрник — Hypericum maculatum, Hypericum perforatum.

's

прозора — Stachys recta.
прозоренки — Galanthus nivalis.
прозорник — Chelidonium majus, Saponaria
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oﬃcinalis, Vaccaria hispanica.

проклята травка — Plantago arenaria.
прокльон баб’ячий — Loranthus europaeus,
Viscum album.

прокоп — Thalictrum simplex.
пролесок — Galanthus nivalis.
пролистень — Paris quadrifolia.
пролiс — Scilla bifolia.
пролiска — Anemone nemorosa, Anemone ra-
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tumnale, Galanthus nivalis, Hepatica nobilis,
Scilla bifolia.
пролiсок бiлий — Galanthus nivalis.
пролiсок синiй — Corydalis solida.
проломник — Androsace elongata, Androsace
maxima, Androsace septentrionalis.
пролюстки — Galanthus nivalis.
промежник — Spergula, Spergula arvensis.
промежник звичайний — Spergula arvensis.
промежник полевий — Spergula arvensis.
промежник п’ятипильниковий — Spergula
pentandra.
промежник сiйний — Spergula arvensis.
промiнятка окружковата — Holosteum umbellatum.
пропасник — Lepidium ruderale, Scrophularia
nodosa.
пропетрушка — Aethusa cynapium.
пропуск — Dianthus borbasii.
просвир — Euonymus europaeus.
просвир коноплистий — Hibiscus cannabinus.
просвирки — Crocus reticulatus, Malva neglecta, Malva pusilla.
просвирник — Malva sylvestris.
просвирняк — Althaea oﬃcinalis.
просвiрка — Malope.
просвiрка тридiльна — Malope trifida.
просвiрки — Malva pusilla.
просеред бiлий — Galanthus nivalis.
просерен — Crocus reticulatus, Galanthus nivalis, Primula veris.
просерен бiлий — Galanthus nivalis.
просерен синий — Scilla bifolia.
просеренок гадючий — Bulbocodium versicolor.
просерет — Crocus reticulatus.
просиренки — Crocus reticulatus.
просиренок — Crocus reticulatus.
просирень — Crocus reticulatus.
просiвка весняна — Milium vernale.
просiвка розсипчаста — Milium eﬀusum.
проскiрка — Euonymus verrucosus.
проскуравиця — Hyoscyamus niger.
проскуренки — Crocus biﬂorus, Crocus reticulatus.
проскурень — Althaea oﬃcinalis, Crocus reticulatus, Malva pusilla, Malva sylvestris.
проскурець — Althaea oﬃcinalis.
проскурина — Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Rhamnus catharticus.
проскуринка — Crocus reticulatus.
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vensis subsp. radiata.

причепа польова пурпурова — Torilis ar-

пролiски боровi — Viola reichenbachiana.
пролiски голубi — Scilla siberica.
пролiски дволистi — Scilla bifolia.
пролiски осiннi — Scilla autumnalis.
пролiски пониклi — Scilla siberica.
пролiсок — Anemone nemorosa, Colchicum au-
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причепа польова — Torilis arvensis.
причепа польова промениста — Torilis ar-

py
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nunculoides, Galanthus nivalis, Hepatica nobilis, Iris germanica, Leucojum vernum, Mercurialis annua, Mercurialis perennis, Primula
veris, Scilla, Scilla bifolia, Scilla siberica.
пролiска бiла — Galanthus nivalis.
пролiска голуба — Scilla siberica.
пролiска дволиста — Scilla bifolia.
пролiска осiння — Scilla autumnalis.
пролiска сибiрська — Scilla siberica.
пролiска синя — Hepatica nobilis.
пролiски — Scilla, Crocus heuﬀelianus, Dentaria glandulosa, Scilla autumnalis, Scilla bifolia, Scilla siberica, Viola rupestris.
пролiски бiлi — Galanthus nivalis.
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ta, Malva pusilla, Malva sylvestris, Pyrus communis.
проскурник — Euonymus verrucosus, Malva
neglecta, Malva pusilla, Malva sylvestris.
проскурник боровий — Clematis vitalba,
Scleranthus annuus.
проскурниця — Kitaibela.
проскурниця виноградолиста — Kitaibela
vitifolia.
проскурняк — Althaea, Althaea oﬃcinalis,
Lavatera thuringiaca, Malva pusilla.
проскурняк вiрменський — Althaea armeniaca.
проскурняк конопляний — Althaea cannabina.
проскурняк лiкарський — Althaea officinalis.
проскурняк французький — Althaea narbonensis.
проскурняк шорстковолосистий — Althaea hirsuta.
проскушина — Rhamnus catharticus.
просо — Panicum, Panicum miliaceum, Setaria
italica.
просо африканське — див. африканське

ghum cernuum.

просо посiвне — Panicum miliaceum.
просо сiйне — Panicum miliaceum.
просо-скороспiлка — Panicum miliaceum.
просо татарське — Amaranthus retroﬂexus,
Sorghum bicolor.

просо тоненьке — Digitaria ischaemum.
просо турецьке — див. турецьке просо,

Amaranthus caudatus, Amaranthus lividus,
Polygonum orientale, Polygonum persicaria.
просо хуахукське — Panicum acuminatum.
просо цукрове — Sorghum bicolor.
просо червоне — Amaranthus caudatus, Digitaria sanguinalis.
просо червонясте — Digitaria sanguinalis.
просо шулькове — Panicum miliaceum.
просо японське — див. японське просо.
просовик — Milium vernale.
просонцвiт — Helianthus annuus.
просоняшник — Helianthus annuus.
просорен — Scilla bifolia.
просорен гадючий — Bulbocodium versicolor.
просоренок (наський) — Crocus reticulatus.
простiл — Verbascum phoeniceum.
прострiл — Adenophora lilifolia, Geum urbanum, Peucedanum alsaticum, Pulsatilla
patens, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris, Verbascum phoeniceum.
прострiл бiльший — Pulsatilla vulgaris.
прострiл лiсний — Aconitum lycoctonum.
прострiтник — Atriplex prostrata.
простудник — Asperula cynanchica, Cruciata
glabra, Galium mollugo, Galium verum, Glechoma hirsuta, Linaria vulgaris, Potentilla argentea, Potentilla erecta, Thesium linophyllon.
простуха — Triticum aestivum.
простюх — Avena sativa.
простячка — Cerasus fruticosa.
просуреники — Galanthus nivalis.
просуренка — Geum urbanum.
просуре(нок) — Crocus reticulatus.
просурень — Crocus reticulatus, Galanthus nivalis, Ornithogalum orthophyllum.
просурень гадючий — Bulbocodium versicolor.
просуринка — Crocus angustifolius, Crocus
reticulatus, Galanthus nivalis.
просце — Panicum miliaceum.
просяник — Milium, Milium eﬀusum.

tomiflorum.

вiничне — Sorghum saccharatum.
водяне — Catabrosa aquatica.
волокнисте — Panicum capillare.
волосовидне — Panicum capillare.
волотисте — Panicum miliaceum.
волотове — Panicum miliaceum.
вороб’яче — Buglossoides arvensis,
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просо
просо
просо
просо
просо
просо
просо
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просо.
просо бор — Setaria italica.
просо булавкове — Panicum miliaceum.
просо бухарське — Sorghum cernuum.
просо вилчастоцвiте — Panicum dicho-

taria sanguinalis.

просо куряче — Echinochloa crus-galli.
просо Матерi Божої — Polygonum persicaria.
просо муринське — Sorghum bicolor.
просо перлове — див. перлове просо.
просо поникле — Panicum miliaceum, Sor-
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проскурки — Althaea oﬃcinalis, Malva neglec-

просо кияхувате — Panicum miliaceum.
просо кiйкувате — Setaria italica.
просо красне — Amaranthus cruentus, Digi-

rig

rucosus.

py

проскуриня чорнонасiнна — Euonymus ver-
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Polygonum bistorta.

просо головате — Panicum miliaceum.
просо горобине — Buglossoides arvensis, Polygonum bistorta.

просо гострокiнцеве — Panicum acuminatum.

просо декоративне — Amaranthus caudatus.
просо дике — Amaranthus caudatus, Amaran-

thus retroﬂexus, Echinochloa crus-galli, Polygonum bistorta, Polygonum orientale, Polygonum persicaria, Setaria pumila, Sorghum bicolor.
просо дике червоне — Amaranthus cruentus.
просо звичайне — Panicum miliaceum.
просо iталiйське — Setaria italica.
просо кам’яне — Buglossoides arvensis.
просо кийкувате — Panicum miliaceum.
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прошибень — Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima.

прошибень болотний — Dactylorhiza maculata.

прощiвка — Polemonium caeruleum.
прунi — Prunus domestica subsp. insititia.
пруня — Prunus domestica.
пруньки — Prunus domestica, Prunus domestica subsp. insititia.
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прусак — Avena sativa.
пруска — Solanum tuberosum.
прутiк — Geranium sp.
прутницi — Prunus domestica.
прутяк — Sanguisorba oﬃcinalis.
пряда — Setaria viridis.
прядиво — Cannabis sativa, Linum usitatissimum.

прядуха — Equisetum ﬂuviatile.
пряжа — Cuscuta epilinum, Cuscuta epi-

thymum, Cuscuta europaea, Cuscuta lupuliformis.
пряжа сороча — Cuscuta sp.
пряжка — Galium aparine, Sinapis alba subsp.
dissecta.
прямик — Orchis militaris.
прямостой — Potentilla erecta.
пряска — Equisetum arvense.
прясна — Equisetum arvense.
прячка — Equisetum arvense, Equisetum sp.
псамофiлiела — Psammophiliella.
псамофiлiела мурова — Psammophiliella muralis.
псамофiлiела степова — Psammophiliella
stepposa.
псевдотсуга — Pseudotsuga.
псевдотсуга Мензiса — Pseudotsuga menziesii.
псевдотсуга тисолиста — Pseudotsuga menziesii.
псефелус бiлолистий — Centaurea leucophylla.
псефелус нахилений — Centaurea declinata.
псєнка — Festuca ovina, Nardus stricta.
псєрка — Nardus stricta.
псєчi ягоди — Solanum nigrum.
псєчка — Tanacetum vulgare.
псилонема чашечкова — Alyssum alyssoides.
псинка — Nardus stricta, Solanum dulcamara,
Solanum nigrum.
псоралея — Psoralea.
псоралея смолоносна — Psoralea bituminosa.
псоралея смоляна — Psoralea bituminosa.
пстругiвка — Pyrus communis.
псюга — Nardus stricta.
псюка — Nardus stricta.
псюрка — Nardus stricta.
псюрки — Prunus domestica subsp. insititia.

co

Hierochloë odorata, Milium eﬀusum, Panicum
miliaceum, Setaria viridis.
просянка весняна — Milium vernale.
просянка розкидиста — Milium eﬀusum.
просянка розлога — Milium effusum.
протачник — Veronica, Veronica agrestis.
протачник австрiйський — Veronica austriaca.
протачник береговий — Veronica anagallisaquatica.
протачник бiлоповстий — Veronica incana.
протачник бунка — Veronica beccabunga.
протачник весняний — Veronica verna.
протачник гадинець — Veronica chamaedrys.
протачник гiрський — Veronica montana.
протачник гладкий — Veronica polita.
протачник довголистий — Veronica longifolia.
протачник жерельний — Veronica beccabunga.
протачник звичайний — Veronica oﬃcinalis.
протачник колосатий — Veronica spicata.
протачник колосистий — Veronica spicata.
протачник короволiтник — Veronica agrestis.
протачник кропиволистий — Veronica urticifolia.
протачник лежачий — Veronica prostrata.
протачник лiкарський — Veronica oﬃcinalis.
протачник материнковий — Veronica serpyllifolia.
протачник огничковий — Veronica anagallisaquatica.
протачник-огничок — Veronica anagallisaquatica.
протачник перський — Veronica hederifolia.
протачник плющеватий — Veronica hederifolia.
протачник полевий — Veronica arvensis.
протачник рольовий — Veronica arvensis.
протачник скорозрiлий — Veronica praecox.
протачник схiдний — Veronica orientalis.
протачник трилистий — Veronica triphyllos.
протачник тусклий — Veronica opaca.
протачник чабролистий — Veronica serpyllifolia.
протачник широколистий — Veronica teucrium.
протачник щитов(ат)ий — Veronica scutellata.
протич — Tanacetum vulgare.
процонцвiт — Helianthus annuus.
прочитан — Hedera, Asarum europaeum,
Hedera helix.
прочитан звичайний — Hedera helix.
прочитан кримський — Hedera taurica.
прош — Verbena oﬃcinalis.

rig

просянка — Milium, Echinochloa crus-galli,

py

696

© Юрій Кобів

echinocephalus.

птиче зiлля — Gypsophila muralis.
птиченiг непозiрний — Ornithopus perpusillus.

folia.

пук кмiнолистий — Selinum carvifolia.
пукавка — Campanula glomerata, Clematis

alpina, Convallaria majalis, Datura stramonium, Silene latifolia.
пукавки — Pyrus communis.
пукалка — Campanula sp., Isopyrum thalictroides, Phragmites australis, Prunus domestica subsp. insititia.
пукалки — Silene latifolia.
пуканки — Malus domestica.
пукачка — Solanum tuberosum.
пуки — Peucedanum oreoselinum.
пулинь гiркий — Artemisia absinthium.
пумперики — Convallaria majalis.
пумталайка — Polygonatum sp.
пупава — Taraxacum oﬃcinale, Tussilago farfara.
пупавка — Anthemis arvensis, Anthemis
ruthenica, Anthemis tinctoria, Anthemis sp.,
Chamaemelum nobile, Hieracium umbellatum, Leucanthemum vulgare.
пупавка бiла — Leucanthemum vulgare.
пупавка жовта — Anthemis tinctoria.
пупавник — Geranium sylvaticum, Matricaria
perforata, Tanacetum corymbosum, Tanacetum millefolium.
пупець — Sempervivum tectorum.
пупець гiрський — Sempervivum montanum.
пупець звичайний — Sempervivum tectorum.
пупець розлогий — Jovibarba globifera subsp.
globifera.
пупир(’є) — Chaerophyllum bulbosum.
пупирник — Torilis arvensis.
пупiвник — Omphalodes.
пупiвник весняний — Omphalodes verna.
пупiвник лiсовий — Omphalodes scorpioides.
пупiвник льонолистий — Omphalodes linifolia.
пупiтняк — Asarum europaeum.

th
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птич’я трава — Polygonum aviculare.
пувка — Crepis, Taraxacum oﬃcinale.
пувка великоцвiтна — Crepis conyzifolia.
пувка вонюча — Crepis foetida.
пувка звичайна — Crepis tectorum.
пувка пригризена — Crepis praemorsa.
пувка спороцвiта — Crepis conyzifolia.
пувка шерстка — Crepis biennis.
пуги — Cichorium intybus.
пуговальник жовтий — Inula helenium.
пуговник — Centaurea phrygia, Centaurea

ria vulgaris.

пузирятник — Viola tricolor.
пузички — Prunus cerasifera, Ribes aureum.
пузiнки — Fragaria vesca.
пузюмки — Fragaria vesca.
пук — Heracleum sphondylium, Selinum carvi-

au

scabiosa, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Cirsium pannonicum, Senecio borysthenicus, Senecio jacobaea, Serratula lycopifolia, Tanacetum corymbosum.
пуговник синiй — Cirsium arvense.
пудбєл — Acer saccharinum, Tussilago farfara.
пудбiл(ь) — Achillea millefolium, Caltha palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea,
Petasites hybridus, Potentilla anserina, Tussilago farfara.
пудлист — Asarum europaeum.
пудснiжник — Galanthus nivalis.
пуд’язичниця — Capsella bursa-pastoris.
пуерарiя — Pueraria.
пуерарiя лопатева — Pueraria lobata.
пужално морське — Typha angustifolia.
пужарниця — Calamagrostis epigejos.
пужички — Ribes spicatum.
пужник — Turritis, Arabis glabra.
пужник голий — Turritis glabra.

ht

pusillus.

пташинець сiйний — Ornithopus sativus.
пташки — Aquilegia vulgaris.
птелея — Ptelea, Ptelea trifoliata.
птелея трилиста — Ptelea trifoliata.
птерис — Pteris.
птерис крiтський — Pteris cretica.
птерисовi — Pteridaceae.
птерiс — Pteris.
птилостемон — Ptilostemon.
птилостемон їжакоголовий — Ptilostemon

fragilis, Physocarpus opulifolius.

пузирник звичайний — Colutea arborescens.
пузирник красний — Colutea orientalis.
пузирник червоний — Colutea orientalis.
пузирниця — Trifolium fragiferum.
пузируха (властива) — Physalis alkekengi.
пузируха звичайна — Physalis alkekengi.
пузирчате дерево — Colutea arborescens.
пузирчатка — Colutea arborescens, Utricula-

rig

Nardus stricta.

псьоха — Nardus stricta.
пташинець маленький — Ornithopus per-

пузанка — Ribes nigrum.
пузирник — Colutea arborescens, Cystopteris

py

псяґа — Nardus stricta.
пся(й)ка — Nardus stricta.
псянка — Nardus stricta.
псяр(к)а — Nardus stricta.
псярник — Euphorbia sp.
псяча — Nardus stricta.
псяча ягода — Frangula alnus.
псячка — Leonurus cardiaca, Mycelis muralis,
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folia.

пупурiчки — Ribes rubrum.
пупчак — Hydrocotyle.
пупчак звичайний — Hydrocotyle vulgaris.

пупчики — Trifolium arvense.
пуп’янок дрiбнолистий — Omphalodes scorpioides.

tralis.

пухирник пiвденний — Utricularia australis.

пухирник середнiй — Utricularia intermedia.

пухирник судетський — Cystopteris sudetica.

пухирниковi — Lentibulariaceae.
пухироплiдник — Physocarpus.
пухироплiдник калинолистий — Physocarpus opulifolius.

пухiвка — Eriophorum.
пухiвка багатоколоскова — Eriophorum angustifolium.

пухiвка вузьколиста — Eriophorum angustifolium.

пухiвка пiхвяста — Eriophorum vagina-

's

co

пур — Galanthus nivalis.
пуриця — Ranunculus acris.
пурички — Ribes rubrum.
пуриш — Polygonum aviculare.
пурiчки — Ribes rubrum.
пуркавка — Prunus domestica subsp. insititia.
пурнянки — Prunus domestica subsp. insititia.
пустарнак — Pastinaca sativa.
пусте зiлля — Lobularia maritima.
пустернак — Pastinaca sativa, Seseli annuum.
пустерняк — Pastinaca sativa.
пустирнак городний — Pastinaca sativa.
пустирник — Lamium album, Leonurus car-

garis.

пухирник ломкий — Cystopteris fragilis.
пухирник малий — Utricularia minor.
пухирник непомiчений — Utricularia aus-

ht

ides.

пупочник льонолистий — Omphalodes lini-

пух-трава — Apera spica-venti.
пухарець польовий — Agrimonia eupatoria.
пухинка — Eriophorum latifolium.
пухирник — Utricularia, Cystopteris.
пухирник Брема — Utricularia bremii.
пухирник гiрський — Cystopteris montana.
пухирник звичайний — Utricularia vul-

rig

пупки дiвочi — Achillea millefolium.
пупник — Oenanthe aquatica.
пупова — Taraxacum oﬃcinale.
пуповець — Sempervivum tectorum.
пуповки лiснi — Anthemis tinctoria.
пуповник жовтий — Anthemis tinctoria.
пупочник — Omphalodes.
пупочник весняний — Omphalodes verna.
пупочник завитий — Omphalodes scorpio-

py
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пустирняк — Seseli libanotis.
пустодiрка — Lonicera xylosteum.
пустодуй — Taraxacum oﬃcinale.
пустонак — Pastinaca sativa.
пусторебрик — Cenolophium.
пусторебрик оголений — Cenolophium de-

au

пусторил — Sambucus nigra.
пустосель — Anthriscus sylvestris.
пустоягодник — Trifolium fragiferum.
путанка — Polygonum aviculare.
путарайки — Ribes rubrum.
путивка — Malus domestica.
путник — Plantago major.
путурайки — Ribes rubrum.
путча — Angelica archangelica.
путяк — Sanguisorba oﬃcinalis.
путяник — Rumex acetosella.
путятник — Rumex acetosa.
пух — Cotinus coggygria, Eriophorum latifolium, Eriophorum vaginatum, Filipendula vulgaris, Taraxacum oﬃcinale.
пух болотнiй — Eriophorum latifolium.

tum.

пухiвка пiхвова — Eriophorum vaginatum.
пухiвка струнка — Eriophorum gracile.
пухiвка Шейхцера — Eriophorum scheuchzeri.

пухiвка широколиста — Eriophorum latifolium.

пухiвка Шойхцера — Eriophorum scheuchzeri.

пухiвки — Eriophorum.
пухiвки вузьколистi — Eriophorum angustifolium.

пухiвки пiхвястi — Eriophorum vaginatum.
пухiвки стрункi — Eriophorum gracile.
пухiвки широколистi — Eriophorum latifolium.

пухiвник — Trachomitum.
пухiвник кримський — Trachomitum tauricum.

пухiвник солонцевий — Trachomitum sarmatiense.

пухiвничка — Albizia julibrissin.
пухкалка — Silene vulgaris.
пухлець — Antennaria dioica.
пухлянка — Aristolochia clematitis.
пухлянки — Taraxacum oﬃcinale.
пухлятика — Physalis alkekengi.
пухнатка — Eriochloa.
пухнатка волохата — Eriochloa villosa.
пуховець — Nerium oleander.
пуховка — Eriophorum sp.
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пшениця проста — Triticum aestivum.
пшениця склиста — Triticum durum.
пшениця спельта — Triticum spelta.
пшениця Таудар — Triticum baeoticum.
пшениця тверда — Triticum durum.
пшениця яра — Triticum aestivum.
пшеничка — Dasypyrum, Ornithogalum sp.,

rig
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Ornithogalum umbellatum, Orobanche sp.,
Ranunculus ﬁcaria, Typha latifolia, Zea mays.
пшеничка бiльша — Ranunculus ﬁcaria.
пшеничка валкувата — Aegilops cylindrica.
пшеничка волохата — Dasypyrum villosum.
пшеничка менша — Ornithogalum sp.
пшенички коров’ячi — Ranunculus ﬁcaria.
пшеничник — Sorghum bicolor.
пшенка — Galium verum, Zea mays.
пшiнийка — Zea mays.
пшiнка — Ficaria, Caltha palustris, Galium
verum, Ranunculus ﬁcaria, Taraxacum oﬃcinale, Zea mays.
пшiнка весняна — Ficaria verna.
пшiнка голостебла — Ficaria calthifolia.
пшiнка калюжницелиста — Ficaria calthifolia.
пшiнка степова — Ficaria stepporum.
пшiнка цибулинконосна — Ficaria bulbifera.
пшонак — Raphanus raphanistrum.
пшонка — Ranunculus ﬁcaria, Zea mays.
пшоно — Panicum miliaceum.
пшоно гороб’яче — Capsella bursa-pastoris.
пшоно манне — Digitaria sanguinalis.
п’ядики — Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum.
п’ядич — Lycopodium, Lycopodium clavatum.
п’ядич альпейський — Diphasiastrum
alpinum.
п’ядич болотяний — Lycopodiella inundata.
п’ядич звичайний — Lycopodium clavatum.
п’ядич колючий — Lycopodium annotinum.
п’ядич митник — Lycopodium clavatum.
п’ядич нитота — Lycopodium annotinum.
п’ядич пелешник — Lycopodium clavatum.
п’ядич плаун — Huperzia selago.
п’ядич плоский — Diphasiastrum complanatum.
п’ядич тисинка — Diphasiastrum complanatum.
п’ядичеватi — Lycopodiaceae.
п’ядичевi — Lycopodiaceae.
п’ядь — Trifolium alpestre.
п’яна трава — Stellaria hippoctona.
п’яна ягода — Vaccinium uliginosum.
п’яний корiнь — Hyoscyamus niger.

au
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Taraxacum oﬃcinale, Trachomitum sarmatiense.
пучки медвежi — Angelica archangelica.
пушан — Salvia aethiopis.
пушаник — Hieracium umbellatum.
пушеголовник — Polypogon viridis.
пушиця — Eriophorum angustifolium.
пушка — Angelica archangelica.
пушняк — Conyza, Conyza canadensis.
пушняк канадський — Conyza canadensis.
пушок — Eriophorum latifolium, Oxytropis pilosa, Senecio vernalis, Taraxacum oﬃcinale.
пушок польовий — Geum aleppicum.
пх(iх)овник — Aristolochia clematitis.
пчельник — Echinops sphaerocephalus, Sedum
telephium, Senecio sp.
пчiвник — Raphanus raphanistrum.
пчiвняк — Raphanus raphanistrum.
пчiльний лист — Melittis melissophyllum.
пчiльник — Melissa oﬃcinalis, Melittis melissophyllum.
пчолина трава — Asclepias syriaca, Echium
russicum, Melissa oﬃcinalis.
пшаниця — Triticum aestivum.
пшаничка — Zea mays.
пшенець — Lolium perenne.
пшениця — Triticum, Triticum aestivum, Zea
mays.
пшениця безоста — Triticum aestivum.
пшениця вiсна — Triticum aestivum.
пшениця вусата — Triticum aestivum.
пшениця гладка — Triticum aestivum.
пшениця гола — Triticum aestivum.
пшениця двозерна — Triticum dicoccon.
пшениця двузерниста — Triticum dicoccon.
пшениця дика — Carex hirta.
пшениця дика однозерна — Triticum
baeoticum.
пшениця дика однозернянка — Triticum
baeoticum.
пшениця жовта — Triticum aestivum.
пшениця звичайна — Triticum aestivum.
пшениця лiтня — Triticum aestivum.
пшениця м’я(г)ка — Triticum aestivum.
пшениця однозерна — Triticum monococcum.
пшениця однозерниста — Triticum monococcum.
пшениця однозерниця — Triticum monococcum.
пшениця однозернянка — Triticum monococcum.
пшениця озима — Triticum aestivum.
пшениця остиста — Triticum aestivum.
пшениця-полба — Triticum spelta.
пшениця полов’яста — Triticum spelta.

py

пуховник — Erigeron acer, Senecio jacobaea,
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п’яниця — Vaccinium uliginosum.
п’ятак — Leucanthemum vulgare.
п’ятаки — Callistephus chinensis.
п’ятакiвцi — Aster amellus, Callistephus chi-

п’ятипальчики — Potentilla alba.
п’ятиперсник — Potentilla alba.
п’ятиперстень — Potentilla alba.
п’ятирик — Potentilla alba.
п’ятирушник — Potentilla alba.
п’ятисильник — Anthyllis vulneraria, Poten-

nensis.

п’ятерник — Potentilla reptans.
п’ятижильник — Potentilla alba.
п’ятикутниця — Malva sylvestris.
п’ятилист — Pentaphylloides.
п’ятилист маньчжурський — Pentaphyl-

tilla alba, Succisa pratensis.

loides mandshurica.

п’ятилистка — Potentilla reptans.
п’ятилистник — Potentilla alba, Potentilla argentea, Potentilla reptans.

п’ятилистник повзучий — Potentilla reptans.
пятилисток — Alchemilla vulgaris.
п’ятипалечна трава — Dactylorhiza macu-

montanum.

ht

п’ятиця — Potentilla erecta.
п’ятiрка — Potentilla alba.
п’ятiрник — Potentilla alba.
п’ятка Матерi Божої — Potentilla argentea.
п’ятолиственник — Potentilla alba.
п’ятопал — Potentilla argentea, Trifolium
п’ятопальчик — Potentilla alba, Potentilla
crantzii.

lata.

п’ятоперсник — Potentilla alba.
п’ятюшник — Valeriana oﬃcinalis.
п’ять пальцiв — Geranium collinum, Potentil-

п’ятипал(ечник) — Potentilla alba.
п’ятипалочник — Peucedanum cervaria.
п’ятипалошник — Gentiana cruciata.
п’ятипальник — Potentilla alba, Potentilla

la alba.

rig
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п’ять-трава — Chenopodium vulvaria.
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P
рабарбар — Rheum rhaponticum.
раб(ин)а — Sorbus aucuparia.
рабина Богова — Tanacetum vulgare.
рабринка — Potentilla anserina, Tanacetum

's

vulgare.

au

lata.

th
or

рабринки пахнющi — Tanacetum vulgare.
равельник — Medicago.
равельник маленький — Medicago minima.
равельник серповатий — Medicago falcata.
равельник сiйний — Medicago sativa.
равельник хмелевий — Medicago lupulina.
равельник шведський — Medicago falcata.
равельник щитовидний — Medicago scutelравлинник
равлинник
равлинник
равлинник
равлинник
lina.

— Medicago, Medicago sativa.
найменший — Medicago minima.
серповатий — Medicago falcata.
сiйний — Medicago sativa.
хмельоватий — Medicago lupu-

рагадiолюс — Rhagadiolus.
рагадiолюс зiрчастий — Rhagadiolus stellatus.

рагоза — Typha latifolia.
радиска — Raphanus sativus var. sativus.
радiола — Radiola.
радiола льоновидна — Radiola linoides.
радiоля — Radiola linoides.
радовик — Sanguisorba oﬃcinalis.

рад(оч)ка — Geranium sanguineum.
развей — Calystegia sepium.
разгозил — Knautia arvensis.
размарин — Malus domestica.
разноцвєтка — Aster sp., Cosmos bipinnatus.
разноцвiт — Adenophora lilifolia, Consolida
ajacis, Consolida orientalis.

разноцвiтки — Consolida ajacis.
разстрiл — Iris pseudacorus.
раїна — Populus nigra cv. “Italica”, Populus italica, Acer pseudoplatanus.

райграз французький — Arrhenatherum
elatius.

райграс — Arrhenatherum, Lolium perenne,
Lysimachia punctata.

райграс англiйський — див. англiйський
райграс, Lolium perenne.
райграс високий — Arrhenatherum elatius.
райграс iталiйський — див. iталiйський
райграс, Lolium multiﬂorum.
райг(ґ)рас французький — Arrhenatherum
elatius.

райґрас — Lolium perenne.
райґрас iталiйський — Lolium multiﬂorum.
рай-дерево — Cotinus, Ailanthus altissima,

Atropa bella-donna, Cotinus coggygria, Myricaria germanica, Ricinus communis, Syringa
vulgaris.
рай-дерево звичайне — Cotinus coggygria.
рай-зiллє — Galium verum.
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райка — Galinsoga parviﬂora, Malus pumila,

ранник барбольковатий — Scrophularia no-

райка англiйська — Lolium perenne.
райка iталiйська — Lolium multiﬂorum.
райка французька — Arrhenatherum elatius.
райки — Malus domestica.
райник — Achillea millefolium, Plantago lance-

ранник
ранник
ранник
ранник
ранник
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бульбистий — Scrophularia nodosa.
вапняковий — Scrophularia cretacea.
весняний — Scrophularia vernalis.
водяний — Scrophularia umbrosa.
вузлуватий — Scrophularia no-

dosa.

ранник Ґольде — Scrophularia goldean.
ранник двоколiрний — Scrophularia bicolor.

ранник донецький — Scrophularia donetzica.

ранник залозистий — Scrophularia scopolii.
ранник затiнковий — Scrophularia umbrosa.

rig

tacea.
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ранник звичайний — Scrophularia nodosa.
ранник зелезистий — Scrophularia scopolii.
ранник крейдяний — Scrophularia creранник крилатий — Scrophularia umbrosa.
ранник луговий — Lysimachia vulgaris.
ранник рiзнолистий — Scrophularia heterophylla.

ранник рiзнолистий кiнчастий — Scrophularia heterophylla subsp. laciniata.

ранник синiй — Echium vulgare.
ранник скельний — Scrophularia rupes-

co

olata, Potentilla anserina, Potentilla erecta.
райст — Corydalis cava.
райська травка — Lolium perenne.
райське дерево — Cotinus coggygria, Larix decidua.
рай-цвiт — Tanacetum vulgare.
райчин бур’ян — Galinsoga parviﬂora.
рак — Epilobium angustifolium.
ракита — Caragana frutex, Chamaecytisus
austriacus, Chamaecytisus ratisbonensis, Chamaecytisus ruthenicus, Hypericum perforatum, Salix alba, Salix fragilis, Salix pentandra.
ракитник — Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus ratisbonensis, Chamaecytisus ruthenicus, Salix rosmarinifolia,Spiraea crenata.
ракитник двулистий — Chamaecytisus ratisbonensis.
ракитник луговий — Chamaecytisus austriacus.
ракитове зiлля — Euphorbia esula.
ракитовий кущ — Chamaecytisus ratisbonensis.
ракiвки — Pyrus communis.
раковi шийки — Polygonum bistorta.
рак-трава — Polygonum bistorta.
ракуцьки — Cucurbita pepo.
рамiшiя — Orthilia.
рамiшiя однобока — Orthilia secunda.
рамник — Acorus calamus, Plantago lanceolata.
рамон — Galium verum.
раненник — Cynoglossum oﬃcinale.
ранет(а) — Malus domestica.
ранник — Scrophularia, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Ajuga reptans, Alchemilla micans, Anchusa oﬃcinalis, Anthyllis vulneraria, Aristolochia clematitis, Centaurea marschalliana, Chelidonium majus, Cichorium intybus, Convallaria majalis, Echium
vulgare, Filipendula vulgaris, Gentiana cruciata, Geranium pratense, Lathyrus vernus,
Leucanthemum vulgare, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Nonea pulla, Onosma tinctoria, Paris quadrifolia, Petasites hybridus, Plantago lanceolata, Plantago major,
Salvia aethiopis, Scorzonera hispanica, Scorzonera humilis, Scrophularia nodosa, Scrophularia umbrosa, Sedum acre, Sedum telephium,
Stachys germanica, Succisa pratensis, Tanacetum vulgare, Thalictrum minus, Tussilago farfara, Vincetoxicum hirundinaria, Viola arvensis, Viola canina.

dosa.
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Pyrus communis.

tris.

ранник
ранник
ранник
ранник

Скополi — Scrophularia scopolii.
Скополiїв — Scrophularia scopolii.
собачий — Scrophularia canina.
собачий двоколiрний — Scrophu-

laria canina subsp. bicolor.

ранник тiньовий — Scrophularia umbrosa.
ранник тонкий — Scrophularia exilis.
ранник узлястий — Scrophularia nodosa.
ранниковi — Scrophulariaceae.
ранникуватi — Scrophulariaceae.
ранниця — Cnicus benedictus.
ранньоцвiт — Primula veris.
раноцвiт — Bergenia crassifolia.
ранюшка — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata, Solanum tuberosum.

ранянка — Cnicus benedictus.
рапавки — Malus domestica.
рапаки — Solanum tuberosum.
рапина — Acer campestre.
рапонтикум — Rhaponticum.
рапонтикум серпiєвидний — Rhaponticum
serratuloides.

рапонтикум солончаковий — Rhaponticum
serratuloides.

рапс — Brassica napus subsp. napus.
рапунцель — Campanula rapunculus, Oenothera biennis.

рапша — Brassica napus subsp. napus.
раса — Lemna sp.
раска — Lemna minor, Spirodela polyrhiza.
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acutifolius.

рдесник гребенястий — Potamogeton pectinatus.

рдесник гребiнчастий — Potamogeton pectinatus.

рдесник довгастий — Potamogeton praelongus.

рдесник довгий — Potamogeton praelongus.
рдесник дрiбний — Potamogeton pusillus.
рдесник жовтогарячий — Potamogeton rutilus.

рдесник злаколистий — Potamogeton gramineus.

рдесник кучерявий — Potamogeton crispus.

ht

рдесник маленький — Potamogeton pusillus.
рдесник ниткуватий — Potamogeton filiformis.

рдесник плаваючий — Potamogeton natans.
рдесник плавучий — Potamogeton natans.
рдесник пронизанолистий — Potamogeton
perfoliatus.

рдесник пророслолистий — Potamogeton
perfoliatus.

рдесник рудий — Potamogeton rutilus.
рдесник сарматський — Potamogeton sarmaticus.
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matitis, Colchicum autumnale, Corydalis cava, Corydalis solida, Crocus heuﬀelianus, Leucojum vernum, Primula veris, Pulmonaria ofﬁcinalis, Scilla bifolia.
раст бичий — Corydalis cava.
раст бiлий — Anemone nemorosa, Polygala comosa.
раст гвоздичний — Scilla bifolia.
раст гiяцинтовий — Corydalis cava.
раст жовтий — Ornithogalum sp.
раст лiтнiй — Colchicum autumnale.
раст мертвий — Colchicum autumnale.
раст осiннiй — Colchicum autumnale.
раст петрушковий — Corydalis solida.
раст пiзнiй — Colchicum autumnale.
раст синiй — Scilla bifolia.
раст шпараговий — Lathraea squamaria.
растик — Colchicum autumnale, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Scilla bifolia.
растка бiла — Ornithogalum umbellatum.
растопшник — Salvia aethiopis.
расторопа — Sisymbrium altissimum.
расторопша — Aristolochia clematitis, Centaurea diﬀusa, Chondrilla juncea.
растрога — Teucrium chamaedrys.
растрьопа — Aster sp., Cosmos bipinnatus,
Geum rivale.
расть — Corydalis cava.
расхiдник малий — Sedum acre.
расход — Glechoma hirsuta.
расходник — Sedum acre.
рахинi — Solanum tuberosum.
раций — Arctium tomentosum.
рачешийки — Polygonum bistorta.
рачинець — Polygonum bistorta.
рачки — Carlina acaulis, Neottia nidus-avis,
Polygonum amphibium, Polygonum bistorta,
Sanguisorba oﬃcinalis, Valeriana oﬃcinalis.
рачки луговi — Calla palustris.
рачок — Malus domestica.
рашпор — Crepis tectorum.
рдесник — Potamogeton.
рдесник альпейський — Potamogeton alpinus.
рдесник альпiйський — Potamogeton alpinus.
рдесник Берхтольда — Potamogeton berchtoldii.
рдесник блискучий — Potamogeton lucens.
рдесник волоскуватий — Potamogeton trichoides.
рдесник волосовидний — Potamogeton trichoides.
рдесник вузлуватий — Potamogeton nodosus.

рдесник гостролистий — Potamogeton

rig

распорот — Potentilla erecta.
раст — Anemone nemorosa, Aristolochia cle-
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рдесник сплюснений — Potamogeton compressus.

рдесник стиснутий — Potamogeton compressus.

рдесник травистий — Potamogeton gramineus.

рдесник туполистий — Potamogeton obtusifolius.

рдесник Фриса — Potamogeton friesii.
рдесник червонуватий — Potamogeton rutilus.

рдесниковi — Potamogetonaceae.
рдесникуватi — Potamogetonaceae.
рдест — Potamogeton lucens, Potamogeton
natans.

ребербара — Rheum rhaponticum.
ребина — Sorbus aucuparia.
ребра Божої Матерi — Polygonatum odoratum.

ребрик — Peganum, Peganum harmala.
ребрик звичайний — Peganum harmala.
ребрик собачий — Peganum harmala.
ребрiвка — Blechnum, Malus domestica.
ребрiвка звичайна — Blechnum spicant.
ребрiвковi — Blechnaceae.
ребрiй — Sparganium erectum, Sparganium
minimum.

ребрiй звичайний — Sparganium emersum.
ребрiй крiслатий — Sparganium erectum.
ребрiй тоненький — Sparganium minimum.
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ребро — Polygonatum multiﬂorum, Polygona-

редька городня олiйна — Raphanus sa-

ребро адамове — Actaea spicata, Aspa-

редька городня чорна — Raphanus sativus

tum odoratum.

tivus var. oleiformis.
var. niger.

редька дика — Raphanus raphanistrum,
Barbarea vulgaris.

редька дика приморська — Raphanus raphanistrum subsp. maritimus.

редька дика типова — Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum.

редька лiсова — Cardamine amara.
редька мiсячна — Raphanus sativus var.
sativus.

редька оливна — Raphanus sativus var. oleiformis.

ht

редька польова — Raphanus raphanistrum.
редька посiвна — Raphanus sativus.
редька приморська — Raphanus maritimus.

sativus.

rig

редька червона — Raphanus sativus var.
редька чорна — Raphanus sativus var. niger.
редьква — Raphanus sativus, Raphanus sativus var. niger.

py

редьква городна — Raphanus sativus.
редьква дика — Raphanus raphanistrum.
редьква звичайна — Raphanus sativus var.
niger.

редьква зимова — Raphanus sativus var.
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ragus tenuifolius, Lysimachia nummularia,
Peucedanum palustre, Polemonium caeruleum, Polygonatum latifolium, Polygonatum
odoratum, Valeriana oﬃcinalis.
ребро бiсове — Valeriana oﬃcinalis.
ребро Боже — Polygonatum multiﬂorum.
ребро вовче — Polygonatum odoratum.
ребро дiдьче — Valeriana oﬃcinalis.
ребро котяче — Polygonatum odoratum.
ребро чорне — Filipendula ulmaria, Thlaspi
arvense.
ребро чортове — Clematis recta, Dryopteris
ﬁlix-mas, Peucedanum palustre, Polygonatum
odoratum, Pteridium aquilinum, Valeriana ofﬁcinalis, Xanthium spinosum.
ребровач уральський — Pleurospermum austriacum.
ребронасiнник — Pleurospermum.
ребронасiнник гiрський — Pleurospermum austriacum.
ребросiй — Pleurospermum.
ребшаник — Astragalus cicer.
рева — Angelica archangelica, Oenanthe aquatica.
ревень — Rheum palmatum.
ревень простий — Rheum rhaponticum.
ревень татарський — Rheum tataricum.
ревiль — Rheum sp.
ревiнь — Rheum, Acorus calamus, Rheum
palmatum.
ревiнь звичайний — Rheum rhaponticum.
ревiнь пальчастий — Rheum palmatum.
ревiнь тангутський — Rheum palmatum.
ревiнь татарський — Rheum tataricum.
ревiнь чорноморський — Rheum rhaponticum.
ревкорiнь — Rheum sp.
регнерiя палермська — Elymus panormitanus.
регнерiя собача — Elymus caninus.
регнерiя шорсткостеблова — Elymus trachycaulus.
реґльоти — Prunus domestica.
редечка — Raphanus sativus var. sativus.
редис — Raphanus sativus.
редиска — Raphanus sativus var. sativus.
редистка — Raphanus sativus var. sativus.
редiска — Raphanus sativus var. sativus.
редкiвка — Sinapis arvensis.
редька — Raphanus, Raphanus sativus,
Raphanus sativus var. niger, Raphanus sativus
var. sativus.
редька бiла — Raphanus candidus.
редька городня — Raphanus sativus.

niger.

редьква мiсячна — Raphanus sativus var.
sativus.

редьква хiнська — Raphanus sativus var.
oleiformis.

редьква чорна — Raphanus sativus var. niger.
редьквиця — Raphanus sativus var. sativus.
редьквичка — Raphanus sativus var. sativus.
редькiвця — Raphanus sativus var. sativus.
редьков — Raphanus, Raphanus sativus.
редьков городна — Raphanus sativus.
редьков дика — Sinapis arvensis.
редьков мiсячна — Raphanus sativus var.
sativus.

редьков олiяста — Raphanus sativus var.
oleiformis.

редьковина — Raphanus raphanistrum.
редьковка (мiсячна) — Raphanus sativus var.
sativus.

режуха — Capsella bursa-pastoris, Cardamine
amara, Cardaria draba, Lepidium sativum,
Nasturtium oﬃcinale.
резгив — Briza media.
резеда — Reseda, Reseda odorata.
резеда благовонна — Reseda odorata.
резеда дика — Reseda lutea.
резеда жовта — Reseda lutea.
резеда жовтенька — Reseda luteola.
резеда жовтоцвiта — Reseda luteola.
резеда запашна — Reseda odorata.
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sum caprinum.

ремнепелюстник козячий — Himantoglossum caprinum.

ремнецвiтник — Loranthus.
ремнецвiтник європейський — Loranthus
europaeus.

Arctium minus, Arctium nemorosum.

репiй дикий — Geum urbanum.
реп(iй)ник — Agrimonia eupatoria.
репiх — Xanthium strumarium.
репiчай — Agrimonia eupatoria.
репка — Brassica rapa, Sinapis arvensis.
реплях — Arctium lappa, Arctium tomentosum.

ht

репляшки — Geum urbanum.
репуха — Betonica oﬃcinalis.
репча — Barbarea vulgaris.
репчин — Raphanus raphanistrum.
реп’як — Arctium lappa.
реп’як шубний — Xanthium spinosum.
реп’ях — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa,

Arctium tomentosum, Carduus nutans, Datura stramonium, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.
реп’ях колючий — Arctium lappa.
реп’яхи — Arctium lappa, Arctium minus,
Bidens tripartita, Cynoglossum oﬃcinale.
реп’яхи здоровi — Cynoglossum oﬃcinale.
реп’яхи польовi — Carduus nutans.
реп’яхи собачi — Bidens cernua, Bidens tripartita.
реп’яшка — Stachys recta.
реп’яшки — Agrimonia eupatoria, Asperugo
procumbens, Bidens cernua, Bidens tripartita,
Ceratocephala testiculata, Cynoglossum oﬃcinale, Lappula squarrosa, Pulicaria vulgaris,
Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.
реп’яшки весiннi — Asperugo procumbens.
реп’яшки лiсовi — Verbena oﬃcinalis.
реп’яшки польовi — Agrimonia eupatoria.
реп’яшки собачi — Bidens tripartita.
реп’яшник — Agrimonia eupatoria, Arctium
lappa, Cynoglossum oﬃcinale, Eupatorium
cannabinum, Geum urbanum.
реп’яшок — Ceratocephala, Buglossoides
arvensis, Ceratocephala testiculata, Lappula squarrosa, Xanthium spinosum, Xanthium
strumarium.
реп’яшок-ай — Ceratocephala testiculata.
реп’яшок вiдклонений — Lappula deﬂexa.
реп’яшок звичайний — Ceratocephala testiculata, Lappula squarrosa.
реп’яшок майський — Ceratocephala testiculata.
реп’яшок наїжений — Lappula squarrosa subsp. heteracantha.
реп’яшок овечий — див. овечий реп’яшок,
Xanthium spinosum.
реп’яшок пряморогий — Ceratocephala testiculata.
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ремнецвiтниковi — Loranthaceae.
ренґл(ь)оди — Prunus domestica.
ренґл(ь)оти — Prunus domestica.
ренет(и) — Malus domestica.
ренета — Malus domestica.
ренклод — Prunus domestica.
ренклоти — Prunus domestica.
ренкльода — Prunus domestica subsp. insiti-

репиуз — Pulicaria vulgaris.
репиця — Raphanus raphanistrum.
репиць — Rapistrum rugosum.
репiй — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa,

rig

резеда звичайна — Reseda lutea.
резеда красильна — Reseda luteola.
резеда непахуча — Reseda inodora.
резеда пахуч(к)а — Reseda odorata.
резеда проста — Reseda lutea.
резедовi — Resedaceae.
резедуватi — Resedaceae.
реїнь — Rheum rhaponticum.
рейґрас — Lolium perenne.
рейква — Raphanus sativus.
рейнета — Malus domestica.
рейс — Oryza sativa.
рекетина — Salix alba.
рекєта — Filipendula ulmaria.
ремерiя — Roemeria.
ремерiя гiбридна — Roemeria hybrida.
ремiжа — Epilobium montanum.
ремнепелюстник — Himantoglossum.
ремнепелюстник козлиний — Himantoglos-

py
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ренкльоди — Prunus domestica.
репак вихлюпник — Ecballium elaterium.
репанка — Solanum tuberosum.
репах — Datura stramonium.
репей — Lappula squarrosa.
репей дикий — Geum aleppicum.
репей колкий — Carduus nutans.
репей польовий — Xanthium spinosum.
репей щедруватий — Carduus nutans.
репейник — Agrimonia eupatoria, Arctium to-

mentosum, Ceratocephala testiculata, Cirsium
palustre.
репехи — Centaurea scabiosa, Geum urbanum.
репешка — Xanthium spinosum.
репешки — Aster sp., Geum urbanum, Lappula
squarrosa, Xanthium spinosum.
репешник — Agrimonia eupatoria, Geum urbanum.
репий — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa.
репик — Agrimonia eupatoria, Eupatorium
cannabinum.
репина — Platanus occidentalis.
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репяшок розбрiлий — Lappula patula.
реп’яшок серпатий — Ceratocephala falcata.
реп’яшок серповидний — Ceratocephala fal-

рижiй румелiйський — Camelina rumelica.
рижiй сiйний — Camelina sativa.
рижуха — Capsella bursa-pastoris, Draba ne-

реп’яшок серпуватий — Ceratocephala

рикета — Salix sp.
риковки бiлi — Nymphaea alba.
риковки жовтi — Nuphar lutea.
римська ромашка — Chamaemelum nobile.
римський роман — Chamaemelum.
римський роман благородний — Chamae-

tense.

рженець — Phleum pratense.
ржiй — Camelina, Camelina sativa, Neslia paniculata.

punculus, Campanula sp.,Chelidonium majus.

римщина дика — Chelidonium majus.
римщина звичайна — Aquilegia vulgaris.
риндиринда — Hyoscyamus niger.
ринхоспора — Rhynchospora.
ринхоспора бiла — Rhynchospora alba.
рипий — Xanthium strumarium.
рипiй — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa,

Arctium tomentosum, Brassica nigra, Brassica
rapa, Serratula tinctoria.
рипiлка — Leymus racemosus.
рипiшка — Potentilla argentea.
рипка — Agrimonia eupatoria.
рипляк — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa, Carduus acanthoides, Carduus nutans,
Carlina acaulis, Cirsium arvense, Inula helenium.
рипляки — Datura stramonium.
риплячка — Agrimonia eupatoria.
риплячок — Agrimonia eupatoria.
рипчий — Sinapis arvensis.
рип’як — Arctium lappa, Bidens tripartita,
Carduus acanthoides, Carduus nutans, Cirsium arvense, Xanthium strumarium.
рип’янка — Xanthium strumarium.
рип’ях — Bidens tripartita, Carduus nutans.
рис — Oryza, Oryza sativa.
рис водяний — див. водяний рис.
рис дикий — див. дикий рис.
рис посiвний — Oryza sativa.
рис сiйний — Oryza sativa.
рисiвка — Piptatherum.
рисiвка зеленкувата — Piptatherum virescens.
рисiвка медовотравна — Piptatherum holciforme.
рись — Oryza sativa.
ритишка — Potentilla argentea.
рихлик — Avena sativa.
рихоль — Avena sativa.
рицина — Ricinus, Ricinus communis.
рицина звичайна — Ricinus communis.
ричайник — Berula erecta.
рiба — Sorbus aucuparia.
рiбiз(ґ)лi — Ribes nigrum.

chon, Tanacetum vulgare.
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ржiй сiйний — Camelina sativa.
ржочки — Filipendula vulgaris.
рибак — Hordeum distichon.
рибiна — Sambucus racemosa.
рибiнка — Agrimonia eupatoria.
рибка — Achillea millefolium, Hordeum disti-

melum nobile.

римщина — Aquilegia vulgaris, Campanula ra-

ht

ticulata.

реткев — Raphanus sativus.
реття — Raphanus sativus.
реут — Angelica sylvestris.
реч — Galanthus nivalis.
решевник — Lychnis ﬂos-cuculi.
решетник — Veronica prostrata.
решiтки — Crocus reticulatus.
решiтник-гадинець — Veronica chamaedrys.
рєб — Sorbus aucuparia.
рєпа — Solanum tuberosum.
ржавець — Agropyron cristatum.
ржанець — Phleum phleoides, Phleum pra-

rig

falcata.

реп’яшок яйцевидний — Ceratocephala tes-

morosa, Erophila verna, Lepidium ruderale.
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риб’як — Hordeum distichon.
ригоз — Typha latifolia.
риж — Oryza, Oryza sativa.
риж дикий — див. дикий риж.
риж сiйний — Oryza sativa.
рижак — Stratiotes aloides.
рижей — Camelina microcarpa, Camelina sa-

au

рижий — Camelina sativa.
рижик — Camelina sativa.
рижiвка зеленкувата — Piptatherum virescens.

рижiєць полевий — Myosotis arvensis.
рижiй — Camelina, Brassica rapa, Cameli-

na microcarpa, Camelina sativa, Rorippa sylvestris.
рижiй бiлоцвiтий — Camelina rumelica.
рижiй дикий — Camelina sylvestris.
рижiй дрiбнозернистий — Camelina microcarpa.
рижiй дрiбноплодий — Camelina microcarpa.
рижiй льоновий — Camelina alyssum.
рижiй пiвденний — Camelina rumelica.
рижiй посiвний — Camelina sativa.
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thalictroides.

рiвнушка — Armeria.
рiвнушка звичайна — Armeria maritima.
рiг оленiй — Rhus typhina.
рiдечка — Chorispora tenella.
рiдька ручева — Senecio jacobaea.
рiдьковка — Raphanus sativus var. sativus.
рiж — Oryza sativa, Secale cereale.
рiжа — Lemna sp.
рiжечки — Astragalus glycyphyllos.
рiжки баранячi — Lathraea squamaria.
рiжки козi — Bidens tripartita.
рiжкоголовка серпосiйка — Ceratocephala
falcata.

рiжник — Symphytum oﬃcinale.
рiжуха — Capsella bursa-pastoris, Cardaria
draba, Draba nemorosa, Lepidium sativum.

рiзак — Falcaria, Acorus calamus, Descu-

au
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or
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rainia sophia, Epilobium montanum, Eupatorium cannabinum, Falcaria vulgaris, Hierochloë odorata, Hypericum elegans, Inula ensifolia, Inula oculus-christi, Iris pseudacorus, Juncus inﬂexus, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria,
Najas marina, Najas minor, Sanguisorba ofﬁcinalis, Sium latifolium, Stratiotes aloides.
рiзак водяний — див. водяний рiзак.
рiзак водяний мiлкий — Najas marina.
рiзак звичайний — Falcaria vulgaris.
рiзак польовий — Falcaria vulgaris.
рiзак степовий — Falcaria vulgaris.
рiзанка — Allium schoenoprasum.
рiзать барвильник — Serratula tinctoria.
рiзачка — Cortaderia selloana, Falcaria vulgaris, Galium aparine, Galium spurium.
рiздвяник — Euphorbia pulcherrima.
рiзета — Artemisia annua.
рiзець — Falcaria vulgaris, Gladiolus imbricatus, Inula salicina.
рiзик-дризляк — Galium verum.
рiзiй(ка) — Carex sp.
рiзка — Najas marina.
рiзка золота — Solidago virgaurea.
рiзке зiллє — Inula ensifolia, Polygonum bistorta.
рiзник — Ceratophyllum demersum.
рiзноцвiт — Consolida ajacis.
рiзоватець — Carex sp.
рiзоватиця — Carex sp.
рiзоватка водна — Rorippa amphibia.
рiзовиця — Aposeris foetida.
рiзоха — Calamagrostis stricta, Carex acuta,
Carex sp., Festuca ovina, Lepidium sp.
рiзуля — Carex sp., Festuca ovina.

Carex nigra, Carex riparia, Carex sp., Neslia
paniculata.
рiзуха бiльша — Najas marina.
рiзуха велика — Najas marina.
рiзуха мала — Najas minor.
рiзуха менча — Najas minor.
рiзуха морська — Najas marina.
рiзуховi — Najadaceae.
рiзучка — Carex acuta.
рiзушка — Arabidopsis, Falcaria vulgaris.
рiзушка отруйна — Arabidopsis toxophylla.
рiзушка Таля — Arabidopsis thaliana.
рiзушник — Caulinia.
рiзушник малий — Caulinia minor.
рiзчина — Carex sp.
рiзьоха — Carex sp.
рiйник — Scorzonera sp., Sempervivum tectorum.
рiник — Arenaria serpyllifolia.
рiнок — Arenaria serpyllifolia.
рiпа — Brassica rapa, Barbarea vulgaris, Beta
vulgaris subsp. vulgaris convar. crassa var. altissima, Brassica napus, Brassica napus subsp.
rapifera, Brassica rapa subsp. rapa, Helianthus
tuberosus, Raphanus sativus, Sinapis arvensis,
Solanum tuberosum.
рiпа бiла — Brassica rapa.
рiпа волоська — див. волоська рiпа.
рiпа жовта — Daucus carota.
рiпа звичайна — Brassica rapa subsp. rapa.
рiпа олiйна — Brassica rapa subsp.
oleifera.
рiпа цукрова — Beta vulgaris subsp. vulgaris
convar. crassa var. altissima.
рiпак — Brassica napus, Agrimonia eupatoria, Brassica napus subsp. napus, Brassica nigra, Brassica rapa, Brassica rapa subsp. oleifera, Bunias orientalis, Carduus nutans, Centaurea jacea, Centaurea phrygia,
Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis.
рiпак дволiтний — Brassica napus subsp. napus.
рiпак дикий — Sinapis arvensis.
рiпак звичайний — Brassica napus subsp.
napus.
рiпак лiтний — Brassica napus subsp. napus.
рiпак малий — Brassica rapa subsp. oleifera.
рiпак озимий (олiйний) — Brassica napus
subsp. napus.
рiпак рiчний — Brassica napus subsp. napus.
рiпак ярий — Brassica napus subsp. napus,
Sinapis alba.
рiпачок — Brassica rapa subsp. oleifera, Hieracium pilosella.
рiпейник — Arctium lappa.

ht

lictroides.

рiвноплiдник рутвицелистий — Isopyrum

рiзун — Carex vesicaria.
рiзуха — Najas, Arabis recta, Carex acuta,

rig

рiвноплiдник — Isopyrum.
рiвноплiдник рутвицевий — Isopyrum tha-

py
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рiпець — Bunias orientalis, Raphanus rapha-

рiчковий кедр калiфорнiйський — Caloce-

рiпешки — Ceratocarpus arenarius.
рiп’єк — Arctium lappa.
рiп’єх — Arctium lappa.
рiпиця — Rapistrum, Barbarea stricta, Bar-

рiшката — Oryza sativa.
робина — Sorbus aucuparia.
робiнiя — Robinia, Robinia pseudoacacia.
робiнiя звичайна — Robinia pseudoacacia.
робiнiя клейка — Robinia viscosa.
робiнiя новомексиканська — Robinia neo-

nistrum.

drus decurrens.

mexicana.

ht

робiнiя щетиниста — Robinia hispida.
робiнiя щетиняста — Robinia hispida.
ровинiя — Robinia.
рогалики — Solanum tuberosum.
рогани — Solanum tuberosum.
рогатка — Butomus umbellatus, Seseli annu-

py

rig

um, Seseli tortuosum, Sisymbrium altissimum,
Trapa natans.
рогач — Silene latifolia subsp. alba.
рогачик — Sisymbrium altissimum.
рогачики — Brassica elongata, Sisymbrium
volgense.
рогачка — Erucastrum, Brassica elongata,
Descurainia sophia, Erysimum repandum, Sinapis alba subsp. dissecta.
рогачка гальська — Erucastrum gallicum.
рогачка крейдяна — Erucastrum cretaceum.
рогачка настурцiєлиста — Erucastrum
nasturtiifolium.
рогачка степова — Brassica elongata.
рогачка французька — Erucastrum gallicum.
рогачка хрiновидна — Erucastrum armoracioides.
рогачка хронолиста — Erucastrum armoracioides.
роги бара(няч)i — Lathraea squamaria.
рогiз — Typha, Acorus calamus, Eleocharis
palustris, Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Typha latifolia.
рогiз вузьколистий — Typha angustifolia.
рогiз Гросгеймiв — Typha grossheimii.

au
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barea vulgaris, Brassica napus, Brassica napus subsp. napus, Carlina acaulis, Raphanus
raphanistrum, Sinapis arvensis.
рiпиця багаторiчна — Rapistrum perenne.
рiпиця бiла — Sinapis arvensis.
рiпиця довгорiчна — Rapistrum perenne.
рiпиця зморщена — Rapistrum rugosum.
рiпиця польова — Sinapis arvensis.
рiпиця поморщена — Rapistrum rugosum.
рiпиця рiльна — Raphanus raphanistrum.
рiпиця тревала — Rapistrum perenne.
рiпиць — Raphanus raphanistrum.
рiпiй — Raphanus raphanistrum.
рiпка — Brassica rapa, Malus domestica.
рiпка коровляча — Carlina acaulis.
рiпляк — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa,
Bidens tripartita, Carduus acanthoides, Datura stramonium, Xanthium strumarium.
рiплятка гав’язка — Lappula squarrosa.
рiплях — Arctium tomentosum.
рiплячок — Sanguisorba oﬃcinalis.
рiпник — Agrimonia eupatoria, Rapistrum
perenne.
рiпниця — Barbarea vulgaris, Rapistrum,
Sinapis arvensis.
рiпниця багаторiчна — Rapistrum perenne.
рiпниця зморшкувата — Rapistrum rugosum.
рiпча — Barbarea vulgaris, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis.
рiпчак — Sinapis arvensis.
рiпчий — Raphanus raphanistrum.
рiпчиха — Sinapis arvensis.
рiпчиця — Sinapis arvensis.
рiп’як — Agrimonia eupatoria, Arctium lappa,
Arctium tomentosum, Barbarea vulgaris, Carduus nutans.
рiп’яник — Bidens tripartita.
рiп’ях — Arctium lappa, Carduus nutans.
рiп’ях жовтий — Agrimonia eupatoria.
рiп’ячок — Agrimonia eupatoria.
рiп’яшки — Asperugo procumbens.
рiп’яшок — Agrimonia eupatoria, Ceratocephala testiculata, Medicago minima.
рiп’яшок овечий — Xanthium strumarium.
рiска — Lemna minor.
рiскаша — Oryza sativa.
рiсник — Drosera rotundifolia.
рiснинка — Malus domestica.
рiтниця — Knautia arvensis.
рiчковий кедр — Calocedrus.

рогiз
рогiз
рогiз
рогiз
рогiз
рогiз
рогiз
рогiз

Ґроссгейма — Typha grossheimii.
каспiйський — Typha caspica.
Лаксмана — Typha laxmannii.
Ляксманна — Typha laxmannii.
малий — Typha minima.
пiвденний — Typha domingensis.
понтичний — Typha pontica.
причорноморський — Typha pon-

tica.

рогiз
рогiз
рогiз
рогiз
рогiз

сибiрський — Typha sibirica.
сивий — Typha schuttleworthii.
широколистий — Typha latifolia.
Шутлевортiв — Typha schuttleworthii.
ямчастий — Typha foveolata.
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роговик альпiйський вовнистий — Ceras-

rotrichum.

роговик сиваський — Cerastium syvaschicum.

роговик скупчений — Cerastium glomeratum.

роговик
роговик
роговик
роговик

's

th
or
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Стевена — Cerastium stevenii.
стрункий — Cerastium gracile.
сумнiвний — Cerastium dubium.
товстенький — Cerastium crassi-

usculum.

роговик товстуватий — Cerastium crassiusculum.

роговик тристовпчиковий — Cerastium
cerastoides.

роговик український — Cerastium ucrainicum.

роговик

Шмальгаузена

—

Cerastium

schmalhausenii.

роговик шорстистий — Cerastium lanatum.
роговиця — Dichodon.
роговиця сумнiвна — Dichodon dubium.
роговиця тристовпчикова — Dichodon
cerastoides.

роговник — Cerastium fontanum.
рогожа — Typha latifolia.
рогожина — Scirpus lacustris, Typha latifolia.
рогожка — Scirpus lacustris.
рогоз — Typha angustifolia, Typha latifolia.
рогоза — Eleocharis palustris, Iris pseudacorus,

co

tium alpinum subsp. lanatum.
роговик Бiберштайна — Cerastium biebersteinii.
роговик вiдмiнний — Cerastium dubium.
роговик вiдхилений — Cerastium dubium.
роговик вовнистий — Cerastium lanatum.
роговик гаєвий — Cerastium nemorale.
роговик гайовий — Cerastium nemorale.
роговик джерельний — Cerastium fontanum.
роговик джерельний звичайний — Cerastium fontanum subsp. vulgare.
роговик дiбровний — Cerastium nemorale.
роговик дрiбноцвiтий — Cerastium brachypetalum.
роговик дрiбноцвiтий кримський — Cerastium brachypetalum subsp. tauricum.
роговик звичайний — Cerastium fontanum
subsp. vulgare.
роговик зрослолистий — Cerastium perfoliatum.
роговик зубчастий — Cerastium balearicum.
роговик київський — Cerastium kioviense.
роговик клейкий — Cerastium glomeratum.
роговик кримський — Cerastium tauricum.
роговик круглолистий — Cerastium semidecandrum.
роговик купчастий — Cerastium glomeratum.
роговик ланцетовидний — Cerastium holosteoides.
роговик ланцетолистий — Cerastium holosteoides.
роговик липкий — Cerastium glomeratum.
роговик лiсовий — Cerastium sylvaticum.
роговик маленький — Cerastium pumilum,
Cerastium semidecandrum.
роговик несправжньоболгарський — Cerastium pseudobulgaricum.
роговик низький — Cerastium pumilum.
роговик низький липкий — Cerastium
pumilum subsp. glutinosum.
роговик одеський — Cerastium odessanum.
роговик польовий — Cerastium arvense.
роговик пронизанолистий — Cerastium
perfoliatum.
роговик п’ятипиляковий — Cerastium semidecandrum.

semidecandrum.

роговик рiзноволосий — Cerastium hete-

ht

num.

роговик п’ятитичинковий — Cerastium

rig

рогiзник — Juncus sp.
роглик — Solanum tuberosum.
рогове зiлля — Cerastium fontanum.
роговик — Cerastium.
роговик альпiйський — Cerastium alpi-

py
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Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Typha
latifolia.
рогозовi — Typhaceae.
рогозуватi — Typhaceae.
роголисник — Ceratophyllum.
роголист — Ceratophyllum.
рогомак — Glaucium corniculatum.
роготрав — Ceratochloa.
роготрав кiлястий — Ceratochloa carinata.
роготрав проносний — Ceratochloa cathartica.
рогуз — Typha angustifolia.
рогулька (водяна) — Trapa natans.
рогутник — Cornus sanguinea.
роґалi — Solanum tuberosum.
роґальки — Solanum tuberosum.
родимець — Campanula glomerata.
родимець-трава — Paris quadrifolia.
родiола — Rhodiola.
родiола рожева — Rhodiola rosea.
родовик — Sanguisorba, Sanguisorba oﬃcinalis.
родовик звичайний — Sanguisorba oﬃcinalis.
родовик лiкарський — Sanguisorba officinalis.
родовик малий — Sanguisorba minor.
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dendron myrtifolium.

роєвник — Melissa oﬃcinalis.
роєв(н)ик гiрський — Sempervivum montanum.

роєв(н)ик звичайний — Sempervivum tectorum.

роєвник розлогий — Jovibarba globifera subsp. globifera.

рож — Secale cereale.
рож дика — Secale sylvestre.
рож пiскоросла — Secale sylvestre.
рожа — Alcea, Alcea rosea, Althaea, Althaea

ржава — Rosa rubiginosa.
рожева — Alcea rosea.
русаль(ча)на — Paeonia oﬃcinalis.
садова — Alcea rosea.
свиняча — Malva sylvestris.
собача — див. собача рожа, Alcea

thuringiaca.

rosea, Althaea oﬃcinalis, Malva sylvestris,
Malva verticillata, Scrophularia nodosa, Symphytum oﬃcinale.
рожа собача лугова — Althaea oﬃcinalis.
рожа собача польова — Lavatera thuringiaca.
рожа столиста — Rosa centifolia.
рожа французька — Rosa gallica.
рожа цинамонова — Rosa majalis.
рожа цукрова — Rosa centifolia.
рожа чайна — Rosa chinensis.
рожа червона — Rosa sp.
рожа чорна — Alcea rosea, Lavatera thuringiaca.
рожа шелудова — Lavatera thuringiaca.
рожа шерстка — Althaea hirsuta.
рожа ябловата — Rosa villosa.
рожа ясночервона — Rosa rubiginosa.
рожан — Rosa sp.
рожанка — Agrimonia eupatoria.
рожанка властива — Rhodiola rosea.
рождественник — Solidago gigantea.
рожеватi — Rosaceae.
рожки — Gleditsia triacanthos.
рожнець — Phleum pratense.
рожник — Ceratophyllum demersum.
рожочки — Coronilla varia.
роза — Rosa, Rosa canina, Rosa centifolia.
роза в’юща — Rosa multiﬂora.
роза дика — Althaea oﬃcinalis, Rosa canina,
Rosa sp.
роза китайська — Alcea rosea.
роза панська — Malva verticillata.
роза повна — Rosa centifolia.
роза польова — Centaurea jacea.
роза сiмейна — Rosa multiﬂora.
роза сiрiйська — Hibiscus syriacus.
роза собача — Lavatera thuringiaca, Malva
verticillata, Rosa canina.
роза французька — Rosa gallica.
розалiя — Caragana arborescens, Caragana
frutex.
розвивач — Epilobium angustifolium.
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ofﬁcinalis, Lavatera thuringiaca, Malva excisa,
Malva pusilla, Malva verticillata, Malva sp.,
Rosa, Rosa canina, Rosa centifolia, Rosa gallica.
рожа альпейська — Rosa pendulina.
рожа бедренолиста — Rosa pimpinellifolia.
рожа бiла садова — Rosa sp.
рожа блiда — Alcea pallida.
рожа борова — Geranium sanguineum.
рожа гаєва — Rosa canina.
рожа Гельдрайха — Alcea heldreichii.
рожа городня — Alcea rosea, Althaea oﬃcinalis, Rosa canina.
рожа городова — Alcea rosea, Rosa gallica.
рожа дерев’яна — Rosa sp.
рожа дика — Althaea oﬃcinalis, Lavatera
thuringiaca, Malva verticillata, Rosa canina,
Rosa gallica, Rosa rubiginosa.
рожа дика бiла — Althaea oﬃcinalis.
рожа жовта — Alcea rugosa, Rosa foetida.
рожа жовта польова — Alcea rugosa.
рожа заяча — Malva alcea.
рожа зморшкувата — Alcea rugosa.
рожа iндийська — Rosa chinensis.
рожа калiрована — Rosa chinensis.
рожа карловата — Rosa gallica.
рожа конопляста — Althaea cannabina.
рожа космата — Rosa tomentosa.
рожа кошача — Althaea oﬃcinalis.
рожа красна — Alcea rosea, Rosa chinensis.
рожа кримська — Alcea taurica.
рожа кучерява — Malva verticillata.
рожа лiсна — Lavatera thuringiaca.
рожа лiсова — Lavatera thuringiaca.
рожа маєва — Rosa majalis.
рожа мохнат(к)а — Rosa tomentosa.
рожа Новопокровського — Alcea novopokrovskyi.

рожа
рожа
рожа
рожа
рожа
рожа

ht

dron myrtifolium.

рододендрон схiднокарпатський — Rhodo-

огородня — Alcea rosea.
панська — Alcea rosea, Rosa centifolia.
пiльна — Lavatera thuringiaca.
повна — Rosa centifolia.
повстелиста — Rosa tomentosa.
полева — Rosa canina.
польова — Althaea oﬃcinalis, Lavatera

rig

teum.

рододендрон карпатський — Rhododen-

рожа
рожа
рожа
рожа
рожа
рожа
рожа

py

родовник — Juniperus communis.
рододендрон — Rhododendron.
рододендрон жовтий — Rhododendron lu-
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розвильник — Lycopodium clavatum.
розвлать — Aira.
розвлать подерниця — Deschampsia cespi-

розривник кучерявець — Saxifraga panicu-

розвлать покривлена — Deschampsia ﬂexu-

розрив-трава дрiбноквiткова — Impatiens

розга — Astragalus cornutus.
розга золота — Solidago virgaurea.
розгуляй — Thalictrum ﬂavum.
роздай-зiллє — Malva verticillata.
розетка — Impatiens balsamina.
розiвка — Malus domestica.
розкидник — Sedum acre.
розклiнки — Cannabis sativa.
розлусник — Rhagadiolus.
розлусник зiрчастий — Rhagadiolus stel-

розрив-трава дрiбноцвiта — Impatiens
dulifera.

розрив-трава звичайна — Impatiens nolitangere.

розрив-трава садова — Impatiens balsamina.
розсада заяча — Sedum telephium.
розсiвач — Epilobium angustifolium.
розтопеза — Silybum marianum.
розтопир — Potentilla argentea.
розтопирник — Knautia arvensis.
розторопша — Silybum, Aristolochia clematitis, Silybum marianum, Xanthium spinosum.

розторопша плямиста — Silybum marianum.

розтрiпа — Aster sp.
розтропта — Chelidonium majus, Silybum
marianum.

розтропта звичайна — Silybum marianum.
розтропша — Chelidonium majus, Echinops
sphaerocephalus.
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garis, Peucedanum cervaria, Rosmarinus, Rosmarinus oﬃcinalis.
розмай лiкарський — Rosmarinus oﬃcinalis.
розмай-зiлля — Rosmarinus oﬃcinalis, Tanacetum corymbosum.
розмайран — Majorana hortensis, Rosmarinus
oﬃcinalis.
розма(й)рин — Rosmarinus, Rosmarinus ofﬁcinalis.
розмайрин дикий — Ledum palustre.
розма(й)рин лiкарський — Rosmarinus officinalis.
розмайрин польовий — Cimicifuga europaea.
розмарин дикий — Andromeda polifolia, Euonymus nanus.
розмарин справжнiй — Rosmarinus oﬃcinalis.
розмариновець саклаковатий — Hippophaë
rhamnoides.
розмарiнка — Vinca minor.
розмарiя — Colchicum autumnale, Rosmarinus
ofﬁcinalis.
розовi — Rosaceae.
розофiоль — Lychnis ﬂos-cuculi.
розоцвiт — Fumaria oﬃcinalis.
розоцвiтi — Rosaceae.
розочки — Trifolium pratense.
розперсниця — Stellaria holostea.
розперстниця — Mentha longifolia.
розпишка — Potentilla argentea.
розпорсник — Impatiens, Impatiens parviﬂora.
розпорсник дрiбноцвiтий — Impatiens parviﬂora.
розпорсник лiсовий — Impatiens noli-tangere.
розпорсник нетик — Impatiens noli-tangere.
розрив — Impatiens noli-tangere.
розривник — Saxifraga, Saxifraga granulata.
розривник живець — Saxifraga aizoides.

parviflora.

розрив-трава залозиста — Impatiens glan-

ht

latus.

розмай — Gypsophila paniculata, Linaria vul-

parviﬂora.

rig

osa.

naria, Impatiens noli-tangere.
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tosa.

lata.

розрив-трава — Impatiens, Botrychium lu-

розхiдник — Glechoma, Adonis vernalis,

Arctostaphylos uva-ursi, Glechoma hederacea,
Glechoma hirsuta, Linaria vulgaris, Lysimachia nummularia, Malva pusilla, Scutellaria
galericulata, Sedum acre, Sedum sexangulare,
Sedum telephium, Sempervivum tectorum,
Sisymbrium oﬃcinale, Veronica chamaedrys.
розхiдник волосистий — Glechoma hirsuta.
розхiдник звичайний — Glechoma hederacea.
розхiдник плющовидний — Glechoma hederacea.
розхiдник шерсткий — Glechoma hirsuta.
розхiдник шорсткий — Glechoma hirsuta.
розхiнник — Sedum acre.
розходник — Adonis vernalis, Clinopodium
vulgare, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Lembotropis nigricans, Sedum acre, Sedum sexangulare, Sedum telephium, Solidago
virgaurea, Thlaspi arvense, Veronica chamaedrys.
розходник боровий — Astragalus glycyphyllos.
розходник звичайний — Sedum acre.
розхудник — Equisetum arvense, Glechoma
hederacea.
розщеп — Epilobium hirsutum.
роївник (звичайний) — Sempervivum tectorum.
роївник кулистий — Jovibarba globifera.
ройзiлля — Trifolium pratense.
ройник — Galium verum, Melissa oﬃcinalis.
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caria perforata.

роман

жовтий — Anthemis cretacea,
Chamaemelum nobile.
роман Зефiрова — Anthemis zephirovii.
роман карпатський — Anthemis carpatica.
роман красний — Anthemis tinctoria.
роман крейдяний — Anthemis cretacea.
роман лiсовий — Leucanthemum vulgare.
роман лопастий — Leucanthemum vulgare.
роман мархотський — Anthemis markhotensis.
роман найвищий — Anthemis altissima.
роман напiвфарбувальний — Anthemis tinctoria subsp. subtinctoria.
роман напiвчагарниковий — Anthemis dumetorum.
роман неплiдний — Anthemis sterilis.
роман однокошиковий — Anthemis monantha.
роман одноцвiтий — Anthemis monantha.
роман пахучий — Chamaemelum nobile.
роман песiй — Anthemis cotula.
роман песячий — Anthemis cotula.
роман польовий — Anthemis arvensis, Leucanthemum vulgare.
роман римський — див. римський роман,
Chamaemelum nobile.
роман рольовий — Anthemis arvensis.
роман руський — Anthemis ruthenica.
роман собачий — Anthemis cotula.
роман сумнiвний — Anthemis dubia.
роман Траншеля — Anthemis tranzscheliana.
роман український — Anthemis ruthenica.
роман фарбувальний — Anthemis tinctoria.
роман фарбувальний несправжнiй — Anthemis tinctoria subsp. subtinctoria.
роман чагарниковий — Anthemis dumetorum.
роман яйлинський — Anthemis jailensis.
романець — Anthemis cotula, Chamomilla recutita, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum
vulgare, Malus domestica, Tanacetum corymbosum.
романець бiлий — Leucanthemum vulgare.
романець собачий — Matricaria perforata.
роман-зiлля — Anthemis arvensis, Anthemis
cotula, Chamomilla recutita, Euphorbia lucida, Euphorbia palustris, Euphorbia salicifolia,
Leucanthemum vulgare, Matricaria perforata,
Scabiosa ochroleuca.
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Chamaecytisus ruthenicus, Salix alba, Salix
aurita, Salix caprea, Salix purpurea, Salix rosmarinifolia, Salix viminalis, Spiraea crenata,
Spiraea media.
рокитина — Myricaria germanica, Salix purpurea.
рокитник — Chamaecytisus, Chamaecytisus,
Chamaecytisus ratisbonensis, Chamaecytisus
ruthenicus, Cytisus, Laburnum anagyroides,
Salix rosmarinifolia, Spiraea hypericifolia, Spiraea media.
рокитник звичайний — Laburnum anagyroides.
рокитник мiтловий — Cytisus scoparius.
рокитник парноцвiтий — Chamaecytisus
ratisbonensis.
рокитник сiрий — Chamaecytisus austriacus.
рокитник спороцвiтий — Laburnum anagyroides.
рокитник чорнiй — Lembotropis nigricans.
рокитник чорнявий — Lembotropis nigricans.
рокитник-щедринець — Laburnum anagyroides.
рокитовий кущ — Salix alba.
рокiта — Erysimum cheiranthoides.
роман — Anthemis, Anthemis arvensis,
Anthemis cotula, Anthemis ruthenica, Anthemis tinctoria, Argyranthemum frutescens,
Chamaemelum nobile, Chamomilla recutita,
Chamomilla suaveolens, Dendranthema indicum, Leucanthemum vulgare, Matricaria
perforata, Tanacetum cinerariifolium.
роман австрiйський — Anthemis austriaca.
роман аптикарський — Chamaemelum nobile.
роман аптичний — Anacyclus oﬃcinarum.
роман барвiй — Anthemis tinctoria.
роман бiлий — Leucanthemum vulgare, Matricaria perforata.
роман болотяний — Matricaria perforata.
роман великий — Leucanthemum vulgare,
Tanacetum corymbosum.
роман високий — Anthemis altissima.
роман вонючий — Anthemis cotula.
роман далматський — Tanacetum cinerariifolium.

ceps.

роман дробний — Chamomilla recutita.
роман дурний — Matricaria perforata, Matri-

ht

рокамболь — Allium scorodoprasum.
рокамбул — Allium scorodoprasum.
рокет-салат — Eruca.
рокет-салат городнiй — Eruca vesicaria.
рокєта — Filipendula ulmaria.
рокита — Aruncus dioicus, Caragana frutex,

ceps.

роман дрiбноцвiтий — Anthemis parvi-

rig

sp.

роман дрiбноквiтковий — Anthemis parvi-

py

ройник дикий — Sedum telephium.
ройник звичайний — Melissa oﬃcinalis.
ройовик — Melissa oﬃcinalis.
ройовник — Melissa oﬃcinalis, Sempervivum
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ромашка пурпурова — Echinacea purpurea.
ромашка римська — див. римська ромашка, Tanacetum parthenium.
ромашка собача — див. собача ромашка,
Anthemis arvensis, Matricaria perforata.

ромашка степна — Chamomilla recutita.
ромашка Цвельова — Chamomilla tzvelevii.

ромашок дикий — Leucanthemum vulgare.
ромбарва — Rheum rhaponticum.
ромек — Coronilla varia.
ромен — Anthemis arvensis, Anthemis cotu-

ht

la, Anthemis ruthenica, Anthemis tinctoria,
Chamaemelum nobile, Chamomilla recutita,
Chrysanthemum sp., Leucanthemum vulgare,
Matricaria perforata.
ромен бiлий — Leucanthemum vulgare.
ромен великий — Anthemis cotula.
ромен вонючий — Matricaria perforata.
ромен-зiлля — Anthemis cotula, Chrysanthemum sp., Leucanthemum vulgare, Matricaria
perforata.
ромен лiкарський — Chamomilla recutita.
ромен лiсовий — Tanacetum corymbosum.
ромен непахучий — Matricaria perforata.
ромен пахучий — Chamomilla recutita.
ромен собачий — Anthemis cotula.
ромешок — Tanacetum vulgare.
ромин — Anthemis cotula.
ромiнь — Chamomilla recutita.
ромнянок — Chamomilla recutita.
ромун — Chamomilla recutita, Matricaria perforata.
ромун-зiлля — Chamomilla recutita, Matricaria perforata.
ром’янець — Leucanthemum vulgare.
ром’янок — Anthemis cotula, Chamomilla recutita, Chamomilla suaveolens.
ром’яночок — Chamomilla suaveolens.
ропавка — Cucurbita pepo.
ропалка — Cucurbita pepo.
рополка — Cucurbita pepo.
ропушник — Juncus bufonius.
рорипа — Rorippa.
рорипа австрiйська — Rorippa austriaca.
рорипа болотна — Rorippa palustris.
рорипа земноводна — Rorippa amphibia.
рорипа короткоплода — Rorippa brachycarpa.
рорипа лiсова — Rorippa sylvestris.
роса — Drosera anglica.
роса Божа — Drosera rotundifolia.
роса скальна — Asplenium ruta-muraria.
росадка — Epilobium tetragonum.
росечка — Alisma gramineum.
росиця — Drosera rotundifolia.
росичка — Drosera, Alchemilla vulgaris, Digitaria ischaemum, Drosera rotundifolia.
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cutita, Matricaria perforata.
романиця бiла — Leucanthemum vulgare.
романичка — Chamomilla recutita.
романiв корiнь — Sanguisorba oﬃcinalis.
романiв цвiт — Achillea ptarmica, Leucanthemum vulgare.
романка — Tanacetum corymbosum.
романка голуба — Aster amellus.
романова трава — Chamomilla recutita,
Clematis recta.
романчик — Chamomilla recutita.
ромасiвка — Malus domestica.
роматiзник — Geum urbanum.
ромашка — Chamomilla, Achillea millefolium, Anthemis arvensis, Anthemis cotula, Anthemis ruthenica, Argyranthemum frutescens,
Chamomilla recutita, Chamomilla suaveolens,
Cypripedium calceolus, Leucanthemum vulgare, Matricaria, Matricaria perforata, Senecio
vernalis, Tanacetum corymbosum.
ромашка без’язичкова — Chamomilla suaveolens.
ромашка берегова — Chamomilla recutita.
ромашка бiла — Chamomilla recutita, Leucanthemum vulgare.
ромашка вонюча — Anthemis cotula.
ромашка голуба — Aster amellus, Dimorphotheca hybrida.
ромашка городня — Chamomilla recutita.
ромашка городня бiла — Chrysanthemum
coronarium.
ромашка дика — Anthemis cotula, Leucanthemum vulgare, Matricaria perforata, Senecio
jacobaea.
ромашка для лiкарствiв — Chamomilla recutita.
ромашка жовта — Anthemis cretacea, Anthemis tinctoria, Scabiosa ochroleuca, Senecio
erucifolius, Tanacetum vulgare.
ромашка запашна — Chamomilla suaveolens.
ромашка лiкарственна — Chamomilla recutita.
ромашка лiкарська — Chamomilla recutita.
ромашка майська — Anthemis ruthenica.
ромашка непахуча — Matricaria perforata.
ромашка панська — Chamomilla recutita.
ромашка пахуча — Chamomilla recutita.
ромашка персидська — Tanacetum parthenium.
ромашка полева — Senecio jacobaea.
ромашка польова — див. польова ромашка, Anthemis cotula, Chamomilla recutita,
Leucanthemum vulgare, Matricaria perforata,
Tanacetum vulgare.
ромашка продiрявлена — Matricaria perforata.

rig

романиця — Anthemis cotula, Chamomilla re-

py
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росичка англiйська — Drosera anglica.
росичка довголиста — Drosera anglica.
росичка круглолиста — Drosera rotundi-

рохелiя зiгнута — Rochelia retorta.
рошелiя — Rochelia disperma.
рошелiя звiздиста — Rochelia disperma subsp. retorta.

росичка середня — Drosera intermedia.
росичковi — Droseraceae.
росiшка — Drosera rotundifolia.
росляк — Nicotiana tabacum.
росмарин — Rosmarinus oﬃcinalis.
росник — Drosera rotundifolia.
росниця — Drosera rotundifolia.
роснишка — Potentilla anserina.
рост альпейський — Homogyne alpina.
ростики — Scilla siberica.
ростильник — Filaginella uliginosa.
ростинка рiчна — Veronica agrestis.
ростокащ — Chelidonium majus.
ростопадь — Chelidonium majus.
ростопаск — Chelidonium majus.
ростопаст(и) — Chelidonium majus.
ростопасть — Chelidonium majus, Tanacetum

рошпонка — Valerianella locusta.
рубанець — Epilobium angustifolium.
рубашишне — Trifolium aureum.
рубашник — Polygonum lapathifolium.
рублi — Callistephus chinensis.
рудбекiя — Rudbeckia, Rudbeckia laciniata.
рудбекiя гарна — Rudbeckia speciosa.
рудбекiя кiнчаста — Rudbeckia laciniata.
рудбекiя пурпурова — Echinacea purpurea.
рудбекiя роздiльнолиста — Rudbeckia laci-

ростопасть рогатий — Glaucium cornicula-

py

folia.
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marianum, Xanthium spinosum.

росторопша — Centaurea diﬀusa, Chelido-
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nium majus, Datura stramonium, Echinops
sphaerocephalus, Inula britannica, Silybum
marianum, Sisymbrium volgense.
ростохвасть — Chelidonium majus.
ростохвiст — Cynanchum acutum.
ростошун — Dipsacus sylvestris.
рострарiя — Rostraria.
рострарiя гребiнчаста — Rostraria cristata.
ростропасть — Chelidonium majus.
ростропста — Silybum marianum.
ростропша — Datura stramonium, Onopordum acanthium.
ростун — Linum usitatissimum var. crepitans.
росхудник — Lycopodium clavatum.
росянка — Alchemilla vulgaris, Drosera rotundifolia.
ротики — Antirrhinum, Antirrhinum majus,
Linaria vulgaris.
ротики гiрськi — Misopates orontium.
ротики дикi — Misopates orontium.
ротики домашнi — Antirrhinum majus.
ротики зозулинi — Linaria vulgaris.
ротики польовi — див. польовi ротики,
Misopates orontium.
ротики садовi — Antirrhinum majus.
ротки — Salvia pratensis.
рохелiя — Rochelia.

au
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рудбекiя шершава — Rudbeckia hirta.
рудбекiя шорстка — Rudbeckia hirta.
рудяк — Sisymbrium loeselii.
ружа — Alcea rosea, Althaea oﬃcinalis, Dahlia

pinnata, Geum rivale, Malva verticillata,
Paeonia oﬃcinalis, Rosa canina, Rosa centifolia, Rosa majalis, Rosa sp.
ружа Божа — Paeonia oﬃcinalis.
ружа камiнна — Paeonia oﬃcinalis.
ружа лiсна — Malva pusilla, Malva sylvestris.
ружа лiсова — Malva sylvestris.
ружа польова — Geranium pratense.
ружа псяча — Althaea oﬃcinalis.
ружа русадельна — Paeonia oﬃcinalis.
ружа тернова — Rosa canina.
ружа шипова — Rosa canina.
ружиця — Rosa sp.
ружi монастирськi — Trollius europaeus.
ружове зiллє — Geranium sanguineum.
ружовник — Silene latifolia.
руза — Rosa sp.
рузета — Reseda lutea.
рузя — Rosa sp.
рука Божа — Althaea oﬃcinalis, Heracleum
sphondylium.
руква — Reseda lutea, Reseda odorata, Sisymbrium oﬃcinale.
руква австрiйська — Rorippa austriaca.
руква болотяна — Rorippa palustris.
руква водяна — Rorippa amphibia.
руква лiсова — Rorippa sylvestris.
руков болотяна — Rorippa palustris.
руков лiкарська — Nasturtium oﬃcinale.
руков лiсова — Rorippa sylvestris.
руман — Chamomilla recutita, Tanacetum
parthenium.
руманець — Chamomilla recutita.
руманчик — Anthemis arvensis.

co

ростопать — Chelidonium majus.
ростопач — Chelidonium majus.
ростопаш(ка) — Chelidonium majus.
ростопша — Aristolochia clematitis, Silybum

loba.

rig

parthenium.

niata.

рудбекiя стрепiхата — Rudbeckia laciniata.
рудбекiя трилопатева — Rudbeckia tri-
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руменець — Chamomilla recutita.
руменка — Chamomilla recutita.
румено — Chamomilla recutita.
руменок — Anthemis arvensis, Chamomilla recutita.

руменчик — Chamomilla recutita.
румер — Achillea millefolium, Anthemis cotula.
румеч — Achillea millefolium.
румин — Achillea millefolium, Anthemis cotula, Chamomilla recutita.

руминець — Anthemis arvensis.
руминка — Chamomilla recutita.
руминок — Chamomilla recutita.
руминчик — Anthemis arvensis, Chamomilla
recutita.

румiн — Anthemis cotula, Chamomilla recutita.

co

румiя — Rumia.
румiя кримська — Rumia crithmifolia.
румiя критмолиста — Rumia crithmifolia.
румлянок — Chamomilla recutita.
румнєнок — Chamomilla recutita.
румняки бабинi — Echium russicum.
румнянець — Chamomilla recutita.
румнянок — Chamomilla recutita, Tanacetum
vulgare.

румньонок — Anthemis cotula, Chamomilla
recutita.

's

румпля — Beta vulgaris.
румун — Anthemis cotula, Chamomilla suaveolens.
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румунець — Chamomilla recutita.
румунчик — Anthemis arvensis, Chamomilla
recutita.

рум’як — Anthemis cotula, Chamomilla recutita.

sis, Chamaemelum nobile, Chamomilla recutita, Chamomilla suaveolens, Leucanthemum
vulgare, Mentha × piperita.
рум’янок дикий — Chamomilla suaveolens.
рум’янок запашний — Chamomilla suaveolens.
рум’янок iстий — Chamomilla recutita.
рум’янок лiкарський — Chamomilla recutita.
рум’янок лiсний — Tanacetum vulgare.
рум’янок пахучий — Chamomilla recutita,
Chamomilla suaveolens.
рум’янок пахущий — Chamomilla recutita.
рум’янок песячий — Anthemis cotula.
рум’янок польовий — Anthemis arvensis, Matricaria perforata.
рум’янок собачий — Anthemis cotula, Matricaria perforata, Tanacetum corymbosum.
рум’янок Цвельова — Chamomilla tzvelevii.
рум’янок щирий — Chamomilla recutita.
рум’яночок — Chamomilla suaveolens.
рум’янчик — Anchusa oﬃcinalis.
рунечко овече — Anemone sylvestris.
рункля — Beta vulgaris.
рунок — Chamomilla recutita.
рунтля — Beta vulgaris.
рунянка — Arnoseris.
рупiєвi — Ruppiaceae.
рупiя — Ruppia.
рупiя велика — Ruppia cirrhosa.
рупiя великовусикова — Ruppia cirrhosa.
рупiя морська — Ruppia maritima.
русавець — Orchis purpurea.
русавка(-пахнiвка) — Anthoxanthum odoratum.
рускус — Ruscus.
рускус колючий — Ruscus aculeatus.
рускус пiд’язиковий — Ruscus hypoglossum.
рускус понтiйський — Ruscus ponticus.
руслицевi — Elatinaceae.
руслиця — Elatine, Elatine alsinastrum.
руслиця звивистонасiнна — Elatine hydropiper.
руслиця кiльчаста — Elatine alsinastrum.
руслиця мокрична — Elatine alsinastrum.
руслиця очертаста — Elatine alsinastrum.
руслиця перцева — Elatine hydropiper.
руслиця сумнiвна — Elatine ambigua.
руслиця угорська — Elatine hungarica.
русянка пахнiвка — Anthoxanthum odoratum.
русянка пахуча — Anthoxanthum odoratum.
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tita.

рум’янок — Chamomilla, Anthemis arven-
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румбарбар — Rheum rhaponticum.
румен — Anthemis cotula, Chamomilla recu-

py
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рум’ян — Anchusa oﬃcinalis, Chamomilla recutita, Matricaria perforata.

au

рум’яна — Chamomilla recutita, Echium russicum.

рум’яна баб’ячi — Echium russicum.
рум’яна проста — Echium vulgare.
рум’янець — Anthemis sp., Chamomilla,

Chamomilla recutita, Chamomilla suaveolens.

рум’янець непахучий — Matricaria perforata.

рум’янець пахучий — Chamomilla recutita.
рум’янець щирий — Chamomilla recutita.
рум’яни — Onosma tinctoria.
рум’яник — Chamomilla recutita.
рум’янило — Sedum acre.
рум’янка — Anchusa oﬃcinalis, Chamomilla

recutita, Chamomilla suaveolens, Echium russicum, Echium vulgare, Onosma tinctoria.
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дрiбноквiткова — Fumaria parviﬂora.
дрiбноцвiта — Fumaria parviflora.
заяча — Peucedanum oreoselinum.
камiнна — див. камiнна рутка.
Кралика — Fumaria kralikii.
лiкарська — Fumaria officinalis.
польова — Fumaria oﬃcinalis, Fumaria

schleicheri.

coriandrifolium.

ht

рутка Шлейхера — Fumaria schleicheri.
рутка Шляйхера — Fumaria schleicheri.
рутковi — Fumariaceae.
рутник — Chamaecytisus ratisbonensis.
рутоватi — Rutaceae.
рутовик — Callianthemum.
рутовик альпiйський — Callianthemum

rig

рутовi — Rutaceae.
рутуватi — Rutaceae.
ручка — Goodyera repens, Primula veris.
ручка Божа — Dactylorhiza majalis, Gym-

nadenia conopsea, Heracleum sphondylium,
Primula elatior, Primula veris.
ручка Пресвятої Дiви — Gymnadenia conopsea.
ручки Боговi — Primula veris.
ручки Божi — Astragalus dasyanthus, Betonica ofﬁcinalis.
ручки пречистi — Festuca rubra.
ручки Христовi — Gymnadenia conopsea.
ручня — Pyrus communis.
рушни(ч)ки зозулинi — Dactylorhiza majalis,
Listera ovata, Polygonatum odoratum.
рюмочник — Digitalis grandiﬂora.
ряб(а) — Sorbus aucuparia.
рябець — Sorbus aucuparia.
рябина — Sorbus aucuparia.
рябина берека — Sorbus torminalis.
рябина дика — Sorbus aucuparia, Tanacetum
vulgare.
рябина домова — Sorbus domestica.
рябина звичайна — Sorbus aucuparia.
рябина мукиня — Sorbus aria.
рябина польова — Coronilla varia.
рябинка — Filipendula vulgaris, Linaria vulgaris.
рябинник — Valeriana oﬃcinalis.
рябинник болотний — Geum rivale.
рябинник дорожний — Potentilla anserina.
рябинчик — Balsamita major, Tanacetum vulgare.
рябишник — Tanacetum vulgare.
рябiна чорна — Sambucus nigra.
рябiнка — Tanacetum vulgare.
рябiшник — Rhamnus catharticus.
рябка — Sorbus aucuparia.

co

nus, Diphasiastrum complanatum, Echinacea
purpurea, Fumaria oﬃcinalis, Fumaria schleicheri, Ruta graveolens.
рута городня — Ruta hortensis.
рута дика — Fumaria oﬃcinalis, Peganum harmala, Ruta graveolens.
рута запашна — Ruta graveolens.
рута заяча — Fumaria oﬃcinalis.
рута зелена — Ruta graveolens.
рута-м’ята — Tanacetum vulgare.
рута пахуча — Ruta hortensis.
рута польова — Fumaria oﬃcinalis, Onobrychis viciifolia.
рута пташача — Fumaria oﬃcinalis.
рута пташина — Fumaria oﬃcinalis.
рута розлога — Ruta divaricata.
рута садова — Ruta graveolens.
рута скальна — Asplenium ruta-muraria.
рута червона — Rhododendron myrtifolium.
рутавка лiкарська — Galega oﬃcinalis.
рутва — Coronilla varia.
рутвиця — Thalictrum, Myosotis scorpioides,
Thalictrum lucidum.
рутвиця блискуча — Thalictrum lucidum.
рутвиця вузьколиста — Thalictrum lucidum.
рутвиця гачкувата — Thalictrum uncinatum.
рутвиця жовта — Thalictrum flavum.
рутвиця звичайна — Thalictrum minus.
рутвиця мала — Thalictrum minus.
рутвиця орликолиста — Thalictrum aquilegifolium.
рутвиця проста — Thalictrum simplex.
рутвиця смердюча — Thalictrum foetidum.
рутвиця широколиста — Thalictrum aquilegifolium.
рутвичка — Isopyrum.
рутвичка звичайна — Isopyrum thalictroides.
рутиця вузколиста — Thalictrum lucidum.
рутиця жовта — Thalictrum ﬂavum.
рутиця мала — Thalictrum minus.
рутиця поєдинча — Thalictrum simplex.
рутиця римщиновата — Thalictrum aquilegifolium.
рутичка — Isopyrum thalictroides.
рутiвка — Galega oﬃcinalis.
рутка — Fumaria, Cenolophium denudatum,
Echinacea purpurea, Fumaria oﬃcinalis, Ruta
graveolens, Thalictrum minus.
рутка блiдорожева — Fumaria vaillantii.
рутка Ваяна — Fumaria vaillantii.
рутка гострокiнцева — Fumaria rostellata.
рутка дика — Thalictrum aquilegifolium.
рутка дрiбнодзьоба — Fumaria rostellata.

py

рута — Ruta, Artemisia annua, Aster × salig-
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chicum autumnale, Corydalis cava, Corydalis solida, Cypripedium calceolus, Galanthus
nivalis, Lathraea squamaria, Lemna sp., Menyanthes trifoliata, Polygala comosa, Primula
veris, Pulmonaria oﬃcinalis, Scilla bifolia.
ряст бiлий — Corydalis cava, Galanthus nivalis.
ряст головатий — Corydalis solida.
ряст дуплавий — Corydalis cava.
ряст дуплистий — Corydalis cava.
ряст жовтий — Corydalis marschalliana.
ряст зозулин — Corydalis cava, Lathyrus vernus, Orchis mascula, Orchis morio.
ряст кримський — Scilla bifolia.
ряст Маршалла — Corydalis marschalliana.
ряст Пачоського — Corydalis paczoskii.
ряст петрушковий — Corydalis solida.
ряст повний — Corydalis solida.
ряст подзорушний — Gagea lutea.
ряст порожнистий — Corydalis cava.
ряст порожнистий Маршалла — Corydalis
cava subsp. marschalliana.
ряст порожнистий типовий — Corydalis
cava subsp. cava.
ряст промiжний — Corydalis intermedia.
ряст рутковидний — Corydalis capnoides.
ряст рутковий — Corydalis capnoides.
ряст середнiй — Corydalis intermedia.
ряст синiй — Scilla bifolia, Scilla siberica.
ряст степний — Muscari neglectum.
ряст степовий — Muscari neglectum.
ряст ущiльнений — Corydalis solida.
ряст шпараговий — Lathraea squamaria.
рястка — Ornithogalum.
рястка Буханова — Ornithogalum boucheanum.
рястка Буше — Ornithogalum boucheanum.
рястка вiдiгнута — Ornithogalum refractum.
рястка Воронова — Ornithogalum woronowii.
рястка гiрська — Ornithogalum oreoides.
рястка двозначна — Ornithogalum amphibolum.
рястка жовтувата — Ornithogalum ﬂavescens.
рястка зламана — Ornithogalum refractum.
рястка зонтична — Ornithogalum umbellatum.
рястка Коха — Ornithogalum kochii.
рястка меланхолiйна — Ornithogalum melancholicum.
рястка окружкова — Ornithogalum umbellatum.
рястка парасолькова — Ornithogalum umbellatum.
рястка пiренейська — Ornithogalum pyrenaicum.
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sis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea phrygia, Citrullus lanatus, Fritillaria imperialis,
Fritillaria meleagris, Fritillaria ruthenica, Sorbus aucuparia.
рябчик великий — Fritillaria meleagris.
рябчик гiрський — Fritillaria montana.
рябчик iмператорський — Fritillaria imperialis.
рябчик малий — Fritillaria meleagroides.
рябчик пантарковий — Fritillaria meleagris.
рябчик руський — Fritillaria ruthenica.
рябчик садовий — Fritillaria imperialis.
рябчик схiдний — Fritillaria orientalis.
рябчик український — Fritillaria ruthenica.
рябчик царський — Fritillaria imperialis.
рябчик шаховий — Fritillaria meleagris.
рябчики — Hyacinthella leucophaea.
рядник — Armeria, Armeria maritima, Campanula bononiensis.
рядник звичайний — Armeria maritima.
рядник звичайний видовжений — Armeria
maritima subsp. elongata.
рядник покутський — Armeria pocutica.
рядовик — Sanguisorba oﬃcinalis.
рядочки — Potentilla erecta.
рямник — Plantago major.
ряс — Corydalis cava, Corydalis solida, Glechoma hederacea, Scilla bifolia.
ряс жовтий — Corydalis cava.
ряса — Lemna.
ряса корiниста — Spirodela polyrhiza.
ряса краєва — Lemna sp.
ряса скальна — Asplenium trichomanes.
ряска — Lemna, Aruncus dioicus, Corydalis
cava, Corydalis solida, Glechoma hederacea,
Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza.
ряска безкорiнна — Wolﬃa arrhiza.
ряска горбата — Lemna gibba.
ряска дрiбна — Lemna minuta.
ряска корiниста — Spirodela polyrhiza.
ряска корiнчаста — Spirodela polyrhiza.
ряска мала — Lemna minor.
ряска менша — Lemna minor.
ряска триборозенчаста — Lemna trisulca.
ряска триборозна — Lemna trisulca.
ряска триборозниста — Lemna trisulca.
ряска тридiльна — Lemna trisulca.
рясковi — Lemnaceae.
рясниця — Briza media.
рясочка — Wolffia.
рясочка безкоренева — Wolffia arrhiza.

ряст — Corydalis, Anemone nemorosa, Col-
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ряботиння — Sorbus aucuparia.
рябчик — Fritillaria, Campanula bononien-
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рястка понтична — Ornithogalum ponticum.
рястка причорноморська — Ornithogalum

717

рястка тонколиста — Ornithogalum kochii.
рястка торочкувата — Ornithogalum fim-

ponticum.

briatum.

рястка прямолиста — Ornithogalum orthophyllum.

рястка Фiшера — Ornithogalum fischera-

orthophyllum subsp. kochii.

рясть бiла — Isopyrum thalictroides.

num.

рястка прямолиста Коха — Ornithogalum

C

chinensis.

садова iрга — Amelanchier.
садова iрга звичайна — Amelanchier ovaсадова iрга канадська — Amelanchier canadensis.

садова iрга колосиста — Amelanchier spicata.
picta.

's

садова трава — Phalaris arundinacea var.
садовий жасмин — Philadelphus, Philadel-

th
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phus coronarius.

садовий жасмин дрiбнолистий — Philadelphus microphyllus.

садовий жасмин звичайний — Philadelphus coronarius.

садовий жасмин опушений — Philadelphus
pubescens.

ht
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siana.

салат дуболистий — Lactuca quercina.
салат дуболистий Вiльгельмса — Lactuca
quercina subsp. wilhelmsiana.

салат дуболистий стрiлолистий — Lactuca
quercina var. integrifolia.

салат заячий — Ranunculus ﬁcaria, Sonchus
oleraceus.

салат компасний — Lactuca serriola.
салат отруйний — Lactuca virosa.
салат прутяний — Lactuca viminea.
салат-рапунцель — Valerianella locusta.
салат сiйний — Lactuca sativa.
салат солонцевий — Lactuca saligna.
салат стрiлолистий — Lactuca chaixii.
салат татарський — Lactuca tatarica.
салата — Lactuca, Lactuca sativa, Ranuncu-

co

lis.

саклак крух — Frangula alnus.
саклак крушина — Frangula alnus.
саклаковатi — Rhamnaceae.
саклачина — Rhamnus catharticus.
сакора — Secale cereale.
салат — Lactuca, Lactuca sativa.
салат(а) Вiльгельмса — Lactuca wilhelm-

py

сабельник — Iris pseudacorus.
сабина — Juniperus communis.
саблук(о) — Malus domestica.
сабур — Leucanthemum vulgare.
савина — Juniperus sabina.
савiна — Thuja occidentalis.
савки — Malus domestica.
савлуки — Malus domestica.
савруки — Malus domestica.
садич — Ononis arvensis.
садова айстра — Callistephus.
садова айстра китайська — Callistephus

au

садовий жасмин пухнастий — Philadelphus pubescens.
садовий ясмин — Philadelphus.
садовий ясмин дрiбнолистий — Philadelphus microphyllus.
садовий ясмин звичайний — Philadelphus
coronarius.
садовий ясмин пухнастий — Philadelphus
pubescens.
садушка — Phaseolus vulgaris var. nanus.
сазани — Gentiana pneumonanthe, Iris germanica.
саква — Rhamnus catharticus.
саклак — Euonymus europaeus, Frangula alnus, Rhamnus, Rhamnus catharticus.
саклак жостелина — Rhamnus catharticus.
саклак зостiль — Rhamnus catharticus.

lus ﬁcaria.

салата
салата
салата
салата
салата

головата — Lactuca sativa.
дика — Lactuca serriola.
довголиста — Lactuca sativa.
дуболиста — Lactuca quercina.
дуболиста Biльгельмса — Lactuca

quercina subsp. wilhelmsiana.

салата дуболиста стрiлолиста — Lactuca
quercina var. integrifolia.

салата заяча — Ranunculus ﬁcaria.
салата їдка — Lactuca virosa.
салата компасна — Lactuca serriola.
салата кракiвська — Lactuca sativa.
салата кучерява — Lactuca sativa.
салата-кучерявка — Lactuca sativa.
салата листкова — Lactuca sativa.
салата лозувата — Lactuca viminea.
салата огородна — Lactuca sativa.
салата отруйна — Lactuca virosa.
салата полева — Valerianella locusta.
салата постiнна — Mycelis muralis.
салата прутикова — Lactuca viminea.
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lata, Sedum telephium.

sis.

самосад — Papaver rhoeas.
самосил — Teucrium, Teucrium chamaedrys.
самосил бiлоповстистий — Teucrium polium.
самосил гайовий — Teucrium chamaedrys.
самосил гiрський — Teucrium montanum.
самосил звичайний — Teucrium chamaedrys.

самосил кримський — Teucrium krymense.

самосил паннонський — Teucrium pannonicum.

самосил сивий — Teucrium polium.
самосил часниковидний — Teucrium scor-

ht

dioides.

самосил часниковий — Teucrium scordium.

самосил часниковий вовнистий — Teucrium scordium subsp. scordioides.

самосил часникоподiбний — Teucrium
scordioides.

самосил яйли — Teucrium jailae.
самосил яйлинський — Teucrium jailae.
самосильник — Centaurium erythraea.
самосiв — Papaver rhoeas.
самосiй — Papaver rhoeas, Papaver somniferum, Salvia pratensis, Veronica prostrata.

's

co

сало заяче — Sedum telephium.
сальвiнiєвi — Salviniaceae.
сальвiнiюватi — Salviniaceae.
сальвiнiя — Salvinia, Salvinia natans.
сальвiнiя плаваюча — Salvinia natans.
сальвiнiя плавуча — Salvinia natans.
сальвiя — Galinsoga parviﬂora, Salvia oﬃci-

саморiдник польовий — Buglossoides arven-

rig

салата прутяна — Lactuca viminea.
салата-пстругiвка — Lactuca sativa.
салата римська — Lactuca sativa.
салата сiйна — Lactuca sativa.
салата солонцева — Lactuca saligna.
салата солончакова — Lactuca saligna.
салата стрiлолиста — Lactuca chaixii.
салата татарська — Lactuca tatarica.
салата червона — Lactuca sativa.
салата шпараґова — Lactuca sativa.
салата ядовита — Lactuca virosa.
салатка червона — Prenanthes purpurea.
салатник — Mycelis, Ranunculus ﬁcaria.
салатник лiсовий — Mycelis muralis.
салашник — Potentilla erecta.
салда-балда — Leucanthemum vulgare.
салдатики — Taraxacum oﬃcinale.
салде(и)рей — Apium graveolens.
салеп — Orchis morio.
салєра — Apium graveolens.
сало воронє — Sedum telephium.
сало вороняче — Sedum telephium.
сало дiдове — Salvia pratensis, Salvia verticil-

py
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сальдерея — Apium graveolens.
сальник — Symphytum oﬃcinale.
сальниця — Symphytum oﬃcinale.
сальсин — Salix fragilis.
самарiя — Valeriana oﬃcinalis.
самбiр(ка) — Salix purpurea.
самборик — Salix purpurea.
самбук — Sambucus nigra.
самвик — Sambucus nigra.
самець — Aster amellus, Cannabis sativa.
самиляс — Nicandra physalodes.
самир — Cirsium canum, Filipendula vulgaris.
самiвлє — Sisymbrium strictissimum.
самiвля лiсова — Senecio nemorensis.
самодiрка — Lonicera xylosteum.
самозелень — Chelidonium majus, Euphorbia

amygdaloides, Euphorbia carniolica, Euphorbia cyparissias.
самокєша — Coronilla varia.
самора — Cruciata glabra, Galium verum.
саморiдне зiлля — Spergularia media, Stellaria graminea.
саморiдник лiкарський — Lithospermum ofﬁcinale.

самосiйка — Polygonum bistorta, Solanum
tuberosum.

самосiя — Salvia nemorosa.
самостай — Senecio erucifolius, Senecio sylvaticus.

самостiй — Ranunculus aquatilis, Ranunculus
trichophyllus.

самостой — Senecio erucifolius.
самоцвiт — Verbascum phoeniceum.
сампсон — Nicotiana rustica.
самсончик(и) — Pulsatilla patens, Pulsatilla
pratensis.

самукишка — Viola tricolor.
самшит — Buxus.
самшит вiчнозелений — Buxus sempervirens.
самшитовi — Buxaceae.
санборник — Rorippa sylvestris.
санечник — Helianthus annuus.
санопша — Triticum aestivum.
санталовi — Santalaceae.
санталуватi — Santalaceae.
сантолiна — Santolina.
сантолiна кипарисова — Santolina chamaecyparissus.

сантолiна кипарисовидна — Santolina chamaecyparissus.

саньта — Nepeta cataria.
сапiндовi — Sapindaceae.
сапожки — Consolida regalis.
сарана — Lilium martagon.
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Sium sisarum.

сахват-трава — Epilobium parviﬂorum.
сачавиця — Lens culinaris.
сачевиця — Lens culinaris.
сачовка — Lens culinaris.
саш — Acorus calamus, Iris germanica, Juncus

sylvestris, Bunias, Bunias orientalis, Chaerophyllum aromaticum, Chaerophyllum bulbosum, Rosa canina, Torilis japonica.
свербигуз звичайний — Bunias orientalis.
свербигузка — Rosa canina.
свербигузно — Chaerophyllum bulbosum.
свербиґан — Rosa canina.
свербило — Rosa canina.
свербиуз(ин)а — Rosa canina.
свербиус — Anthriscus sylvestris, Rosa canina,
Rosa corymbifera, Rosa tomentosa, Rosa villosa, Sium latifolium.
свербичка — Rosa canina.
свербичус — Rosa canina.
свербiгуз — Bunias orientalis.
свербiжниця — Knautia, Knautia arvensis.
свербiжниця ворсянколиста — Knautia dipsacifolia.
свербiжниця довголиста — Knautia longifolia.
свербiжниця звичайна — Knautia arvensis.
свербiжниця лiсова — Knautia dipsacifolia.
свербiжниця польова — Knautia arvensis.
свербiжниця черсаколиста — Knautia dipsacifolia.
свербiуз — Rosa canina.
сверблянки — Rosa canina.
свербовець — Rosa canina.
свербовiс — Rosa canina.
свербовузи — Rosa canina.
свербовуска — Rosa canina.
свербоголуза — Rosa canina.
свербогуз — Rosa canina.
свербогуска — Rosa canina.
свербо(л)уза — Rosa canina.
сверiка — Barbarea vulgaris.
сверiпа — Sinapis arvensis.
свертки — Trifolium hybridum.
сверцiя — Swertia.
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eﬀusus, Phragmites australis, Typha angustifolia.
саш бiлий — Acorus calamus.
саш голубий — Iris germanica.
саш жовтий — Iris pseudacorus.
саш надовий — Phragmites australis.
саш чорний — Typha sp.
сашина — Acorus calamus, Phragmites australis.
сашина бiла — Acorus calamus.
сашник — Schoenus, Phragmites australis.
сашник iржавий — Schoenus ferrugineus.
сашник ржавочервоний — Schoenus ferrugineus.
сашник чорнiючий — Schoenus nigricans.
сашник чорнуватий — Schoenus nigricans.
сашник чорнявий — Schoenus nigricans.
св. Iвана зiллє — Hypericum perforatum.
св. Тимотея трава — Phleum pratense.
св. Юзефа зiлля — Hyssopus oﬃcinalis.
сварибаба — Helichrysum arenarium.
сварка — Helichrysum arenarium, Linaria vulgaris.
сварки — Campanula glomerata.
сварливець — Helichrysum arenarium.
сварник — Helichrysum arenarium, Lycopodium clavatum, Pulmonaria oﬃcinalis, Sparganium erectum.
сватачики — Pulmonaria oﬃcinalis.
сватики(-братики) — Pulmonaria oﬃcinalis.
свекла — Beta vulgaris, Beta vulgaris subsp.
vulgaris convar. crassa var. conditiva.
свекловиця — Beta vulgaris.
свековка — Dictamnus albus.
свековник (бiлий) — Dictamnus albus.

phyllum bulbosum.

свербига звичайна — Bunias orientalis.
свербига польова — Bunias erucago.
свербига схiдна — Bunias orientalis.
свербигуз — Anthriscus caucalis, Anthriscus

ht

sis.

сахарний корiнь — Scorzonera hispanica,

sis.

свербибiда — Rosa canina.
свербивуз — Rosa canina.
свербивус(ка) — Rosa canina.
свербига — Bunias, Bunias orientalis, Chaero-

rig

bilaceum.

сасина — Acorus calamus.
сафiжанка — Pyrus communis.
сафлор — Carthamus, Carthamus tinctorius.
сафлор красильний — Carthamus tinctorius.
сафлор сизий — Carthamus glaucus.
сафлор шерстистий — Carthamus lanatus.
сахалiнська гречка — Reynoutria sachalinen-

свековник ясенець — Dictamnus albus.
свеколка борова — Hieracium pilosella.
свербак — Rosa canina.
свербейка — Bunias orientalis, Sinapis arven-

py

саранча — Alchemilla vulgaris.
сарачець — Astragalus glycyphyllos.
сарделя — Ornithopus sativus.
саротамнус — Sarothamnus.
сарсазан — Halocnemum.
сарсазан шишкуватий — Halocnemum stro-
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свинюшник — Anchusa oﬃcinalis.
свинюшниця — Scrophularia nodosa.
свиня(к) — Pinus sylvestris.
свиняча трава — Herniaria glabra, Polygonum
aviculare.

свиняче зiлля — Lysimachia vulgaris, Scrophularia nodosa.

свинячка — Chenopodium album, Cucurbita
pepo, Nardus stricta, Polygonum aviculare.

свирiпа — Agrimonia eupatoria, Alliaria petio-

ht

lata, Barbarea vulgaris, Brassica napus subsp. napus, Brassica rapa, Bunias orientalis,
Descurainia sophia, Erysimum cheiranthoides,
Raphanus raphanistrum, Senecio borysthenicus, Senecio jacobaea, Sinapis arvensis, Sisymbrium altissimum.
свирiпа дика — Raphanus raphanistrum.
свирiпа креслата — Sisymbrium oﬃcinale.
свирiпиця — Barbarea vulgaris, Brassica napus, Sinapis arvensis.
свирiпка — Alliaria petiolata, Brassica rapa,
Camelina sativa, Erysimum cheiranthoides,
Erysimum hieracifolium, Sinapis arvensis,
Sisymbrium loeselii.
свирка — Abies alba, Picea abies.
свиркове дерево — Abies alba, Picea abies.
свирок — Abies alba.
свисташки — Corylus avellana.
свистiля — Conium maculatum.
свистулина — Conium maculatum.
свистуля — Conioselinum, Conioselinum
tataricum, Conium maculatum.
свистуля татарська — Conioselinum tataricum.
свистульник — Conium maculatum.
свистун — Asparagus sp.
свистуня — Conium maculatum.
свистуха — Stipa pennata.
свистушка — Poa bulbosa, Poa compressa, Poa
nemoralis.
свистюля — Conium maculatum.
свитень — Triglochin palustris.
свищ — Equisetum arvense.
свiба — Viburnum opulus.
свiдина — Paris quadrifolia.
свiдiна — Cornus sanguinea.
свiкла — Beta vulgaris.
свiноглаз — Lycium barbarum.
свiнтiйське зiлля — Elsholtzia ciliata.
свiнтоянське зiлля — Hypericum elegans,
Hypericum perforatum.
свiрепа — Sinapis arvensis.
свiрiпа — Brassica napus.
свiрка — Abies alba, Picea abies.
свiрок — Abies alba, Picea abies.
свiстильник зимовий — Torilis japonica.
свiстоянське зiлля — Hypericum perforatum.
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nus sanguinea, Euonymus europaeus, Rhamnus catharticus, Sinapis arvensis.
свидина бiла — Swida alba.
свидина вкорiнлива — Swida stolonifera.
свидина криваво-червона — Swida sanguinea.
свидина паросткова — Swida stolonifera.
свидина пiвденна — Swida australis.
свидове дерево — Cornus sanguinea.
свидовник — Cornus sanguinea.
свина трава — Potentilla argentea.
свинак — Sonchus sp.
свинарик — Salvia verticillata.
свиндюх — Ligusticum mutellina, Salvia verticillata.
свиндюха — Betonica oﬃcinalis.
свинжильник — Plantago major.
свинки — Datura stramonium, Xanthium strumarium.
свиннак — Crepis biennis.
свинниця — Nardus stricta.
свинокрiв — Scrophularia nodosa, Scrophularia umbrosa.
свинорий — Cynodon, Cynodon dactylon.
свинорий пальчастий — Cynodon dactylon.
свинська трава — Polygonum aviculare.
свинське зiллє — Polygonum aviculare.
свинський бур’ян — Polygonum aviculare.
свинуголи — Salvia verticillata.
свинук — Crepis biennis, Potentilla argentea.
свинуха — Chenopodium album, Polygonum
arenarium, Scrophularia umbrosa.
свинушка — Chaerophyllum bulbosum, Eryngium planum.
свинушки — Salvia pratensis.
свинушник — Hypochoeris radicata, Peucedanum oreoselinum, Salvia verticillata.
свинчак — Pinus sylvestris.
свинюх — Nardus stricta, Salvia pratensis,
Salvia verticillata, Stachys germanica.
свинюха — Betonica oﬃcinalis, Polygonum
aviculare.
свинюхи — Prunella vulgaris, Salvia nemorosa,
Xanthium strumarium.
свинюшки — Chenopodium urbicum, Salvia
verticillata, Xanthium strumarium.

свинюшкин — Lepidium ruderale, Salvia ver-

rig

сверцiя альпiйська — Swertia alpestris.
сверцiя багаторiчна — Swertia perennis.
сверцiя крапчаста — Swertia punctata.
свєнтоянське зiлля — Hypericum perforatum.
свиб — Cornus sanguinea.
свид (червонопрутий) — Cornus sanguinea.
свида — Padus avium.
свидва — Anagallis arvensis, Cornus sanguinea.
свидетель — Brassica elongata.
свидина — Swida, Anagallis arvensis, Cor-

py
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карпатський

—

Gentianella

свiчурник лихоманник — Gentiana cruciata.
свiчурник рiсистий — Gentianella ciliata.
свiчурник терлич — Gentiana cruciata.
свiчурник точкований — Gentiana punctata.
свiчурник шовчиноватий — Gentiana asclepiadea.

своб — Plantago media.
святе зiлля — Xanthium spinosum.
святоiванське зiлля — Hypericum perforatum.

святоянське зiлля — Hypericum hirsutum,

ht

Hypericum maculatum, Hypericum perforatum.
севастiянське зiлля — Hypericum perforatum.
северiлька полейолиста — Andromeda polifolia.
сегмарок — Hibiscus sp.
седач — Angelica sylvestris.
седаш — Melilotus oﬃcinalis.
сезам — Sesamum indicum.
секвойя — Sequoia, Sequoiadendron giganteum.
секвойя вiчнозелена — Sequoia sempervirens.
секвойядендрон — Sequoiadendron.
секвойядендрон велетенський — Sequoiadendron giganteum.
секвойядендрон гiгантський — Sequoiadendron giganteum.
секвоя — Sequoia.
секвоя велитня — Sequoiadendron giganteum.
секвоя вiчнозелена — Sequoia sempervirens.
секвоя всезелена — Sequoia sempervirens.
секуригера — Securigera.
секуригера мечовидна — Securigera securidaca.
секуринега — Securinega.
секуринега кущиста — Securinega suﬀruticosa.
селагiнела — Selaginella.
селедочна трава — Chenopodium vulvaria.
селезеночник — Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes.
селезiнник — Asplenium.
селезiнник волосинчастий — Asplenium
trichomanes.
селезiнник Гойфлера — Asplenium ×
heufleri.
селезiнник зелений — Asplenium trichomanes-ramosum, Asplenium viride.
селезiнник клинолистий — Asplenium cuneifolium.
селезiнник лiкарський — Asplenium ceterach.
селезiнник муровий — Asplenium rutamuraria.

co

laciniata.
свiтлуха — Carthamus tinctorius.
свiтлушка — Carthamus, Carthamus tinctorius, Lunaria rediviva.
свiтлушка жовта — Carthamus lanatus.
свiтлушка краска — Carthamus tinctorius.
свiтлячка — Adenostyles.
свiтлячка альпейська — Adenostyles alliariae.
свiтлячка гiрська — Adenostyles alliariae.
свiтоiванське зiллє — Hypericum perforatum.
свiт(о)янське зiлля — Hypericum perforatum.
свiтуян — Myosotis sp.
свiча царська — Verbascum phlomoides.
свiчарник — Convallaria majalis.
свiчечки польовi — Gymnadenia odoratissima.
свiчечки царськi — Agrimonia eupatoria.
свiчi — Euphrasia stricta, Verbascum thapsus.
свiчi царськi — Verbascum phlomoides.
свiчiвник — Gentiana asclepiadea, Verbascum
sp.
свiчка — Agrimonia eupatoria, Echium vulgare, Euphrasia stricta, Gentiana asclepiadea,
Gentiana lutea, Lupinus varius, Phyteuma spicatum.
свiчка Божа — Gymnadenia odoratissima.
свiчка їгорова — Orobanche elatior.
свiчка колосата — Phyteuma spicatum.
свiчка круглоголовка — Phyteuma orbiculare.
свiчка нiчна — Oenothera biennis.
свiчка петрова — Verbascum phlomoides.
свiчка царська — Verbascum phlomoides, Verbascum thapsus.
свiчки — Gentiana asclepiadea, Verbascum
densiﬂorum.
свiчки жовтi — Gentiana lutea.
свiчки польовi — Gentiana asclepiadea.
свiчки царськi — Verbascum phoeniceum.
свiчник — Gentiana asclepiadea, Heracleum
sphondylium subsp. sibiricum.
свiчурка — Echium vulgare.
свiчурник — Gentiana asclepiadea.
свiчурник весняний — Gentiana verna.
свiчурник вузколистий — Gentiana pneumonanthe.
свiчурник гiркавий — Gentianella amarella.

carpatica.

rig

pectinata, Phlox.

свiтлик звичайний — Phlox drummondii.
свiтлиця — Carthamus tinctorius, Rudbeckia

свiчурник

py

свiтилка — Odontites verna.
свiтильник — Centaurium erythraea.
свiтич — Gentiana sp.
свiтiянське зiлля — Hypericum perforatum.
свiтлик — Centaurium erythraea, Euphrasia
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селезiнник черговолистий — Asplenium ×
alternifolium.

селезiнник чорний — Asplenium adiantum-nigrum.

селезiнник яйцелистий — Asplenium obovatum.

селезiнник яйцелистий ланцетний — Asplenium obovatum subsp. lanceolatum.

селезiнниковi — Aspleniaceae.
селепуги — Prunus domestica.
селер — Apium.
селера — Apium, Apium graveolens.
селера звичайна — Apium graveolens.
селера пахуча — Apium graveolens.
селєр (звичайний) — Apium graveolens.
селєра — Apium graveolens.
селидоня — Chelidonium majus.
селиномiя — Chelidonium majus.
селiтрянка — Nitraria.
селiтрянка Шобера — Nitraria schoberi.
селiтрянковi — Nitrariaceae.
селягiнела — Selaginella.
селягiнела плауновидна — Selaginella selaginoides.

na, Rosa majalis.

сербивус — Rosa canina.
серги вовчi — Euonymus europaeus.
сергибуш — Chaerophyllum bulbosum.
серденька — Dicentra, Dicentra spectabilis.
серденька прекраснi — Dicentra spectabilis.

серденько зазульчине — Briza media.
сердечка — Dicentra spectabilis.
сердечна трава — Centaurea jacea, Galium

mollugo, Inula salicina, Lathyrus vernus, Vaccaria hispanica.
сердечник — Betonica oﬃcinalis, Calendula oﬃcinalis, Cardamine impatiens, Centaurium erythraea, Leonurus cardiaca, Lysimachia
nummularia, Majanthemum bifolium, Nicandra physalodes, Odontites verna, Physalis
alkekengi, Polygonatum odoratum, Potentilla
argentea, Potentilla erecta, Sanicula europaea,
Vaccaria hispanica, Viola mirabilis, Viola reichenbachiana.
сердечник польовий — Trifolium campestre.
сердешник — Asarum europaeum.
сердушник — Centaurium erythraea.
сереболина — Rosa canina.
серебрина — Rosa majalis.
середа права — Geum urbanum.
середки — Viola tricolor.
середушник — Centaurium erythraea.
сережечки — Polygonatum odoratum.
сережки — Prunella vulgaris.
сережки вовчi — Euonymus europaeus.
сережки Матерi Марiї — Lathyrus pratensis.
сережник — Primula veris.
сержина — Dahlia pinnata.
сернула — Serratula sp.
серняний корiнець — Peucedanum cervaria.
серп — Serratula tinctoria.
серп-трава — Cirsium arvense.
серпачка звичайна — Falcaria vulgaris.
серпень — Falcaria vulgaris.
серпики — Consolida regalis, Falcaria vulgaris.
серпишник — Galeopsis tetrahit.
серпiвник — Achillea millefolium, Cichorium
intybus, Leucanthemum vulgare.
серпiй — Serratula, Achillea millefolium, Cirsium arvense, Leucanthemum vulgare, Linaria
vulgaris, Serratula tinctoria, Serratula wolﬃi,
Valeriana oﬃcinalis.
серпiй будяковий — Serratula cardunculus.
серпiй будячковий — Serratula cardunculus.
серпiй вiнковий — Serratula coronata.

mum.

th
or

's

co

селягiнеловi — Selaginellaceae.
сельдерей — Apium graveolens.
семаш звичайний — Trientalis europaea.
семен високий — Cosmos bipinnatus.
семенiвки — Pyrus communis.
семеринка — Malus domestica.
семерник болотяний — Comarum palustre.
семибратна трава — Equisetum ramosissi-

сераделя (сiйна) — Ornithopus sativus.
серадель — Ornithopus sativus.
сербалина — Rosa canina.
серберез — Achillea millefolium.
серберина — Crataegus monogyna, Rosa cani-

ht

tentrionale.
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селезiнник пiвнiчний — Asplenium sep-

py
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семибратський лист — Erigeron acer.
семивихрик — Eupatorium cannabinum.
семижильник — Astragalus glycyphyllos,
Plantago major.

au

семиколiнка — Potamogeton lucens.
семилисник — Allium ursinum.
семисильник — Centaurium erythraea, Coronilla varia, Potentilla alba, Scrophularia nodosa.
сем’янник — Gentiana cruciata.
сем’яшник — Valeriana oﬃcinalis.
сенець — Ajuga reptans, Consolida regalis, Pulsatilla vulgaris.
сеношник — Helianthus annuus.
серадела — Ornithopus.
серадела дрiбненька — Ornithopus perpusillus.
серадела маленька — Ornithopus perpusillus.
серадела посiвна — Ornithopus sativus.
серадела сiйна — Ornithopus sativus.
сераделя маленька — Ornithopus perpusillus.
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leria coerulans.

сеслерiя Хефлера — Sesleria heuﬂerana.
сестрики — Melampyrum nemorosum.
сестричка — Melampyrum nemorosum, Viola
tricolor.

ht

сешевиця — Lens culinaris.
сємошник — Helianthus annuus.
сємушки — Helianthus annuus.
сєтник — Juncus conglomeratus.
сибирьок — Caragana frutex.
сибiрка — Caragana frutex, Chamaecytisus

rig

ratula coronata.
колючий — Serratula erucifolia.
красильний — Serratula tinctoria.
польовий — Adenophora lilifolia.
приквiтковий — Serratula bracteifolia.
серпiй приквiтниковий — Serratula bracteifolia.
серпiй променистий — Serratula radiata.
серпiй променястий — Serratula radiata.
серпiй рiзнолистий — Serratula lycopifolia.
серпiй сухоцвiтий — Serratula erucifolia.
серпiй увiнчаний — Serratula coronata.
серпiй український — Serratula wolﬃi.
серпiй фарбувальний — Serratula tinctoria.
серпiя — Serratula wolﬃi.
серпник — Achillea millefolium, Cichorium intybus, Iris sp., Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Plantago major, Serratula
tinctoria.
серпозник — Rosa canina.
серпок — Serratula tinctoria.
серпориз(ник) — Achillea millefolium.
серпорiз — Achillea millefolium, Achillea nobilis, Achillea ptarmica, Achillea sp., Anchusa
oﬃcinalis, Consolida regalis, Falcaria vulgaris,
Linaria vulgaris, Nonea pulla, Tanacetum
millefolium.
серпорiзник — Achillea millefolium, Achillea
pannonica.
серпризник — Rosa canina.
серпувник — Polygonatum multiﬂorum, Serratula tinctoria.
серпуха — Serratula erucifolia, Serratula tinctoria.
серпуха вiнцевата — Serratula coronata.
серпуха колюча — Serratula erucifolia.
серпуха красильна — Serratula tinctoria.
серпуха польова — Cirsium arvense.
серпуха промiниста — Serratula radiata.
серпуха рiжнолиста — Serratula lycopifolia.
серце дитяче — Veronica austriaca.
серце женське — Carduus sp.
серце земляне — Filipendula vulgaris, Orchis
mascula, Orchis morio.
серце iванове — Dicentra spectabilis.
серце мачухине — Lilium martagon.
серце мужське — Lilium martagon.
серце розбите — Dicentra spectabilis.
серце хлопське — Carduus sp.
серцiвка — Cerasus avium.
серця львинi — Dicentra spectabilis.

austriacus, Chamaecytisus ratisbonensis, Solanum tuberosum.
сива трава — Teucrium polium.
сивак — Echium vulgare, Malus domestica.
сивак звичайний — Echium vulgare.
сивачки — Vaccinium uliginosum.
сиваш — Teucrium polium.
сивеньке деревко — Artemisia abrotanum.
сиверсiя гiрська — Geum montanum.
сивець — Bromus arvensis, Succisa pratensis.
сивицi — Rubus caesius.
сивиця — Nardus stricta.
сивi ягоди — Vaccinium uliginosum.
сиворотень — Galium verum.
сиворотка iста — Galium verum.
сивульник — Vaccinium uliginosum.
сивучiй — Eryngium campestre.
сивушка — Nardus stricta.
сигезбекiя — Sigesbeckia.
сигезбекiя схiдна — Sigesbeckia orientalis.
сигла — Abies alba.
сигловачка — Carex montana.
сида — Sida.
сида багаторiчна — Sida hermaphrodita.
сидаш — Eupatorium cannabinum.
сидник — Teucrium polium.
сидун — Phaseolus vulgaris var. nanus.
сидуха — Phaseolus vulgaris var. nanus.
сизик — Tanacetum vulgare.
сизюринхiй — Sisyrinchium.
сизюринхiй вузьколистий — Sisyrinchium
montanum.
сизюринхiй гiрський — Sisyrinchium montanum.
сикавиця — Conium maculatum.
сикавка — Conium maculatum.
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серпiй
серпiй
серпiй
серпiй

серцятка — Briza media.
сеслерiя — Sesleria.
сеслерiя Бiльця — Sesleria bielzii.
сеслерiя болотяна — Sesleria coerulea.
сеслерiя Гейфлера — Sesleria heuﬂerana.
сеслерiя Гойфлера — Sesleria heuflerana.
сеслерiя голубувата — Sesleria coerulans.
сеслерiя карпатська — Sesleria bielzii, Ses-

py

серпiй глухий — Valeriana oﬃcinalis.
серпiй донецький — Serratula donetzica.
серпiй донський — Serratula tanaitica.
серпiй-жовтило — Serratula wolffii, Ser-
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foliatum.

симарубовi — Simaroubaceae.
симилизина — Chelidonium majus.
симиренка — Malus domestica.
синап(-кандиль) — Malus domestica.
синдибурка — Phaseolus vulgaris.
синдра — Leonurus cardiaca, Marrubium vulgare.

num.
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синеворот — Dracocephalum ruyschiana.
синевороть — Mercurialis perennis.
синеголов — Centaurea jacea, Eryngium plaсинеголовка — Eryngium planum.
синеголовник — Clinopodium vulgare, Eryngium planum.
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синель — Syringa vulgaris.
синеньке — Consolida regalis.
синенький — Centaurea cyanus.
синенькi — Solanum melongena.
синеродь — Mercurialis perennis.
синетка — Scilla bifolia.
синетка осiнна — Scilla autumnalis.
синетка стрiмголовка — Scilla siberica.
синецвiт — Consolida ajacis, Geranium palus-

tre, Nepeta nuda, Nepeta parviﬂora, Veronica
austriaca, Veronica spicata.
синецвiт городнiй рiзноцвiтнiй — Consolida
ajacis.
синець — Anchusa oﬃcinalis, Bromus arvensis,
Centaurea cyanus, Echium vulgare, Elymus
repens subsp. pseudocaesius, Leymus ramosus,
Melampyrum nemorosum.
синик — Juncus inﬂexus.
синильник — Isatis, Isatis tinctoria.
синильник звичайний — Isatis tinctoria.
синильник красильний — Isatis tinctoria.
синильник прибережний — Isatis littoralis.
синитоя — Aconitum napellus.
синиця — Centaurea cyanus, Fragaria vesca.
синички — Delphinium cuneatum, Scilla bifolia.
синичник — Centaurea cyanus.

au

cens, Campanula trachelium, Cichorium intybus, Echium vulgare, Hepatica nobilis, Limonium hypanicum, Scutellaria galericulata, Veronica longifolia.
синiй цвiт маленький — Ajuga genevensis.
синiль — Syringa vulgaris.
синка — Echium vulgare.
синовник — Campanula sibirica, Delphinium
cuneatum.
синок — Centaurea cyanus.
синоптерисовi — Sinopteridaceae.
синотал — Salix caprea.
синохвостик — Malus domestica.
синоцвiт — Ajuga genevensis, Ajuga reptans,
Centaurea cyanus, Salvia pratensis.
синюрка — Colchicum autumnale.
синюрки — Scilla bifolia.
синютка — Echium vulgare.
синютки — Myosotis sylvatica.
синюх — Centaurea cyanus.
синюха — Polemonium, Centaurea cyanus,
Echium vulgare, Polemonium caeruleum,
Polygonum arenarium.
синюха блакитна — Polemonium caeruleum.
синюха голуба — Polemonium caeruleum.
синюха звичайна — Polemonium caeruleum.
синюховi — Polemoniaceae.
синючок — Thalictrum simplex.
синюшка — Centaurea cyanus, Jasione montana.
синюшки — Polygala alpestris.
синюшник — Jasione montana.
синя трава — Veronica paniculata.
синявка — Cichorium intybus, Dracocephalum, Dracocephalum moldavica, Dracocephalum ruyschiana, Dracocephalum thymiﬂorum,
Knautia arvensis, Origanum vulgare.
синявки — Crocus reticulatus, Myosotis arvensis.
синяґи — Melampyrum nemorosum.
синяк — Echium, Ajuga genevensis, Anchusa
ofﬁcinalis, Campanula bononiensis, Cichorium
intybus, Echium vulgare, Eryngium planum,
Hepatica nobilis, Lactuca tatarica, Nonea pulla.
синяк Бiберштайна — Echium biebersteinii.
синяк високий — Echium italicum.
синяк звичайний — Echium vulgare.
синяк золотий — Echium vulgare.
синяк iталiйський — Echium italicum.
синяк подорожниковий — Echium plantagineum.
синяк Попова — Echium popovii.

ht

fusus.

сильник кровостяг — Sanguisorba oﬃcinalis.
сильтупс — Triticum durum.
сильфiй — Silphium.
сильфiй пронизанолистий — Silphium per-

синi ягоди — Vaccinium myrtillus.
синiй — Solanum melongena.
синiй баклажан — Solanum melongena.
синiй цвiт — Aster amellus, Asyneuma canes-

rig

сиквiль — Saponaria oﬃcinalis.
сикимора — Ficus carica.
сикля — Conium maculatum.
сикомор — Acer pseudoplatanus.
сила дев’ята — Inula helenium.
сила чоловiча — Molucella laevis.
силобiй — Silybum.
силовик — Phyteuma.
сильдирiй — Apium graveolens.
сильник — Geranium sanguineum, Juncus ef-

py
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Consolida regalis, Echium vulgare, Hepatica
nobilis, Ipomoea purpurea, Nepeta nuda.
синьоцвiт сивуватий — Asyneuma canescens.
синь-трава — Pulsatilla pratensis.
синьчик — Melampyrum nemorosum.
сипанка левадна — Poa pratensis.
сипанка-однолiтка — Poa annua.
сипика — Populus alba, Populus tremula.
сипiлка — Gladiolus imbricatus.
сиренiя — Syrenia.
сиренiя гiрська — Syrenia montana.
сиренiя сиза — Syrenia cana.
сиренiя стручкова — Syrenia siliculosa.
сиренiя Талiєва — Syrenia talijevii.
сирень — Syringa vulgaris.
сирень карпацька — Daphne mezereum.
сирець — Centaurea cyanus, Nardus stricta.
сирiпа — Barbarea vulgaris.
сирiтка — Bellis perennis, Bulbocodium versicolor, Lotus corniculatus, Viola tricolor.
сирiтки — Gagea sp., Scilla bifolia, Viola tricolor.
сирiтонька — Bellis perennis.
сирничка — Mycelis muralis.
сирнячка — Epilobium angustifolium.
сироголоватень — Alopecurus arundinaceus.
сироїжка — Brassica rapa.
сирота — Centaurea cyanus.
сиротень — Crocus reticulatus.
сироти — Viola tricolor.
сиротки — Bellis perennis, Muscari neglectum,
Myosotis sylvatica, Viola odorata.
сирпушник — Stachys palustris.
сирутки — Melampyrum nemorosum.
сируха — Galium aparine.
сисавка — Trifolium rubens.
сисай — Sedum telephium.
сисак — Salvia glutinosa.
сита — Phragmites australis.
сита трава — Sedum telephium.

charis sp., Juncus articulatus, Juncus conglomeratus, Juncus eﬀusus, Schoenus nigricans,
Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris, Scirpus sp.
ситник альпiйський — Juncus alpinus.
ситник блискучоплодий — Juncus articulatus.
ситник болотний — Juncus tenageia.
ситник бульбистий — Juncus bulbosus.
ситник витiчка — Juncus eﬀusus.
ситник гiрський — Juncus alpinus.
ситник голiвчастий — Juncus capitatus.
ситник головатий — Juncus capitatus.
ситник головчастий — Juncus capitatus.
ситник гостропелюстковий — Juncus acutiﬂorus.
ситник гостроцвiтий — Juncus acutiflorus.
ситник двозначний — Juncus ambiguus.
ситник днiстровський — Juncus tyraicus.
ситник жаб’ячий — Juncus ranarius, Juncus bufonius.
ситник Жерара — Juncus gerardi.
ситник каштановий — Juncus castaneus.
ситник колiнчастий — Juncus alpinus.
ситник круглоплодий — Juncus sphaerocarpus.
ситник кулястоплодий — Juncus sphaerocarpus.
ситник купкоквiтковий — Juncus soranthus.
ситник купчастий — Juncus conglomeratus.
ситник купчастоцвiтий — Juncus soranthus.
ситник лiсовий — Juncus acutiﬂorus.
ситник мiлководний — Juncus tenageia.
ситник нитковидний — Juncus ﬁliformis.
ситник ниткуватий — Juncus filiformis.
ситник нитчастий — Juncus ﬁliformis.
ситник пониклий — Juncus inﬂexus.
ситник приморський — Juncus maritimus.
ситник прирiчковий — Juncus tenageia.
ситник розкидистий — Juncus eﬀusus.
ситник розлогий — Juncus effusus.
ситник розчепiрений — Juncus squarrosus.
ситник ропуховий — Juncus bufonius.
ситник сизий — Juncus inflexus.
ситник синик — Juncus inﬂexus.
ситник скупчений — Juncus conglomeratus.
ситник солонцевий — Juncus gerardi.
ситник солонцевий купчастоцвiтий — Juncus gerardi subsp. soranthus.
ситник стиснений — Juncus compressus.
ситник стиснутий — Juncus compressus.
ситник сумнiвний — Juncus ambiguus.
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montanum.

синьораст — Scilla bifolia.
синьоцвiт — Asyneuma, Consolida ajacis,

ситiвник — Pycreus.
ситiвник жовтуватий — Pycreus ﬂavescens.
ситник — Juncus, Eleocharis palustris, Eleo-

py

синяк червоний — Echium russicum.
синяки — Phacelia tanacetifolia.
синячки — Hepatica nobilis.
синячник — Isatis tinctoria.
синьдерей — Apium graveolens.
синька — Anchusa oﬃcinalis, Scilla bifolia.
синьки — Crocus heuﬀelianus.
синьовода — Consolida ajacis.
синьодрас — Scilla bifolia, Scilla bifolia.
синьодрис — Scilla bifolia, Scilla bifolia.
синьоочки — Sisyrinchium, Lobelia erinus.
синьоочки вузьколистi — Sisyrinchium
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dulosus.

ситник тупоцвiтий — Juncus subnodulosus.

ситник узбережний — Juncus littoralis.
ситник Фомiна — Juncus fominii.
ситник членистий — Juncus articulatus.
ситник чорний — Juncus atratus.
ситник шовкiвка — Juncus triﬁdus.
ситник ясноплодий — Juncus articulatus.
ситниковi — Juncaceae.
ситниця — Typha sp.
ситничок — Juncellus, Juncus eﬀusus.
ситничок паннонський — Juncellus pannonicus.

ситничок пiзнiй — Juncellus serotinus.
ситняг — Eleocharis, Carex acutiformis,

tum.

ситовик — Juncus articulatus.
ситовина — Eleocharis palustris, Eleocharis sp.
ситовник — Cyperus fuscus, Scirpus holoschoenus, Pycreus.

ситовник жовтуватий — Pycreus ﬂavescens.
сить — Cyperus fuscus.
сицiос — Sicyos.
сицiос кутастий — Sicyos angulatus.
сичавиця — Lens culinaris.
сичак — Euphorbia nicaeensis, Sambucus nigra.

сичевиця — Lens culinaris.
сичужник — Galium verum.
сiбiрка — Caragana frutex.
сiвар — Acorus calamus, Iris sp.
сiвар жовтий — Iris pseudacorus.
сiверник звичайний — Samolus valerandi.
сiґесбекiя схiдна — Sigesbeckia orientalis.
сiда — Sida.
сiда багаторiчна — Sida hermaphrodita.
сiдач — Eupatorium, Eupatorium cannabinum, Inula hirta, Teucrium polium.

сiдач конопляний — Eupatorium cannabinum.

сiдач конопляник — Eupatorium cannabinum.
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Eleocharis acicularis, Eleocharis palustris.
ситняг австрiйський — Eleocharis austriaca.
ситняг багатостеблий — Eleocharis multicaulis.
ситняг багатостебловий — Eleocharis multicaulis.
ситняг бiдноцвiтий — Eleocharis quinqueflora.
ситняг болотний — Eleocharis palustris.
ситняг болотяний — Eleocharis palustris.
ситняг голчастий — Eleocharis acicularis.
ситняг гостролусковий — Eleocharis oxylepis.
ситняг карнiолiйський — Eleocharis carniolica.
ситняг Клiнґе — Eleocharis klingei.
ситняг ковпачковий — Eleocharis mitracarpa.
ситняг країнський — Eleocharis carniolica.
ситняг маленький — Eleocharis parvula.
ситняг малоквiтковий — Eleocharis quinqueﬂora.
ситняг однолусковий — Eleocharis uniglumis.
ситняг пипкуватий — Eleocharis mamillata.
ситняг п’ятиквiтковий — Eleocharis quinqueﬂora.
ситняг сосочковий — Eleocharis mamillata.
ситняг яйцевидний — Eleocharis ovata.
ситняг яйцеподiбний — Eleocharis ovata.
ситняк — Juncus sp.

ситовець окружковий — Holosteum umbella-

ht

Томаса — Juncus thomasii.
тоненький — Juncus tenuis.
тонкий — Juncus tenuis.
тридiльний — Juncus trifidus.
трилусковий — Juncus triglumis.
трироздiльний — Juncus triﬁdus.
тупопелюстковий — Juncus subno-

rig

ситник
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ситник
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сiдач пеночник — Eupatorium cannabinum.
сiдаш — Eupatorium cannabinum, Nepeta nuda.

сiдерiтiс гiрська — Sideritis comosa.
сiдун — Berteroa incana.
сiєла — Siella.
сiєла пряма — Siella erecta.
сiйка — Papaver rhoeas.
сiкавиця — Conium maculatum, Lens culinaris.

сiкирки — Consolida ajacis, Consolida regalis.
сiкник — Juncus eﬀusus.
сiкняк — Carduus acanthoides, Cirsium arvense.

сiкняк дикий — Datura stramonium.
сiкора — Populus nigra, Populus tremula.
сiль заяча — Majanthemum bifolium.
сiльдєрей — Apium graveolens.
сiльник — Tetradiclis.
сiльник тендiтний — Tetradiclis tenella.
сiм паличок — Comarum palustre.
сiмдесят колiнцiв — Coronilla varia.
сiмейка — Rosa multiﬂora.
сiмейна — Rosa multiﬂora.
сiмена котовi — Vincetoxicum hirundinaria.
сiм’я блошне — Plantago arenaria.
сiм’я вороб’яче — Buglossoides arvensis.
сiм’я горобине — Buglossoides arvensis.
сiм’я журавлине — Lithospermum oﬃcinale.
сiм’я зозуляче — Briza media.
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tana.

голубина — Scabiosa columbaria.
дика — Scabiosa ochroleuca.
дрiбноцвiта — Scabiosa micrantha.
жовта — Scabiosa ochroleuca.
колесовидна — Scabiosa rotata.
кримська — Scabiosa taurica.
матова — Scabiosa opaca.
передгiрська — Scabiosa praemon-

скабiоза свiтла — Scabiosa lucida.
скабiоза українська — Scabiosa ucrainica.
скажена ягода — Solanum nigrum.
скажений огiрок — Ecballium elaterium.
скаженина — Datura stramonium, Elymus
repens.

strumarium.

ht

скажениха — Jurinea linearifolia.
скаженюха — Jurinea linearifolia, Xanthium

tia.

rig

сказ (котячий) — Valeriana oﬃcinalis.
сказитник — Campanula glomerata.
скакулi — Prunus domestica subsp. insititia.
скакульки — Prunus domestica subsp. insitiскакун — Avena fatua, Linum usitatissimum
var. crepitans, Papaver rhoeas.

скакунець — Papaver rhoeas.
скала(-трава) — Asperugo procumbens.
скандикс — Scandix.
скандикс Венерин гребiнь — Scandix pecten-
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sum ofﬁcinale, Geranium pusillum, Helichrysum arenarium, Potentilla argentea, Ranunculus illyricus, Trifolium repens, Trigonella
caerulea.
сiрень — Syringa chinensis, Syringa vulgaris.
сiрень культурна — Syringa chinensis.
сiрень повна — Syringa chinensis.
сiрєнь — Scilla bifolia.
сiрики — Capsella bursa-pastoris.
сiриця — Nardus stricta.
сiрка — Briza media, Lychnis chalcedonica.
сiровка — Cirsium arvense.
сiрозiлля — Trigonella caerulea.
сiроха — Nardus stricta.
сiруха — Cuscuta europaea.
сiсильник — Epilobium angustifolium.
сiтниг — Eriophorum latifolium.
сiтник — Eleocharis palustris, Juncus conglomeratus, Juncus eﬀusus, Juncus sp.
сiтник альпейський — Juncus alpinus.
сiтник баюрний — Juncus tenageia.
сiтник здавлений — Juncus compressus.
сiтник лiсовий — Juncus acutiﬂorus.
сiтник ропушник — Juncus bufonius.
сiтник солончаковий — Juncus gerardi.
сiтник твердий — Juncus squarrosus.
сiтник членистий — Juncus articulatus.
сiтняг — Butomus umbellatus, Eleocharis
palustris, Juncus sp., Phragmites australis,
Scirpus lacustris.
сiтняк — Carduus acanthoides, Cirsium arvense, Serratula tinctoria.
сiтовина — Scirpus lacustris.
сiтовник — Allium decipiens.
сiть — Juncus sp.
сiчовиця — Lens culinaris.
сiянець — Papaver rhoeas.
сiянка — Allium cepa, Alopecurus pratensis,
Avena fatua.
скабiоза — Scabiosa.
скабiоза блiдо-жовта — Scabiosa ochroleuca.

скабiоза
скабiоза
скабiоза
скабiоза
скабiоза
скабiоза
скабiоза
скабiоза
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сiм’я канареєчне — Phalaris canariensis.
сiм’я линеве — Potamogeton pectinatus.
сiм’я плаунове — Lycopodium clavatum.
сiм’я польове — Veronica austriaca.
сiм’я пузирове — Cicer arietinum.
сiм’я цитварне — Artemisia lerchiana.
сiндєрейка — Apium graveolens.
сiничник — Centaurea cyanus.
сiно п’яне — Stellaria hippoctona.
сiножать — Helichrysum arenarium.
сiнтябрин — Solidago gigantea.
сiнчак — Erigeron acer.
сiньдєрей — Apium graveolens.
сiпник — Juncus eﬀusus.
сiре зiлля — Chelidonium majus, Cynoglos-
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veneris.

скандикс гребiнчастий — Scandix pectenveneris.

скандикс зiрчастий — Scandix stellata.
скандикс кримський — Scandix taurica.
скарух — Sorbus aucuparia.
сквiр — Larix decidua.
сквi(ро)к — Picea abies.
скелелюбка — Theligonum.
скелелюбка сланка — Theligonum cynocrambe.

скелелюбковi — Theligonaceae.
скерда — Crepis tectorum.
скереда — Crepis.
скереда альпiйська — Crepis alpina.
скереда болотна — Crepis paludosa.
скереда болотяна — Crepis paludosa.
скереда бородавчаста — Crepis zacintha.
скереда великоцвiта — Crepis conyzifolia.
скереда вищерблена — Crepis praemorsa.
скереда волосинчаста — Crepis capillaris.
скереда волосовидна — Crepis capillaris.
скереда вонюча — Crepis foetida.
скереда галузиста — Crepis ramosissima.
скереда гарна — Crepis pulchra.
скереда дворiчна — Crepis biennis.
скереда дрiбноквiткова — Crepis micrantha.
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дрiбноцвiта — Crepis micrantha.
звичайна — Crepis tectorum.
зелена — Crepis capillaris.
конiзолиста — Crepis conyzifolia.
красива — Crepis pulchra.
маколиста — Crepis rhoeadifolia.
мачколиста — Crepis rhoeadifolia.
м’яка — Crepis mollis.
м’яковолосиста — Crepis mollis.
обгризена — Crepis praemorsa.
обкусана — Crepis praemorsa.
палестинська — Crepis sancta.
паннонська — Crepis pannonica.
покрiвельна — Crepis tectorum.
пурпурова — Crepis purpurea.
сибiрська — Crepis sibirica.
смердюча — Crepis foetida.
смердюча маколиста — Crepis

скополiя карнiолiйська — Scopolia carnio-

foetida subsp. rhoeadifolia.
скереда тверда — Crepis pannonica.
скереда тупокiнцева — Crepis praemorsa.
скереда щетиняста — Crepis setosa.
скередник — Lagoseris.
скередник гарноголiвчастий — Lagoseris
callicephala.
скередник палестинський — Lagoseris
sancta.
скередник пурпуровий — Lagoseris purpurea.
скередниця — Zacintha.
скередниця бородавчаста — Zacintha verrucosa.
скин — Carduus nutans.
скипетр царський — Verbascum phlomoides.
складник — Glechoma hederacea.
складноцвiтi — Asteraceae, Compositae.
склеропоа — Scleropoa.
склеропоа жорстка — Scleropoa rigida.
склянка — Malus domestica.
склянчаник — Chelidonium majus.
скокель — Linum usitatissimum var. crepitans.
скокоцень — Papaver rhoeas.
сколiмус — Scolymus.
сколiмус iспанський — Scolymus hispanicus.
сколiмус плямистий — Scolymus maculatus.
сколоздра — Malus domestica.
сколоздрик — Galanthus nivalis, Leucojum
vernum.
сколоздрики лiснi — Convallaria majalis.
сколоздрист — Galanthus nivalis, Leucojum
vernum.
скомпiя — Cotinus coggygria.
скопець — Veronica anagallis-aquatica.
скопитне — Asarum europaeum.
скополiя — Scopolia.

скорзонера рожева — Scorzonera rosea.
скорзонера роздiльнолиста — Scorzonera

lica.

скополiя отруйна — Scopolia carniolica.
скордiя — Teucrium scordium.
скорзонера — Scorzonera.
скорзонера австрiйська — Scorzonera austriaca.

скорзонера дрiбноквiткова — Scorzonera
parviﬂora.

скорзонера iспанська — Scorzonera hispanica.

скорзонера кримська — Scorzonera taurica.
скорзонера кучерява — Scorzonera crispa.
скорзонера мечолиста — Scorzonera ensifo-
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purea.

м’яка — Scorzonera mollis.
низька — Scorzonera humilis.
пряма — Scorzonera stricta.
пурпурова — Scorzonera pur-

ht

lia.

скорзонера
скорзонера
скорзонера
скорзонера

laciniata.

py

скорзонера сиза — Scorzonera cana.
скорзонера стиснута — Scorzonera stricta.
скорода — Allium angulosum, Allium schoe-

noprasum, Allium senescens, Carex digitata,
Carex hirta, Carex michelii, Galium odoratum.
скородник — Carex digitata.
скородрiсть — Galanthus nivalis.
скороздра — Panicum miliaceum.
скороздрость — Hepatica nobilis.
скорозрiлка — Avena sativa.
скорозрiст — Galanthus, Galanthus nivalis.
скорозрiст пiдснiжник — Galanthus nivalis.
скоролiски — Hepatica nobilis, Scilla bifolia.
скоропасть — Chelidonium majus.
скоророст — Galanthus nivalis.
скороспiлка — Bellis perennis, Leucojum, Primula veris.
скороспiлка весняна — Leucojum vernum.
скорпiй — Equisetum arvense.
скорусь — Sorbus aucuparia.
скорух — Frangula alnus, Sorbus aucuparia.
скорух бiлий — Sorbus aucuparia.
скорух чорний — Frangula alnus.
скоруха — Rhamnus catharticus, Sorbus aucuparia.
скоруха челлена — Sorbus aucuparia.
скоруха черлена — Sorbus aucuparia.
скоруха чорна — Frangula alnus.
скоруш(а) — Sorbus aucuparia.
скорушина — Frangula alnus, Sorbus aucuparia.
скорушiнка — Malus domestica.
скорцонера — Scorzonera.

co

скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
скереда
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natum odoratum.

скумпiя звичайна — Cotinus coggygria.
скупiя — Cotinus coggygria, Polygonatum multiﬂorum.

скусiвник — Arnica montana, Astrantia major.
скусiвник гiрський — Arnica montana.
скучень — Campanula glomerata.
скучник — Campanula glomerata.
слабанiж — Impatiens noli-tangere.
слабина — Galium rubioides.
слабинi(о)жка — Impatiens noli-tangere.
слабинога — Impatiens noli-tangere.
слабiвник — Impatiens noli-tangere.
слабник — Myosoton, Impatiens noli-tangere,
Myosoton aquaticum.

слабник водяний — Myosoton aquaticum.
слабоколiн(ник) — Impatiens noli-tangere.
слабонiг — Impatiens noli-tangere.
слабонiж(инь) — Impatiens noli-tangere.
слабонiй — Impatiens noli-tangere.
слабонiр — Impatiens noli-tangere.
слабонiс — Impatiens noli-tangere.
слабонуж(ник) — Impatiens noli-tangere.
слабоня — Impatiens noli-tangere.
слабонь — Impatiens noli-tangere.
слабун — Impatiens noli-tangere.
сладостi котячi — Valeriana oﬃcinalis.
сламенки — Xeranthemum annuum.
слез — Althaea oﬃcinalis, Malva sylvestris.
слезинець — Asplenium septentrionale.
слезiнь (звичайний) — Lavatera thuringiaca.
слезiнь лiтний — Lavatera trimestris.
слезуха — Centaurea ruthenica.
слендра — Leonurus cardiaca.
слива — Prunus, Prunus domestica.
слива антипка — Cerasus mahaleb.
слива вишня — Cerasus vulgaris.
слива дика — Cotoneaster niger, Prunus do-
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Sempervivum sp., Sempervivum tectorum.
скочки звичайнi — Jovibarba globifera.
скочки звичайнi типовi — Jovibarba globifera subsp. globifera.
скочки звичайнi шорсткi — Jovibarba
globifera subsp. hirta.
скребниця — Ceterach.
скребниця аптечна — Ceterach oﬃcinarum.
скрижапель — Malus domestica.
скрип(ей) — Equisetum arvense.
скрипець — Equisetum arvense.
скрипiй — Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Equisetum sp.
скрипiй водяний — Lythrum salicaria.
скрипуха болотяна — Crepis paludosa.
скрипуха великоцвiтна — Crepis conyzifolia.
скрипуха вонюча — Crepis foetida.
скрипуха (дволiтна) — Crepis biennis.
скрипуха звичайна — Crepis tectorum.
скрипуха зелена — Crepis capillaris.
скрипуха мачколиста — Crepis rhoeadifolia.
скрипуха обгризена — Crepis praemorsa.
скрипуха сибiрська — Crepis sibirica.
скрипуха тверда — Crepis pannonica.
скрипуха щетинкувата — Crepis setosa.
скритниця — Crypsis.
скритниця головата — Crypsis schoenoides.
скритниця китникова — Crypsis alopecuroides.
скритниця китниковидна — Crypsis alopecuroides.
скритниця колюча — Crypsis aculeata.
скритниця колючкова — Crypsis aculeata.
скритниця остролиста — Crypsis aculeata.
скритниця сашникова — Crypsis schoenoides.
скритниця схенусовидна — Crypsis schoenoides.
скрутник жаток — Streptopus amplexifolius.
скрух чорний — Rhamnus catharticus.
скруха — Sorbus aucuparia.
скрученик — Spiranthes.
скрученик гарний — Spiranthes sinensis,
Spiranthes amoena.
скрученик осiннiй — Spiranthes spiralis.
скрученик приємний — Spiranthes amoena.
скрученик спiральний — Spiranthes spiralis.
скрушина — Frangula alnus, Rhamnus catharticus, Sorbus aucuparia.
скудолисник — Erophila verna.

ht

скоцень — Linum usitatissimum var. crepitans.
скочень — Linum usitatissimum var. crepitans.
скочки — Jovibarba, Jovibarba globifera,

скулочник — Malva verticillata.
скульба — Taraxacum oﬃcinale.
скумбрiя — Cotinus coggygria.
скумпiя — Cotinus, Cotinus coggygria, Polygo-

rig

tans.

py

скоц(ель) — Linum usitatissimum var. crepi-
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mestica subsp. insititia.

слива домашня — Prunus domestica.
слива звичайна — Prunus domestica.
слива колюча — Prunus spinosa.
слива-лича — Prunus cerasifera, Prunus domestica.

слива
слива
слива
слива
слива
слива
слива

молдавська — Prunus moldavica.
мореля — Armeniaca vulgaris.
птича ягода — Cerasus avium.
розлога — Prunus divaricata.
садова — Prunus domestica.
св. Лукiї — Cerasus mahaleb.
степова — Prunus stepposa.
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subsp. insititia.

сливка угорська — Prunus domestica.
сливки — Prunus cerasifera.
сливки вовчi — Rosa canina.
сливняк — Padus avium.
слиг — Thalictrum minus.
слиз — Althaea oﬃcinalis, Malva, Malva sylvestris.

lidonium majus, Echium vulgare, Hieracium umbellatum, Hyoscyamus niger, Lappula
squarrosa, Nonea pulla, Primula veris.
слiпота куряча — див. куряча слiпота,
Anagallis arvensis, Anchusa oﬃcinalis, Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris,
Atropa bella-donna, Buglossoides purpureocaerulea, Caltha palustris, Capsella bursa-pastoris, Chelidonium majus, Cicuta virosa, Cynoglossum oﬃcinale, Echium vulgare, Gentiana pneumonanthe, Geum urbanum, Helianthemum nummularium, Hepatica nobilis, Hieracium caespitosum, Hyoscyamus niger, Lamium
album, Lamium maculatum, Lamium sp., Lotus corniculatus, Myosotis scorpioides, Nonea
pulla, Parnassia palustris, Primula veris, Pulmonaria oﬃcinalis, Ranunculus acris, Ranunculus arvensis, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus repens, Senecio congestus, Symphytum oﬃcinale, Tanacetum vulgare, Trollius europaeus, Viola odorata, Viola tricolor.
слiпота куряча бiла — Anemone sylvestris.
слiпотан — Ranunculus acris.
слiпоти — Ranunculus acris.
слiпоти курячi — Primula veris.
слiпотнєк — Ranunculus sp.
слiпчаки — Malus domestica.
словiнь — Linum usitatissimum var. vulgare.
слодишка — Polypodium vulgare.
слонець — Helianthus annuus.
слонечник — Helianthus annuus.
слонечники — Adonis vernalis.
слочок — Orchis militaris.
слюз — Althaea oﬃcinalis, Malva neglecta,
Malva sylvestris.
слюзник — Lavatera thuringiaca.
сляз — Lavatera thuringiaca.
сльоз (турецький) — Malva sylvestris.
сльози — Briza media.
сльози вдовинi — Galinsoga parviﬂora.
сльози зозулинi — див. зозулинi сльози,
Dactylorhiza maculata, Orchis militaris, Orchis morio.
сльози кукушкинi — Platanthera bifolia.
сльози курячi — Dactylorhiza maculata.
сльози Матер Божої — Briza media.
сльози матерi — Capsella bursa-pastoris.
сльози Матерi Божої — Hypericum perforatum.
сльози Пресвятої Дiви — Briza media.
сльозик — Convallaria majalis.
сльозки — Briza media, Dactylorhiza maculata, Dianthus deltoides, Tussilago farfara, Viola
tricolor.
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слиз городний — Malva sylvestris.
слиз дикий — Malva sylvestris.
слиз звичайний — Malva neglecta.
слиз зiрчак — Malva alcea.
слиз круглолистий — Malva pusilla.
слиз лiсовий — Malva sylvestris.
слиз остролистий — Malva alcea.
слиз скулочник — Malva crispa.
слизиця повстяниста — Lavatera thuringiaca.
слизiвник — Malva pusilla.
слизник — Althaea oﬃcinalis, Malva sylvestris.
слизняк — Ornithogalum umbellatum.
слизовий лист — Malva sylvestris.
слизт — Malva sylvestris.
слинник — Solanum nigrum.
слиц синiй — Lavatera thuringiaca.
слiд гусячий — Leonurus cardiaca.
слiд курячий — Leonurus cardiaca, Portulaca

Primula veris.

слiпота курєча — Bellis perennis.
слiпота курина — Campanula glomerata, Che-

ht

insititia.

слива-угорка — Prunus domestica.
слива черемха — Padus avium.
слива-череха — Cerasus avium.
слива черешня — Cerasus avium.
сливка — Prunus domestica, Prunus domestica

слiпота борова — Ranunculus polyanthemos.
слiпота дорожна — Potentilla anserina.
слiпота жовта — Anemone ranunculoides,

rig

слива тернина — Prunus spinosa.
слива тернянка — Prunus domestica subsp.

py
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слiдочки цаповi — Lepidium ruderale.
слiз — Althaea oﬃcinalis, Hibiscus sp.
слiзки зозульчинi — Orchis militaris.
слiпак — Hypericum tetrapterum, Papaver ori-

au

entale, Ranunculus sp., Silene dioica, Silene
latifolia, Taraxacum oﬃcinale.
слiпаки — Caltha palustris, Ranunculus acris,
Ranunculus repens, Tussilago farfara.
слiпачник — Silene dioica.
слiпачок — Hieracium pilosella.
слiпець — Papaver orientale.
слiпка — Nonea pulla.
слiпняк (степний) — Cynoglossum oﬃcinale.
слiпокур — Cornus sanguinea.
слiпокурник — Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Ranunculus sceleratus.
слiпота — Anchusa oﬃcinalis, Bryonia alba, Caltha palustris, Helianthemum nummularium, Hepatica nobilis, Hieracium pilosella, Lamium maculatum, Linaria vulgaris, Potentilla anserina, Primula veris, Ranunculus
polyanthemos, Taraxacum oﬃcinale.
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ana oﬃcinalis.

смердюшка — Tagetes patula.
смердяк — Sorbus aria.
смердячка — Chenopodium vulvaria.
смереґа — Pinus sylvestris.
смерек — Picea abies.
смерек червений — Larix decidua.
смерека — Picea, Abies, Abies alba, Abies si-
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birica, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris.
смерека бiла — Abies alba, Larix decidua.
смерека верхова — Pinus sylvestris.
смерека гiмалайська — Picea morinda.
смерека Енґельманна — Picea engelmannii.
смерека звичайна — Picea abies.
смерека колюча — Picea pungens.
смерека сербська — Picea omorika.
смерека сибiрська — Abies sibirica.
смерека сиза — Picea glauca.
смерека стрiмка — Picea abies.
смерека схiдна — Picea orientalis.
смерека турецька — Larix decidua.
смеречє — Picea abies.
смеречина — Picea abies.
смеречiчка — Equisetum arvense.
смеречки — Calluna vulgaris.
смеречник — Lycopodium clavatum.
смеречок жабiй — Equisetum arvense.
смерiчка — Calluna vulgaris, Equisetum arvense, Equisetum sylvaticum, Equisetum sp.
смерiчка млакова — Equisetum palustre.
смерiчка млачна — Equisetum palustre.
смерiчка польова — Equisetum arvense.
смерiчник — Equisetum arvense.
смертельник — Cicuta, Cicuta virosa, Helichrysum arenarium.
смертельник великий — Cicuta virosa.
смертельник їдовитий — Cicuta virosa.
смерть овеча — Stipa capillata, Stipa pennata.
смерть песя — Cynanchum acutum.
сметанка — Potentilla anserina.
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harmala.

смердючка — Geranium robertianum, Valeri-

um majus, Potentilla anserina, Primula veris,
Salvia glutinosa.
сметанник звичайний — Agrimonia eupatoria.
смєрек — Picea abies.
смиз — Pedicularis.
смиз болотяний — Pedicularis palustris.
смиз бунчук — Pedicularis sceptrum-carolinum.
смиз високий — Pedicularis exaltata.
смиз кудлатий — Pedicularis comosa.
смиз лiсовий — Pedicularis sylvatica.
смиз очертовий — Pedicularis verticillata.
смикавець — Cyperus.
смикавець бурий — Cyperus fuscus.
смикавець гачкуватий — Cyperus hamulosus.
смикавець голий — Cyperus glaber.
смикавець довгий — Cyperus longus.
смикавець жовтавий — Cyperus ﬂavescens.
смикавець жовтуватий — Cyperus flavescens.
смикавець iндiйський — Cyperus difformis.
смикавець їдомий — Cyperus esculentus.
смикавець їстiвний — Cyperus esculentus.
смикавець купчастий — Cyperus glomeratus.
смикавець Мiкелi — Cyperus michelianus.
смикавець паннонський — Cyperus pannonicus.
смикавець панонський — Cyperus pannonicus.
смикавець пiзнiй — Cyperus serotinus.
смикавець ржавий — Cyperus fuscus.
смикавець рiзнорiдний — Cyperus diﬀormis.
смикавець скупчений — Cyperus glomeratus.
смикавка — Pycreus, Carex sp., Cynosurus
cristatus, Eleocharis palustris.
смикавка жовтувата — Pycreus ﬂavescens.
смикавки — Colchicum autumnale.
смикалочка — Butomus umbellatus.
смилка — Dianthus sp.
смирна — Galium mollugo, Rorippa sylvestris.
смирнiй — Smyrnium.
смирнiй пронизанолистий — Smyrnium
perfoliatum.
смитанник — Potentilla anserina, Taraxacum
oﬃcinale.
смичай — Nardus stricta.
смичаль — Scirpus lacustris.
смичка — Acorus calamus, Carex sp., Cynosurus cristatus.

rig

Listera ovata.

сльозки кукушкинi — Dactylorhiza majalis.
сльозки пречистi — Polygonatum odoratum.
смажiнки — Malus domestica.
смальцуга — Pinus sylvestris.
смарх кiнський — Rumex obtusifolius.
смелка — Silene nutans.
смердак — Sorbus aucuparia.
смердюха — Euonymus verrucosus, Peganum

сметанка дика — Euphorbia peplus.
сметанка(-трава) — Salvia aethiopis.
сметанник — Agrimonia eupatoria, Chelidoni-

py

сльозки Боговi — Dianthus carthusianorum.
сльозки заячi — Trientalis europaea.
сльозки зозулинi — Gymnadenia conopsea,
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смiлка поникла сумнiвна — Silene nutans
subsp. dubia.

смiлка поникла типова — Silene nutans
subsp. nutans.

смiлка
смiлка
смiлка
смiлка
смiлка

приземкувата — Silene supina.
рясноцвiта — Silene multiflora.
середня — Silene media.
сибiрська — Silene sibirica.
Сирейщикова — Silene syreistschi-

kowii.

caria.
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смiлка Ситника — Silene sytnikii.
смiлка стiжкувата — Silene conica.
смiлка сумнiвна — Silene dubia.
смiлка татарська — Silene tatarica.
смiлка українська — Silene ucrainica.
смiлка французька — Silene gallica.
смiлка херсонська — Silene chersonensis.
смiлка червона — Silene dioica, Lychnis visсмiлка широколиста — Silene latifolia.
смiлка широколиста бiла — Silene latifolia
subsp. alba.

смiлка широколиста типова — Silene latifolia subsp. latifolia.

смiлка шпергелелиста — Silene spergulifolia.

смiлка щиткова — Silene armeria.
смiлка Юндзiлла — Silene jundzillii.
смiлка яйлинська — Silene jailensis.
смiлка-несправжньовушниця — Silene ×

au

th
or

's

co

carthusianorum, Dianthus deltoides, Dianthus
pallidiﬂorus, Dianthus platyodon, Hypericum
perforatum, Lychnis ﬂos-cuculi, Lychnis viscaria, Silene nutans.
смiлка альпiйська — Silene alpestris.
смiлка армерiєвидна — Silene armeria.
смiлка багатоквiткова — Silene multiﬂora.
смiлка бiла — Silene nutans.
смiлка бобовидна — Silene coringiifolia.
смiлка боболиста — Silene cserei, Silene
coringiifolia.
смiлка бузька — Silene hypanica.
смiлка вилкаста — Silene dichotoma.
смiлка вилчаста — Silene dichotoma.
смiлка висока — Silene exaltata.
смiлка волзька — Silene wolgensis.
смiлка гайова — Silene nemoralis.
смiлка гальська — Silene gallica.
смiлка Гельманна — Silene hellmannii.
смiлка густоцвiта — Silene densiflora.
смiлка дiбровна — Silene nemoralis.
смiлка днiпровська — Silene borysthenica.
смiлка довгоцвiта — Silene bupleuroides.
смiлка донецька — Silene donetzica.
смiлка дрiбненька — Silene pusilla.
смiлка дрiбноцвiта — Silene borysthenica.
смiлка Завадського — Silene zawadzkii.
смiлка звисла — Silene pendula.
смiлка звичайна — Silene vulgaris.
смiлка звичайна змiнена — Silene vulgaris
subsp. commutata.
смiлка звичайна типова — Silene vulgaris
subsp. vulgaris.
смiлка зеленкувата — Silene chlorantha.
смiлка зеленоквiткова — Silene viridiﬂora.
смiлка зеленоцвiта — Silene viridiflora, Silene chlorantha.
смiлка змiнена — Silene commutata.
смiлка iталiйська — Silene italica.
смiлка iталiйська гайова — Silene italica
subsp. nemoralis.
смiлка конiчна — Silene conica.
смiлка конiчна несправжня — Silene conica subsp. subconica.
смiлка крейдяна — Silene cretacea.
смiлка лежача — Silene procumbens, Silene supina.
смiлка липка — Silene viscosa, Lychnis viscaria.
смiлка литовська — Silene lithuanica.
смiлка мiнлива — Silene commutata.
смiлка напiвконiчна — Silene subconica.
смiлка нiчна — Silene noctiflora.
смiлка пахуча — Galium odoratum.
смiлка пiвденнобузька — Silene hypanica.
смiлка поникла — Silene nutans.
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смiлка — Silene, Dianthus borbasii, Dianthus
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pseudotites.

смiлки — Lychnis viscaria.
смiлочка — Heliosperma.
смiлочка карпатська — Heliosperma carpaticum.

смiлочка прихована — Heliosperma arcanum.

смiрна — Rorippa sylvestris.
смiрнiй — Smyrnium.
смiрнiй пронизанолистий — Smyrnium perfoliatum.

смiрнiя — Smyrnium.
смiрнiя пронизанолиста — Smyrnium perfoliatum.

смiчай — Scirpus lacustris.
смiшки — Helichrysum arenarium.
смiшне зiллє — Alopecurus pratensis.
смовдя — Peucedanum oreoselinum.
смовдь — Peucedanum, Anthriscus sylves-

tris, Peucedanum arenarium, Peucedanum cervaria, Peucedanum oreoselinum, Pimpinella
saxifraga, Scrophularia nodosa, Silaum silaus.
смовдь блискуча — Peucedanum carvifolia.
смовдь болотна — Peucedanum palustre.
смовдь болотяна — Peucedanum palustre.
смовдь великолиста — Peucedanum latifolium.
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смовдь кминолиста — Peucedanum carvifolia.

смовдь кримська — Peucedanum tauricum.

смовдь-кукотина — Peucedanum alsaticum.

смовдь Любименка — Peucedanum lubimenkoanum.

смовдь оленяча — Peucedanum cervaria.
смовдь пiскова — Peucedanum arenarium.
смовдь руська — Peucedanum ruthenicum.

смовдь синя — Peucedanum cervaria.
смовдь степова — Peucedanum alsaticum.
смовдь українська — Peucedanum ruthenicum.

смовдь широколиста — Peucedanum latifolium.

смовть — Peucedanum arenarium, Thalictrum
minus.

rubrum, Ribes spicatum.

смородина австрiйська — Ribes aureum.
смородина альпiйська — Ribes alpinum.
смородина бiла — Ribes aureum, Ribes
rubrum.

смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина
смородина

блискуча — Ribes lucidum.
глуха — Ribes alpinum.
дика — Ribes nigrum.
жовта — Ribes aureum.
запашна — Ribes odoratum.
звичайна — Ribes rubrum.
золотиста — Ribes aureum.
карпатська — Ribes carpaticum.
колосиста — Ribes spicatum.
красна — Ribes rubrum.
криваво-червона — Ribes san-

guineum.

смородина мiчурiнська — Ribes aureum.
смородина пухнаста — Ribes spicatum.
смородина рожева — Ribes aureum.
смородина розова — Ribes aureum.
смородина свiтла — Ribes lucidum.
смородина червона — Ribes rubrum.
смородина чорна — Ribes nigrum.
смородок — Ribes nigrum.
смородюх — Arctostaphylos uva-ursi, Ribes

gustifolia.
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смог — Lepidium latifolium.
смогдовик — Conyza canadensis.
смогдовиця — Gypsophila altissima.
смоква — Ficus carica.
смоква шовкова — Morus alba.
смоквиця — Ficus carica.
смокiвниця — Ficus, Ficus carica.
смокiвниця звичайна — Ficus carica.
смоковниця — Ficus, Ficus carica.
смоковниця звичайна — Ficus carica.
смокталки — Nonea pulla.
смоктило — Lamium album.
смоктунцi — Astragalus dasyanthus.
смоктунчики — Primula veris, Pulmonaria an-

Silene dichotoma, Silene nutans.

смолянка бiла — Silene nutans.
смолянка липка — Viscaria vulgaris.
смольданник — Galium rubioides.
смольник — Aristolochia clematitis.
смольняк — Aristolochia clematitis.
смольчук — Silene latifolia, Silene viscosa.
смород(а) — Ribes nigrum.
смородина — Ribes, Ribes nigrum, Ribes
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смовдь Євфимiї — Peucedanum euphimi-

смолянка — Lychnis viscaria, Viscaria,

rig

num.
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смовдь гiрська — Peucedanum oreoseli-

733

au

смоктушки — Trifolium pratense.
смоктущики — Pulmonaria oﬃcinalis.
смолавка бiла — Silene nutans.
смолина — Galium verum.
смолiвка — Silene chlorantha.
смолка — Centaurium erythraea, Dianthus
carthusianorum, Dianthus deltoides, Dianthus
pallidiﬂorus, Dianthus platyodon, Lychnis ﬂoscuculi, Lychnis viscaria, Pinus sylvestris, Silene armeria, Silene exaltata, Silene nutans,
Silene sp., Viola odorata.
смолоза — Salix caprea.
смолчук — Lychnis viscaria.
смолявка — Silene dichotoma, Silene latifolia,
Silene nutans, Silene viscosa.
смоляниця — Psoralea.
смоляниця пiвденна — Psoralea bituminosa.

nigrum, Sorbus torminalis.

смородюх красний — Ribes rubrum.
смотка — Carex sp., Saponaria oﬃcinalis.
смоченик — Filipendula ulmaria, Thalictrum
ﬂavum.

смочка — Festuca rubra.
смрек — Picea abies.
смутник — Filipendula vulgaris.
снит — Aegopodium podagraria.
снитик хлопчачий — Lythrum salicaria.
снитка — Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Pimpinella major.

снитки — Campanula trachelium.
снитник дiвоцький — Epilobium hirsutum.
снить — Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris.

снiговець — Chionanthus.
снiговець вiрґiнський — Chionanthus virginica.

снiговицi — Galanthus nivalis.
снiгоцвiт — Lilium candidum.
снiгур — Anemone nemorosa.
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собаче мило — Saponaria, Saponaria oﬃcinalis.

собаче мило клейке — Saponaria glutinosa.

собаче мило лiкарське — Saponaria officinalis.

собаченька — Frangula alnus.
собачий зуб — Erythronium.
собачий зуб справжнiй — Erythronium
dens-canis.

собачий корiнь — Cynoglossum oﬃcinale.
собачий огiрок — Sicyos angulatus.
собачий перець — Polygonum hydropiper.
собачина — Frangula alnus, Rhamnus catharticus.

ht

собачi ягiдки — Solanum dulcamara.
собачi ягоди — Daphne mezereum, Euonymus
verrucosus, Frangula alnus.

собачка — Cynoglossum oﬃcinale, Dactylis

glomerata, Lappula squarrosa, Linaria vulgaris.
собачки — Agrimonia eupatoria, Antirrhinum
majus, Bidens tripartita, Erythronium denscanis, Glechoma hederacea, Melilotus oﬃcinalis, Myosotis arvensis, Symphytum oﬃcinale, Viola tricolor, Xanthium strumarium.
собачки польовi — Linaria vulgaris.
собачник — Cynoglossum creticum, Cynoglossum oﬃcinale, Echinochloa crus-galli, Frangula alnus, Rhamnus catharticus.
собачниця — Aethusa cynapium.
соболевськiя — Sobolewskia.
соболевськiя кримська — Sobolewskia sibirica.
соболевськiя сибiрська — Sobolewskia sibirica.
собольки — Iris aphylla.
собрянка (хороша) — Zinnia elegans.
совине зiлля — Stellaria holostea.
совирь — Polygonum bistorta.
содник — Suaeda.
содник високий — Suaeda altissima.
содник заплутаний — Suaeda confusa.
содник морський — Suaeda maritima.
содник незрозумiлий — Suaeda confusa.
содник паннонський — Suaeda pannonica.
содник приморський — Suaeda maritima.
содник приморський паннонський — Suaeda maritima subsp. pannonica.
содник приморський солонцевий — Suaeda maritima subsp. salsa.
содник приморський типовий — Suaeda
maritima subsp. maritima.
содник простертий — Suaeda prostrata.
содник рогатий — Suaeda corniculata.
содник сланкий — Suaeda prostrata.
содник солонцевий — Suaeda salsa.
содник солончаковий — Suaeda salsa.
содник ягiдний — Suaeda baccifera.
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nis,Galanthus nivalis,Leucanthemum vulgare.
снiгурки — Colchicum autumnale, Leucojum
vernum, Symphoricarpos albus.
снiдок — Anthriscus sylvestris, Gagea minima.
снiдок жовтий — Gagea lutea.
снiжинки — Galanthus nivalis.
снiжички — Galanthus nivalis.
снiжка — Galanthus nivalis, Leucojum vernum.
снiжна ягода — Symphoricarpos albus.
снiжний кущ — Symphoricarpos albus.
снiжноцвiт — Galanthus nivalis.
снiжноягiдник — Symphoricarpos.
снiжноягiдник бiлий — Symphoricarpos albus.
снiжноягiдник прирiчковий — Symphoricarpos albus.
снiтiй — Bromus sp.
снiтка — Aegopodium podagraria.
снувальниця — Calystegia sepium, Cuscuta
europaea.
собакай — Rorippa austriaca.
собакар — Agropyron dasyanthum.
собакарiй — Peganum harmala.
собакарня — Peganum harmala.
собаки поповi — Arctium tomentosum.
собача кропива — Leonurus, Leonurus cardiaca.
собача кропива волохата — Leonurus villosus.
собача кропива звичайна — Leonurus cardiaca.
собача кропива звичайна волохата — Leonurus cardiaca subsp. villosus.
собача кропива п’ятилопатева — Leonurus
villosus.
собача кропива сизувата — Leonurus glaucescens.
собача кропива шандрова — Leonurus
marrubiastrum.
собача петрушка — Aethusa, Aethusa cynapium.
собача петрушка звичайна — Aethusa cynapium.
собача рожа — Lavatera, Lavatera thuringiaca.
собача рожа звичайна — Lavatera thuringiaca.
собача рожа тримiсячна — Lavatera trimestris.
собача ромашка — Anthemis cotula.
собача трава — Cynodon dactylon, Dactylis
glomerata.
собача травка — Geranium sylvaticum.
собачанка — Frangula alnus.
собаче дерево — Rhamnus catharticus.
собаче зiллє — Peganum harmala.
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снiгурка — Anemone nemorosa, Bellis peren-
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Glycyrrhiza glabra, Polypodium vulgare.

солодець голий — Glycyrrhiza glabra.
солодець колючий — Glycyrrhiza echinata.
солодиж — Polypodium vulgare.
солодика — Glycyrrhiza echinata.
солодина — Glycyrrhiza glabra.
солодист — Polypodium vulgare.
солодицевi — Polypodiaceae.
солодиця — Polypodium, Polypodium vulgare.

ht

солодиця гладка — Glycyrrhiza glabra.
солодиця звичайна — Polypodium vulgare.

солодиця колюча — Glycyrrhiza echinata.
солодиця лiсова — Dryopteris ﬁlix-mas, Matteuccia struthiopteris, Polypodium vulgare.

солодиця промiжна — Polypodium interjectum.

солодич — Glycyrrhiza echinata, Polypodium
vulgare.

солодиш (лiсовий) — Polypodium vulgare.
солодишина — Polypodium vulgare.
солодишка — Polypodium vulgare.
солодишкованець — Polypodium vulgare.
солодка — Glycyrrhiza, Glycyrrhiza glabra.
солодка гола — Glycyrrhiza glabra.
солодка македонська — Glycyrrhiza mace-
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Consolida ajacis, Consolida regalis, Delphinium, Falcaria vulgaris, Majorana hortensis,
Salvia pratensis, Veronica prostrata, Vicia sepium, Viola canina, Viola tricolor.
сокирки Аякса — Consolida ajacis.
сокирки Аяксовi — Consolida ajacis.
сокирки високi — Delphinium elatum.
сокирки волотистi — Consolida paniculata.
сокирки городнi — Matthiola incana.
сокирки житнi — Consolida regalis.
сокирки жовтi — Linaria vulgaris.
сокирки польовi — Consolida regalis.
сокирки польовi волотистi — Consolida regalis subsp. paniculata.
сокирки польовi типовi — Consolida regalis subsp. regalis.
сокирки посiвнi — Consolida regalis.
сокирки розчепiренi — Consolida divaricata.
сокирки садовi — Consolida ajacis.
сокирки синенькi — Consolida regalis.
сокирки степовi — Delphinium cuneatum.
сокирки схiднi — Consolida orientalis.
сокiр — Populus alba, Populus nigra, Populus
tremula.
сокiра — Populus nigra.
соколка — Ranunculus cassubicus.
сокомор — Ficus carica.
сокор — Populus nigra.
сокора — Populus nigra, Populus nigra cv.
“Italica”.
сокорина — Populus alba, Populus nigra.
сокорi — Cichorium intybus.
сокорки — Falcaria vulgaris.
солдати — Nuphar lutea.
солекущ — Halimodendron.
солекущ срiблястий — Halimodendron halodendron.
солелюбка — Petrosimonia.
солелюбка розлога — Petrosimonia brachiata.
солелюбка супротивнолиста — Petrosimonia oppositifolia.
солелюбка тритичинкова — Petrosimonia
triandra.
солемир довголистий — Salsola soda.
солемир содичник — Salsola kali.
солерос — Salicornia prostrata.
солинка — Salicornia prostrata.
солнечник — Helianthus annuus.
солнiчник — Helianthus annuus.
солноверт — Helianthus annuus.
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sibirica, Linaria vulgaris.

сокирки — Consolida, Centaurea cyanus,

солнух — Helianthus annuus.
солод аницький — Polypodium vulgare.
солода(ш) — Polypodium vulgare.
солодець — Glycyrrhiza, Glycyrrhiza echinata,

py

содник ягодоносний — Suaeda baccifera.
сок жаб’ячий — Conium maculatum.
сокирка — Asarum europaeum, Campanula

735

donica.

солодка трава — Astragalus dasyanthus,

Cynosurus cristatus, Inula germanica, Potentilla anserina.
солодка щетиниста — Glycyrrhiza echinata.
солодке зiлля — Astragalus dasyanthus, Inula
germanica, Inula helenium, Inula hirta, Inula
oculus-christi, Pulicaria dysenterica.
солодке корiннє — Solanum dulcamara.
солодкий корiнчик — Sium sisarum.
солодкий корiнь — Glycyrrhiza, Cystopteris
fragilis, Glycyrrhiza echinata, Glycyrrhiza
glabra, Oenothera biennis, Polypodium vulgare, Scorzonera hispanica, Sium sisarum.
солодкий корiнь голий — Glycyrrhiza
glabra.
солодкий корiнь колючий — Glycyrrhiza
echinata.
солодкий корiнь македонський — Glycyrrhiza macedonica.
солодкованець — Polypodium vulgare, Potentilla anserina.
солодкованя — Polypodium vulgare.
солодкогорч — Solanum dulcamara.
солодкокорiнь — Solanum dulcamara.
солодкувач — Polypodium vulgare.
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солонечник естрагоновидний — Galatella
dracunculoides.

солонечник естрагоновий — Galatella dracunculoides.

солонечник крапчастий — Galatella punctata.

солонечник Новопокровського — Galatella novopokrovskii.

солонечник росiйський — Galatella rossica.

солониця — Ofaiston.
солониця однотичинкова — Ofaiston monandrum.

солонцева айстра — Tripolium.
солонцева айстра звичайна — Tripolium
vulgare.

pannonicum.

ht

солонцева айстра паннонська — Tripolium
солонцева волошка — Chartolepis.
солонцева волошка звичайна — Chartolepis glastifolia.

солонцева волошка середня — Chartolepis
intermedia.

солонцевi грицики — Hymenolobus.
солонцевi грицики лежачi — Hymenolobus procumbens.

солончакова айстра — Tripolium.
солончакова айстра звичайна — Tripolium
vulgare.
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tus, Polypodium vulgare.
солодник волохатий — Holcus lanatus.
солодник м’який — Holcus mollis.
солодочкованець — Polypodium vulgare.
солодош — Polypodium vulgare.
солодушка — Hedysarum, Astragalus dasyanthus, Polypodium vulgare.
солодушка великоквiткова — Hedysarum
grandiﬂorum.
солодушка великоцвiта — Hedysarum
grandiflorum.
солодушка гiрська — Hedysarum hedysaroides.
солодушка звичайна — Hedysarum hedysaroides.
солодушка крейдяна — Hedysarum cretaceum.
солодушка кримська — Hedysarum tauricum.
солодушка снiжно-бiла — Hedysarum candidum.
солодушка солодушкова — Hedysarum
hedysaroides.
солодушка темна — Hedysarum hedysaroides.
солодушка українська — Hedysarum ucrainicum.
солом’єнки — Helichrysum arenarium.
соломийник — Xeranthemum annuum.
соломнiнка — Helichrysum arenarium.
соломняк — Helichrysum arenarium.
солом’яний цвiт — Helichrysum arenarium.
солом’яник (двопенний) — Antennaria dioica.
солом’янка — Helianthus annuus, Helichrysum.
солом’янка лосняча — Helichrysum bracteatum.
солом’янка пiскова — Helichrysum arenarium.
солом’янки — Calendula oﬃcinalis, Hyoscyamus niger.
солоней — Limonium hypanicum, Limonium
tomentellum.
солонець — Salicornia, Halimione verrucifera,
Limonium hypanicum, Petrosimonia oppositifolia, Plantago lanceolata, Portulaca oleracea,
Salicornia prostrata, Salsola kali, Suaeda maritima.
солонець днiпровський — Salicornia borysthenica.
солонець європейський — Salicornia prostrata.
солонець звичайний — Salicornia prostrata.
солонець лежачий — Salicornia prostrata.
солонець шишкуватий — Halocnemum strobilaceum.
солонечник — Galatella, Aster sedifolius.
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солодник — Glycyrrhiza glabra, Holcus lana-
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солонянка — Halimione.
солонянка бородавчаста — Halimione verrucifera.

солонянка черешкувата — Halimione pedunculata.

солояшник — Helianthus annuus.
солянка — Halocnemum, Halocnemum strobilaceum, Salicornia prostrata.

солянка шишкувата — Halocnemum strobilaceum.

сольданела — Soldanella.
сольданела гiрська — Soldanella montana.
сольданела угорська — Soldanella hungarica.
сольник — Salicornia prostrata.
сон — Pulsatilla, Adonis vernalis, Anemone,
Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris,
Anthemis tinctoria, Carlina acaulis, Clematis
integrifolia, Colchicum autumnale, Gentiana
cruciata, Gratiola oﬃcinalis, Helianthus annuus, Pulsatilla halleri, Pulsatilla patens, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris.
сон альпейський — Pulsatilla alba.
сон бiлий — Pulsatilla alba, Anemone
sylvestris.
сон блакитний — Pulsatilla patens, Pulsatilla
pratensis.
сон Богородицi — Anemone sylvestris.
сон великий — Pulsatilla grandis.
сон вовчий — див. вовчий сон.
сон Галерiв — Pulsatilla halleri.
сон Галлера — Pulsatilla halleri.
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сонцецвiт волохатоплодий — Helianthemum
lasiocarpum.

сонцецвiт грузинський — Helianthemum
georgicum.

сонцецвiт звичайний — Helianthemum nummularium.

сонцецвiт крейдолюбний — Helianthemum
cretophilum.

сонцецвiт крейдяний — Helianthemum cretaceum.

сонцецвiт
creticola.

мергельний — Helianthemum

сонцецвiт сивий — Helianthemum canum.
сонцецвiт Стевена — Helianthemum stevenii.
сонцецвiт схiдний — Helianthemum orientale.
сонцецвiт яйцевидний — Helianthemum ova-
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tum.

сончик — Pulsatilla patens, Pulsatilla pratensis.

bens.
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соняк — Heliopsis helianthoides subsp. scabra.
сонянець — Fumana.
сонянець арабський — Fumana arabica.
сонянець лежачий — Fumana procumсонянець липкий — Fumana viscidula.
сонянець чебрецелистий — Fumana thymifolia.

сонянка — Helianthemum.
сонянка багнолиста — Helianthemum le-

au

th
or

's

co

leri subsp. taurica.
сон звичайний — Pulsatilla vulgaris.
сон звичайний великий — Pulsatilla vulgaris subsp. grandis.
сон-зiлля — Pulsatilla patens, Pulsatilla
pratensis, Pulsatilla vulgaris, Pulsatilla sp.
сон кримський — Pulsatilla taurica.
сон лучний — Pulsatilla pratensis.
сон маєвий — Anemone sylvestris.
сон-трава — Anemone sp., Pulsatilla, Pulsatilla patens, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vulgaris.
сон-трава бiла — Pulsatilla alba.
сон-трава велика — Pulsatilla grandis.
сон-трава лучна — Pulsatilla pratensis.
сон-трава широколиста — Pulsatilla patens.
сон-цвiт — Adonis vernalis.
сон чорнiючий — Pulsatilla pratensis.
сон широколистий — Pulsatilla patens.
сон яловий — Artemisia austriaca.
сонбар — Ranunculus acris.
сондар — Ranunculus acris.
сондри — Campanula sibirica.
сонецвiт — Veronica spicata.
сонечко — Cosmos bipinnatus, Eschscholzia
californica, Leucanthemum vulgare.
сонечник — Helianthus annuus.
сонешник — Helianthus annuus.
сонишник — Euphrasia stricta.
сонiнка — Helianthemum.
сонiчко — Doronicum orientale.
сонiчник — Helianthus, Helianthus annuus,
Leucanthemum vulgare, Primula veris.
сонiчник бульвистий — Helianthus tuberosus.
сонiчник дикий — Leucanthemum vulgare.
сонiчник звичайний — Helianthus annuus.
сонiчник огородовий — Helianthus annuus.
сонiчник (одно)рiчний — Helianthus annuus.
сонiшник — Helianthemum nummularium.
сонне зiлля — Atropa bella-donna.
сонник — Atropa bella-donna, Pulsatilla
patens.
сонник травний — Ranunculus acris.
сонниця — Fragaria vesca.
соновки — Helianthus annuus.
соноцвiт — Pulsatilla vulgaris.
сонцегляд — Cichorium intybus.
сонцецвiт — Helianthemum.
сонцецвiт блискучий — Helianthemum nitidum.
сонцецвiт великоквiтковий — Helianthemum grandiﬂorum.
сонцецвiт верболистий — Helianthemum salicifolium.

py

сон Галлера кримський — Pulsatilla hal-
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difolium.

сонянка блискуча — Helianthemum nitidum.

сонянка великоцвiта — Helianthemum
grandiﬂorum.

сонянка верболиста — Helianthemum salicifolium.

сонянка волохатоплода — Helianthemum
lasiocarpum.

сонянка грузинська — Helianthemum georgicum.

сонянка звичайна — Helianthemum nummularium.

сонянка звичайна блискуча — Helianthemum nummularium subsp. glabrum.

сонянка звичайна великоцвiта — Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum.
сонянка звичайна темна — Helianthemum
nummularium subsp. obscurum.
сонянка звичайна типова — Helianthemum nummularium subsp. nummularium.
сонянка крейдолюбна — Helianthemum
cretophilum.
сонянка крейдяна — Helianthemum cretaceum.
сонянка мергельна — Helianthemum creticola.
сонянка сива — Helianthemum canum.
сонянка сива Стевена — Helianthemum
canum subsp. stevenii.
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сорго алепське — Sorghum halepense.
сорго вiникове — Sorghum saccharatum.
сорго вiничне — Sorghum saccharatum.
сорго двокольорове — Sorghum bicolor.
сорго звичайне — Sorghum bicolor.
сорго поникле — Sorghum cernuum.
сорго сахарне — Sorghum saccharatum.
сорго суданське — Sorghum sudanense.
сорго цукрове — Sorghum saccharatum.
сорґо — Sorghum bicolor.
сорґо звисле — Sorghum cernuum.
сорок три колiнця — Coronilla varia.
сорок-книжник — Sanguisorba oﬃcinalis.
сорока — Consolida regalis, Malus domestica,
Populus nigra.
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сорокаденка — Solanum tuberosum.
сороканедужник — Saponaria oﬃcinalis.
сорокiвка — Solanum tuberosum.
сорокозуб — Dryopteris ﬁlix-mas.
сор(о)колаб — Consolida regalis.
сорокопритка — Polemonium caeruleum.
сорокоприточка — Actaea spicata.
сорокоприточна — Polemonium caeruleum.
сорокосилник — Actaea spicata.
сороча — Berteroa incana.
сороча ягода — Solanum dulcamara.
сорочi ягоди — Chenopodium foliosum.
сосайка — Senecio vulgaris.
сосенка — Equisetum arvense, Galium verum,
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canum subsp. canum.
сонянка сiра — Helianthemum canum.
сонянка Стевена — Helianthemum stevenii.
сонянка схiдна — Helianthemum orientale.
сонянка шведська — Helianthemum oelandicum.
сонянка шведська каменеломна — Helianthemum oelandicum subsp. rupifragum.
сонянка шведська схiдна — Helianthemum oelandicum subsp. orientale.
сонянка яйцелиста — Helianthemum ovatum.
сонях — Helianthus annuus.
сонячник — Helianthus annuus.
сонячник травовий — Ranunculus acris.
соняшник — Helianthus, Helianthus annuus,
Inula britannica, Leucanthemum vulgare.
соняшник бульбистий — Helianthus tuberosus.
соняшник бульвистий — Helianthus tuberosus.
соняшник верболистий — Helianthus salicifolius.
соняшник-гризун — Helianthus annuus.
соняшник дикий — Lamiastrum galeobdolon.
соняшник звичайний — Helianthus annuus.
соняшник малий — Primula veris.
соняшник набитий — Helianthus × laetiﬂorus.
соняшник (одно)рiчний — Helianthus annuus.
соняшник олiйний — Helianthus annuus.
соняшник садовий — Helianthus × laetiﬂorus.
соняшник сивуватий — Helianthus subcanescens.
соняшник яскравий — Helianthus × laetiflorus.
соняшник яскравоквiтковий — Helianthus
× laetiﬂorus.
соняшники — Helianthus × laetiﬂorus.
соняшничок — Heliopsis.
соняшничок багатоквiтковий — Heliopsis
helianthoides subsp. scabra.
соняшничок ресний — Heliopsis helianthoides
subsp. scabra.
соняшничок садовий — Heliopsis helianthoides.
соняшничок садовий шорсткий — Heliopsis helianthoides subsp. scabra.
соняшничок шорсткий — Heliopsis scabra.
сопля iндича — Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus.
сорго — Sorghum, Panicum miliaceum,
Sorghum bicolor.
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сонянка сива типова — Helianthemum
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Hippuris vulgaris, Thesium procumbens.

сосенка болот(я)на — Hippuris vulgaris.
сосенка польова — Equisetum arvense.
сосенник — Equisetum arvense.
сосинка — Calamagrostis epigejos.
соскiр — Populus nigra.
сосна — Pinus, Larix decidua, Pinus mugo, Pinus sylvestris, Syringa vulgaris.

сосна австрiйська — Pinus nigra.
сосна алепська — Pinus halepensis.
сосна алепська довгохвойна — Pinus halepensis subsp. brutia.

сосна алепська типова — Pinus halepensis
subsp. halepensis.
альпiйська — Pinus mugo.
американська — Pinus strobus.
Банкса — Pinus banksiana.
Бенкса — Pinus banksiana.
Веймута — Pinus strobus.
Веймутова — Pinus strobus.
гiмалайська — Pinus wallichiana.
гiрська — Pinus mugo.
європейська — Pinus cembra.
жереп — Pinus mugo.
заяча — Cytisus scoparius.
звичайна — Pinus sylvestris.
iталiйська — Pinus pinea.

сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
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ides.

софора трав’яна — Sophora alopecuroides.
софора трав’яна Жобера — Sophora alopecuroides subsp. jaubertii.
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софора японська — Sophora japonica.
соф’янки — Malus domestica.
сочавиця — Lens culinaris.
сочевиця — Lens, Lens culinaris.
сочевиця волохата — Vicia hirsuta.
сочевиця двоопукла — Lens ervoides.
сочевиця звичайна — Lens culinaris.
сочевиця їдома — Lens culinaris.
сочевиця лiнзовидна — Lens ervoides.
сочевиця лiсна — Vicia hirsuta.
сочевиця схiдна — Lens orientalis.
сочевиця харчова — Lens culinaris.
сочевиця червонява — Vicia tetrasperma.
сочевиця чорнувата — Lens nigricans.
сочевичник — Lathyrus pallescens, Lathyrus
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tyusa var. stankewiczii.
приземкувата — Pinus mugo.
приморська — Pinus pinaster.
промениста — Pinus radiata.
проста — Pinus sylvestris.
Сабiна — Pinus sabiniana.
Сосновського — Pinus kochiana.
Станкевича — Pinus pityusa var. stankewiczii.
сосна тисолиста — Pseudotsuga menziesii.
сосна чорна — Pinus nigra, Pinus mugo.
сосна чорна кримська — Pinus nigra subsp. pallassiana.
сосна чорна типова — Pinus nigra subsp.
nigra.
соснина — Pinus sylvestris.
соснина турецька — Pinus cembra.
сосновi — Pinaceae.
сосновник — Linaria vulgaris.
сосовиця — Lens culinaris.
сосонка — Adonis vernalis, Asparagus oﬃcinalis, Equisetum, Equisetum arvense, Equisetum ﬂuviatile, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Euphorbia cyparissias, Hippuris vulgaris, Linaria vulgaris, Portulaca oleracea, Thesium arvense.
сосонка болотна — Equisetum palustre, Hippuris vulgaris.
сосонка водяна — див. водяна сосонка,
Hippuris vulgaris.
сосонка польова — Equisetum arvense.
сосонка тельматея — Equisetum telmateia.
сосонка тiничка — Equisetum arvense.
сосуни — Orobanche cernua.
сосунки — Equisetum arvense.
сосюрея — Saussurea.
сосюрея альпiйська — Saussurea alpina.
сосюрея гiрка — Saussurea amara.
сосюрея Порца — Saussurea porcii.
сосюрея рiзноколiрна — Saussurea discolor.
сосюрея солончакова — Saussurea salsa.
соусники — Cucurbita pepo.
софез — Vaccinium vitis-idaea.

pannonicus, Lathyrus sp.

сочовиця — Lens culinaris, Vicia sativa.
соч(ов)ка — Lens culinaris.
сошовиця — Lens culinaris.
соя — Glycine, Glycine max.
соя звичайна — Glycine max.
соя культурна — Glycine max.
сояшник — Helianthus annuus.
сояшник американський — Ambrosia arte-
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сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна
сосна

софiя — Euphrasia stricta.
софора — Sophora, Sophora japonica.
софора китниковидна — Sophora alopecuro-

py

сосна карловата — Pinus mugo.
сосна кедрина — Pinus cembra.
сосна кедрова — Pinus cembra.
сосна кедрова європейська — Pinus cembra.
сосна Коха — Pinus kochiana.
сосна кримська — Pinus pallasiana.
сосна Култера — Pinus coulteri.
сосна лiсова — Pinus sylvestris.
сосна Монтезуми — Pinus montezumae.
сосна Палласова — Pinus pallasiana.
сосна Палляса — Pinus pallasiana.
сосна-пiнiя — Pinus pinea.
сосна пiцундська — Pinus pityusa.
сосна пiцундська Станкевича — Pinus pi-
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misiifolia.

сояшник декоративний — Helianthus × laetiﬂorus.

сояшник дикий — Inula helenium.
сояшник повний — Helianthus × laetiﬂorus.
сояшники — Helianthus × laetiﬂorus.
сояшнички — Callistephus chinensis, Zinnia
elegans.

спада поднебiння — Knautia arvensis.
спараг (снiдний) — Asparagus oﬃcinalis.
спараґус — Asparagus oﬃcinalis.
спаржа — Asparagus oﬃcinalis, Rubus nessensis.

спарзета (сiйна) — Onobrychis viciifolia.
спариж — Polygonum aviculare.
спарищ — Polygonum aviculare.
спарсета — Onobrychis viciifolia.
спарцет — Melilotus oﬃcinalis, Onobrychis
viciifolia.

спасiвка — Pyrus communis.
спасiвки — Malus domestica, Prunus domestica.

спасовка — Brassica oleracea convar. capitata
var. capitata.

спатля — Iris pseudacorus.
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спез — Helleborus viridis.
спендз(енка) — Helleborus viridis.
спенз — Helleborus purpurascens.
спиж — Cornus sanguinea.
спиндз — Helleborus purpurascens, Helleborus

спориш звичайний — Polygonum avicu-

viridis.

спориш непомiтний — Polygonum neglectum.
спориш новоасканiйський — Polygonum

спинз — Helleborus niger, Helleborus purpurascens.

спориш пiсковий — Polygonum arenari-

спинз полонинський — Helleborus purpurascens.

спориш пiсколюбний — Polygonum are-

спинза — Helleborus purpurascens.
спинiз — Lycium barbarum.
спинки — Potentilla anserina.
спинс — Helleborus viridis.
спинт — Helleborus purpurascens.
спинц — Helleborus viridis.
спинь — Polygonum bistorta.
спирiюс — Nicandra physalodes.
спирт — Clematis sp., Polygonatum multiﬂo-

спориш пiщаний — Polygonum arenarium.
спориш приморський — Polygonum mari-

mara.

novoascanicum.
um.

nastrum.
timum.

entale.
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спориш птичий — Polygonum aviculare.
спориш Роберта — Polygonum robertii.
спориш розлогий — Polygonum patulum.
спориш Янати — Polygonum janatae.
споришки — Asparagus oﬃcinalis.
спорище — Polygonum aviculare.
спорiчка — Ribes rubrum.
споруха — Verbascum chaixii, Verbascum oriспотиказ — Medicago sativa subsp. falcata.
спунь — Polygonum bistorta.
спуриш — Polygonum aviculare.
сп’юх — Eriophorum angustifolium, Hyoscyamus niger, Trifolium arvense.

co

спiрея — Spiraea.
спiрея калинолиста — Physocarpus.
спiрниця — Allium cepa.
спiродела — Spirodela.
спiродела багатокоренева — Spirodela poly-

mum.

py

rum, Tanacetum corymbosum.

спичак — Phragmites australis.
спiжовики — Campanula carpatica.
спiноза — Lycium barbarum, Solanum dulca-

lare.

спориш надморський — Polygonum mariti-

rhiza.

сплавник — Fumaria rostellata, Lysimachia
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nummularia, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Polygonum amphibium.
сплiтачка — Cuscuta epilinum.
сплюлист — Astragalus glycyphyllos.
сплюх — Consolida regalis, Epilobium hirsutum, Scabiosa sp.
сплюшник — Epilobium hirsutum.
спорис — Polygonum aviculare.
спорич — Polygonum aviculare.
спорички — Ribes rubrum.
спориш — Polygonum, Herniaria glabra,
Polygonum arenarium, Polygonum aviculare,
Polygonum maritimum, Polygonum neglectum, Polygonum patulum.
спориш Беллардьє — Polygonum bellardii.
спориш Беллярдi — Polygonum bellardii.
спориш близький — Polygonum propinquum.
спориш великий — Polygonum aviculare.
спориш гостронасiнний — Polygonum
oxyspermum.
спориш гостронасiнний Роберта — Polygonum oxyspermum subsp. robertii.
спориш гусячий — Polygonum aviculare.
спориш занедбаний — Polygonum neglectum.

сп’юшок — Trifolium arvense.
сп’ячка — Hyoscyamus niger.
сп’ячник — Eriophorum sp.
сралюхи — Prunus domestica subsp. insititia.
сралька — Prunus domestica subsp. insititia.
сральник — Rhamnus catharticus.
срачка — Galinsoga parviﬂora.
средечник — Calendula oﬃcinalis.
срибнiк — Potentilla anserina.
срiблянка — Shepherdia, Shepherdia argentea.

срiблянка американська — Shepherdia argentea.

срiбна трава — Corynephorus.
срiбна трава сива — Corynephorus canescens.

срiбна травка — Corynephorus canescens.
срiбнобобовець — Argyrolobium.
срiбнобобовець Бiберштайна — Argyrolobium biebersteinii.

срiбноцвiт — Argyranthemum.
срiбноцвiт кущовий — Argyranthemum
frutescens.

ставчак — Ephedra, Ephedra distachya.
ставчак двоколосий — Ephedra distachya.
ставчак деревний — Ephedra arborea.
ставчак звичайний — Ephedra distachya.
ставчаковi — Ephedraceae.
сталiсть дiвоча — Taraxacum oﬃcinale.
стальник — Ononis arvensis.
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стелюшок польовий — Spergularia rubra.
стелюшок приморський — Spergularia
marina.

стелюшок середнiй — Spergularia media.
стелюшок солончаковий — Spergularia marina.

repens.

ht

стелюшок червоний — Spergularia rubra.
стенактис — Stenactis.
стенактис однорiчний — Stenactis annua.
степняк — Papaver rhoeas.
степова рогачка — Brassica elongata.
степовий гiрчак — Acroptilon.
степовий гiрчак звичайний — Acroptilon
степовий пастернак — Malabaila.
степовий пастернак запашний — Mala-
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baila graveolens.

степчина — Stipa capillata, Stipa pennata.
стернянка — Trifolium sp.
стигнячки — Primula veris.
стилюшка — Malus domestica.
стираксове дерево — Liquidambar sturaciﬂua.

стифнолобiум японський — Sophora japonica.
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la sp., Gentiana asclepiadea, Gentiana lutea,
Senecio vulgaris.
старина — Senecio jacobaea.
старiвник — Telekia, Cichorium intybus, Inula helenium, Telekia speciosa.
старiвник гарний — Telekia speciosa.
старiвничє — Telekia speciosa.
старник — Senecio vulgaris.
старовина — Betonica oﬃcinalis, Chelidonium
majus, Scrophularia nodosa, Scrophularia umbrosa.
стародуб — Laserpitium, Adonis vernalis,
Angelica sylvestris, Asarum europaeum,
Campanula glomerata, Chelidonium majus,
Clematis recta, Geranium sp., Laser trilobum,
Laserpitium latifolium, Limonium hypanicum,
Peucedanum latifolium, Potentilla erecta.
стародуб альпiйський — Laserpitium
krapfii, Laserpitium alpinum.
стародуб-змiєвон — Laserpitium krapfii.
стародуб лучний — Laserpitium prutenicum.
стародуб прусський — Laserpitium prutenicum.
стародуб широколистий — Laserpitium
latifolium.
стародуб шорстковолосистий — Laserpitium hispidum.
стародуб щетинистий — Laserpitium hispidum.
стародубка — Adonis vernalis, Helleborus
niger, Helleborus purpurascens.
старуха — Senecio vernalis.
старушок — Aster amellus.
старчець смоляний — Levisticum oﬃcinale.
стасидiя — Nicotiana rustica.
стебелюн — Chamaecytisus austriacus.
стевенiєла — Steveniella.
стевенiєла пiвденна — Steveniella satyroides.
стевенiєла сатирiовидна — Steveniella satyroides.
стегенце куряче — Ranunculus acris, Trifolium montanum.
стегенця курячi — Campanula bononiensis.
стегнячка — Campanula rapunculoides.
стежар — Quercus robur.
стелина — Rubus caesius.
стелюха — Phaseolus vulgaris var. nanus.
стелюшки — Lysimachia nummularia.
стелюшок — Spergularia.
стелюшок крилатий — Spergularia media.
стелюшок морський — Spergularia marina.

стелюшок облямований — Spergularia me-
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станiвник — Verbena oﬃcinalis.
станкашка — Primula veris.
становник — Chimaphila umbellata.
старе зiлля — Telekia speciosa.
старець — Crucianella angustifolia, Crucianel-

741

стишок — Vicia cracca.
стiльчики — Polygonum persicaria.
стiнна трава — Parietaria oﬃcinalis.
стiнниця (пряма) — Parietaria oﬃcinalis.
стобильник — Astragalus onobrychis.
стоголов — Molucella laevis, Scorzonera purpurea, Vaccaria hispanica.

стоголоватник — Vaccaria hispanica.
стоголовник — Vaccaria, Cnicus benedic-

tus, Gypsophila paniculata, Knautia arvensis,
Linaria vulgaris, Potentilla erecta, Potentilla
recta, Scorzonera purpurea, Vaccaria hispanica, Veronica prostrata.
стоголовник дрiбноцвiтий — Vaccaria hispanica.
стоголовник пiрамiдальний — Vaccaria hispanica.
стоголовник польовий — Vaccaria hispanica.
стоголовник посiвний — Vaccaria hispanica.
стожильник — Cnidium, Cnidium dubium,
Filipendula vulgaris, Geum urbanum, Inula
helenium, Neottia nidus-avis, Valeriana oﬃcinalis.
стожильник звичайний — Cnidium dubium.
стожильник пекучий — Cnidium dubium.
стожильник сумнiвний — Cnidium dubium.
стоколiнець — Geranium palustre.
стоколiнник — Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Silene dioica.
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стоколоса стрiхова — Bromus tectorum.
стоколоса шерстка — Bromus ramosus.
стоколосиця — Anisantha.
стоколосиця двотичинкова — Anisantha
diandra.

стоколосиця мадридська — Anisantha
madritensis.

стоколосиця неплiдна — Anisantha sterilis.

стоколосиця покрiвляна — Anisantha tectorum.

стоколосник — Bromopsis, Bromus secalinus.

стоколосник безостий — Bromopsis inermis.
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стоколосник Бенекена — Bromopsis benekenii.

стоколосник гiллястий — Bromopsis ramosa.

стоколосник каппадокiйський — Bromopsis cappadocica.

стоколосник кримський — Bromopsis ×
taurica.

стоколосник прибережний — Bromopsis
riparia.

стоколосник прямий — Bromopsis erecta.
стоколось — Bromus secalinus.
стокраст(к)а — Bellis perennis.
стократки — Bellis perennis.
стократь — Bellis perennis.
стокрiвця — Hypericum perforatum.
стокрот — Bellis perennis.
стокротки — Bellis, Bellis perennis.
стокротки багаторiчнi — Bellis perennis.
стокротки звичайнi — Bellis perennis.
стокротки лiсовi — Bellis sylvestris.
стокроть — Achillea sp., Bellis perennis.
стокрутка — Bellis perennis.
столисниковi — Haloragaceae.
столистка — Rosa centifolia.
столiтник — Opuntia humifusa.
стоновник — Pyrola minor.
стоножець звичайний — Polypodium vul-
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vensis, Bromus hordeaceus, Bromus inermis,
Bromus secalinus, Bromus squarrosus, Bromopsis.
стоколос безостий — Bromus inermis, Bromopsis inermis.
стоколос Бенекена — Bromus benekenii,
Bromopsis benekenii.
стоколос висюк — Bromus squarrosus.
стоколос волотистий — Bromus scoparius.
стоколос гiллястий — Bromus ramosus,
Bromopsis ramosa.
стоколос двотичинковий — Bromus diandrus.
стоколос житнiй — Bromus secalinus.
стоколос змiнений — Bromus commutatus.
стоколос каппадокiйський — Bromus cappadocicus, Bromopsis cappadocica.
стоколос кiлястий — Bromus carinatus.
стоколос кострубатий — Bromus squarrosus.
стоколос кримський — Bromopsis × taurica.
стоколос лучний — Bromus commutatus.
стоколос мадридський — Bromus madritensis.
стоколос мiнливий — Bromus commutatus.
стоколос м’який — Bromus hordeaceus.
стоколос неплiдний — Bromus sterilis.
стоколос покрiвельний — Bromus tectorum.
стоколос покрiвляний — Bromus tectorum.
стоколос польовий — Bromus arvensis.
стоколос прибережний — Bromus riparius, Bromopsis riparia.
стоколос прямий — Bromus erectus, Bromopsis erecta.
стоколос розгалужений — Bromus ramosus.
стоколос розлогий — Bromus japonicus.
стоколос розчепiрений — Bromus squarrosus.
стоколос шерсткий — Bromus ramosus.
стоколос японський — Bromus japonicus.
стоколоса — Bromus, Bromus arvensis, Bromus hordeaceus, Bromus secalinus, Elymus
repens.
стоколоса безостна — Bromus inermis.
стоколоса гладка — Bromus inermis.
стоколоса глуха — Lolium temulentum.
стоколоса жмиця — Bromus hordeaceus.
стоколоса заглушка — Bromus secalinus.
стоколоса мягка — Bromus hordeaceus.
стоколоса нестiйна — Bromus commutatus.
стоколоса патлата — Bromus squarrosus.
стоколоса полева — Bromus arvensis.
стоколоса пряма — Bromus erectus.
стоколоса пустарка — Bromus sterilis.
стоколоса розбрiла — Bromus japonicus.
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стоколос — Bromus, Avena fatua, Bromus ar-

py
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gare.

стопа вовча — Geranium phaeum, Geranium
pratense, Geranium sanguineum.

сторчець смольний — Platanthera bifolia.
сторчик — Vincetoxicum hirundinaria.
сторчики — Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia.

стотисячник — Centaurium erythraea.
стоцвiт — Bellis perennis, Leucanthemum vulgare.

стояк — Cichorium intybus.
стоян — Valeriana oﬃcinalis.
стояни — Solanum tuberosum.
стракiта — Callistephus chinensis.
странґашка — Primula veris.

© Юрій Кобів
lata.

стрiчкоосник — Taeniatherum.
стрiчкоосник довговолосий — Taeniatherum
crinitum.

стрiчкоосник довговолосистий — Taeniatherum crinitum.

стрiчкоосник шорсткий — Taeniatherum
caput-medusae.

стрiчкоязичник — Himantoglossum.
стрiчкоязичник козячий — Himantoglossum caprinum.

стрiчкоязичник цапиний — Himantoglossum hircinum.

ht

стрiчкоязичник цапиний козячий — Hi-
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mantoglossum hircinum subsp. caprinum.
стрiшник — Crepis tectorum.
строкста польова — Centaurea jacea.
строп(с)та польова — Centaurea jacea.
строфiостома рiдкоцвiта — Myosotis sparsiﬂora.
струг — Onobrychis viciifolia.
струга — Acroptilon repens, Linaria genistifolia.
стругвина — Rubus nessensis.
струглiна — Rubus nessensis.
струговник — Rubus nessensis.
стружка — Consolida regalis.
струк — Capsicum annuum.
струмочки — Petasites hybridus.
струмочниця — Catabrosa.
струмочниця водяна — Catabrosa aquatica.
струпавки — Agrostemma githago, Solanum
tuberosum.
струпех — Prunus domestica subsp. insititia.
струсiйка звичайна — Matteuccia struthiopteris.
струч польовий — Coronilla varia.
стручечник — Astragalus cornutus, Astragalus glycyphyllos, Vincetoxicum hirundinaria.
стручки — Vincetoxicum hirundinaria.
стручки гороб’ячi — Polygala comosa.
стручки жовтi — Lathyrus pratensis.
стручки журавлинi — Lathyrus pratensis,
Lathyrus tuberosus, Polygonatum odoratum.
стручки лiсовi — Vicia cracca.
стручки миш(ач)i — Coronilla varia.
стручковий перець — Capsicum.
стручковий перець звичайний — Capsicum annuum.
стручковий перець однорiчний — Capsicum
annuum.
стручкодзьоб сирийський — Euclidium syriacum.
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struthiopteris.
страусоперi — Onocleaceae.
страх — Galeopsis pubescens.
страхополох — Campanula glomerata, Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Cnicus benedictus, Datura stramonium, Dipsacus laciniatus, Dipsacus sylvestris, Echinops sphaerocephalus, Eryngium campestre, Serratula tinctoria, Xanthium, Xanthium spinosum.
страхополох звичайний — Xanthium strumarium.
страхополох колючка — Xanthium spinosum.
страхополох коляк — Xanthium spinosum.
страхополох туриця — Xanthium strumarium.
страхопуд — Cirsium palustre.
страхопут — Echinops sphaerocephalus.
стрекучка — Urtica urens.
стремка однобульвиста — Herminium monorchis.
стрептоп — Streptopus.
стрептоп стеблообгортний — Streptopus
amplexifolius.
стрибун(ець) — Papaver rhoeas.
стригозела — Strigosella.
стригозела африканська — Strigosella africana.
стрижачка — Triticum aestivum.
стрихопут — Dipsacus sylvestris.
стрiберник — Potentilla anserina.
стрiвник — Bidens tripartita.
стрiла (водяна) — Sagittaria sagittifolia.
стрiлець — Sagittaria sagittifolia, Silene vulgaris.
стрiлець-трава — Lathyrus pratensis.
стрiлиця — Sagittaria, Sagittaria sagittifolia.
стрiлиця водяна — Sagittaria sagittifolia.
стрiлиця звичайна — Sagittaria sagittifolia.
стрiлиця низька — Sagittaria platyphylla.
стрiлиця трилиста — Sagittaria trifolia.
стрiлиця широколиста — Sagittaria latifolia.
стрiлка — Allium guttatum, Bidens tripartita,
Sagittaria sagittifolia.
стрiлки — Bidens cernua, Bidens tripartita,
Inula salicina, Sagittaria sagittifolia.
стрiлолист — Sagittaria, Sagittaria sagittifolia.
стрiлолист стрiлолистий — Sagittaria sagittifolia.
стрiлолист широколистий — Sagittaria platyphylla.
стрiлолистник — Sagittaria sagittifolia.
стрiнґашка — Primula veris.

стрiчки — Iris germanica.
стрiчковець кружалистий — Iberis umbel-
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страпохут — Echinops sphaerocephalus.
страусове перо — Matteuccia.
страусове перо звичайне — Matteuccia
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сумах американський — Rhus typhina.
сумах дубильний — Rhus coriaria.
сумах коротковолосий — Rhus typhina.
сумах отруйний — Toxicodendron radicans.
сумах оцтовий — Rhus typhina.
сумах скомпiя — Cotinus coggygria.
сумаховi — Anacardiaceae.
сумець — Rhus typhina.
сумка пастуш(ин)а — Capsella bursa-pastoris.

сумка пастушкова — Capsella bursa-pastoris.
сумка пташича — Capsella bursa-pastoris.
сумнишник — Helianthus annuus.
сумочка пастуха — Capsella bursa-pastoris.
сумочник (пастуший) — Capsella bursa-pastoris.

суника — Fragaria vesca.
суниня — Fragaria vesca.
суницi — Fragaria, Fragaria moschata, Fra-

co

galus glycyphyllos, Geranium palustre, Geranium pratense, Lycopus exaltatus, Ranunculus repens.
стягач — Digitalis grandiﬂora, Lythrum salicaria, Plantago lanceolata, Plantago major,
Saponaria oﬃcinalis.
стяглич — Symphytum oﬃcinale.
стягникров — Sanguisorba minor, Sanguisorba
ofﬁcinalis.
стягнiй — Scrophularia nodosa.
суволока — Agropyron, Elymus repens.
сугайник — Doronicum.
сугайник австрiйський — Doronicum austriacum.
сугайник захiдний — Doronicum pardalianches.
сугайник карпатський — Doronicum carpaticum.
сугайник Клюзiя — Doronicum clusii.
сугайник отруйний — Doronicum pardalianches.
сугайник схiдний — Doronicum orientale.
сугайник угорський — Doronicum hungaricum.
суданка — Sorghum sudanense.
суданська трава — Sorghum sudanense.
судапор — Solidago virgaurea.
судопар — Agrimonia eupatoria, Valeriana ofﬁcinalis.
судочист — Filipendula vulgaris.
судцi — Linaria vulgaris.
сузда — Perilla frutescens.
сузик — Centaurea jacea, Falcaria vulgaris,
Geranium pratense, Peucedanum oreoselinum,
Seseli annuum, Thalictrum ﬂavum, Thalictrum minus.
сукамина — Morus sp.
суклен — Acer campestre.
суклiть — Acer campestre.
суколiн(ець) — Polygonum lapathifolium.
султанчик — Typha angustifolia.
султанчики — Jovibarba globifera, Polygonum
bistorta, Typha latifolia.
султанчики краснi — Orchis laxiﬂora.
султанчики синi — Lythrum salicaria.

сумак (кiяховий) — Rhus typhina.
сумак кочник — Cotinus coggygria.
сумак остросоч — Toxicodendron radicans.
сумак отруйний — Toxicodendron radicans.
сумак-оцтовець — Rhus typhina.
сумах — Rhus, Ailanthus altissima, Cotinus
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стручна трава — Vincetoxicum hirundinaria.
струччя журавлинi — Inula salicina.
стряпник — Filipendula ulmaria.
стубелки — Malus domestica.
студник — Epilobium montanum.
стулигуба — Clematis integrifolia.
стулигуз — Listera ovata.
стулилист — Clematis integrifolia.
стулистник — Clematis integrifolia.
стулиусся — Vincetoxicum hirundinaria.
стулиуст — Clematis integrifolia.
ступа вовча — Asarum europaeum, Astra-
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garia vesca, Fragaria viridis.
ананаснi — Fragaria × ananassa.
високi — Fragaria moschata.
вiргiнськi — Fragaria virginiana.
зеленi — Fragaria viridis.
зеленi польовi — Fragaria viridis
subsp. campestris.
суницi зеленi типовi — Fragaria viridis
subsp. viridis.
суницi лiсовi — Fragaria vesca.
суницi мускуснi — Fragaria moschata.
суницi польовi — Fragaria campestris.
суницi рiвниннi — Fragaria campestris.
суницi садовi — Fragaria × ananassa.
суницi чiлiйськi — Fragaria chiloensis.
суниця — Fragaria, Fragaria vesca.
суниця великоцвiта — Fragaria × ananassa.
суниця висока — Fragaria moschata.
суниця звичайна — Fragaria vesca.
суниця iндiйська — Duchesnea indica.
суниця їдома — Fragaria vesca.
суниця несправжня — Duchesnea indica.
суниця полуниця — Fragaria moschata.
суниця снiдна — Fragaria vesca.
суниця стрiмка — Fragaria moschata.
суниця хрупавка — Fragaria viridis.
суничне дерево — Arbutus unedo.
суничник — Arbutus, Duchesnea indica, Fragaria vesca.
суничник великоплодий — Arbutus unedo.

суницi
суницi
суницi
суницi
суницi
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Brassica napus subsp. napus, Brassica nigra.

сурiпиця — Barbarea, Barbarea vulgaris,

Ajuga laxmannii, Ajuga reptans, Centaurea
jacea, Inula hirta, Lathyrus vernus, Omalotheca sylvatica, Prunella grandiﬂora, Prunella
vulgaris, Salvia nemorosa, Sanguisorba ofﬁcinalis, Trifolium pratense, Verbena oﬃcinalis.
суховершки великоквiтковi — Prunella
grandiﬂora.
суховершки великоцвiтi — Prunella grandiflora.
суховершки звичайнi — Prunella vulgaris.
суховершки кiнчастi — Prunella laciniata.
суховершки польовi — Helichrysum arenarium.
суховершки роздiльнолистi — Prunella
laciniata.
суховершки розрiзнi — Prunella laciniata.
суховершки чоловiчi — Teucrium chamaedrys.
суховершок — Equisetum arvense, Omalotheca sylvatica.
суховершок весняний — Equisetum arvense.
суховили — Prunella vulgaris.
суховолотиця — Sanguisorba oﬃcinalis.
суховчик — Primula vulgaris, Prunella vulgaris.
суховчик звичайний — Prunella vulgaris.
сухоголовець — Carpesium.
сухоголовець пониклий — Carpesium cernuum.
суход(е)ревник — Lonicera xylosteum.
суходерев(о) — Lonicera xylosteum.
суходрина — Lonicera xylosteum.
сухоз(о)лотиця — Sanguisorba oﬃcinalis,
Sanguisorba oﬃcinalis.
сухолом — Comarum palustre.
сухоребрик — Sisymbrium, Sisymbrium ofﬁcinale.
сухоребрик високий — Sisymbrium altissimum, Sisymbrium strictissimum.
сухоребрик волзький — Sisymbrium volgense.
сухоребрик гладкий — Sisymbrium irio.
сухоребрик жорсткий — Sisymbrium
strictissimum.
сухоребрик звичайний — Sisymbrium oﬃcinale.
сухоребрик iрiо — Sisymbrium irio.
сухоребрик кримський — Sisymbrium
confertum.
сухоребрик купчастий — Sisymbrium confertum.

au

th
or

's

co

Brassica napus subsp. napus, Brassica rapa,
Sinapis alba subsp. dissecta, Sinapis arvensis.
сурiпиця весняна — Barbarea verna.
сурiпиця дуговидна — Barbarea arcuata.
сурiпиця дугоподiбна — Barbarea arcuata.
сурiпиця звичайна — Barbarea vulgaris.
сурiпиця звичайна дугоподiбна — Barbarea vulgaris subsp. arcuata.
сурiпиця звичайна типова — Barbarea
vulgaris subsp. vulgaris.
сурiпиця пряма — Barbarea stricta.
сурiпиця туга — Barbarea stricta.
сурiпка — Barbarea vulgaris, Sinapis arvensis,
Sisymbrium loeselii.
сурiпка лiсна — Lapsana communis.
сурiпок — Brassica rapa subsp. oleifera, Erysimum cheiranthoides, Erysimum marschallianum.
сурочник — Hordeum murinum.
сурюпка — Sisymbrium loeselii.
сусак звичайний — Butomus umbellatus.
сусаїця — Sonchus oleraceus.
сусай — Butomus umbellatus, Sonchus oleraceus.
сусак — Butomus, Butomus umbellatus.
сусак зонтичний — Butomus umbellatus.
сусака — Butomus umbellatus.
сусаковi — Butomaceae.
суфези — Vaccinium vitis-idaea.
суфезник — Vaccinium vitis-idaea.
сухарики — Gnaphalium sp., Helichrysum arenarium, Hypericum perforatum.
сухе дерево — Lonicera xylosteum.
сухий цвiт — Helichrysum arenarium.
сухi цвiти — Xeranthemum annuum.
сухiтник — Omalotheca, Galium odoratum,
Omalotheca sylvatica, Plantago arenaria, Potentilla argentea, Stachys germanica, Veronica
oﬃcinalis.
сухiтник лiсовий — Omalotheca sylvatica.

vegica.

сухован — Prunella vulgaris.
суховертка — Prunella vulgaris.
суховерх — Inula hirta, Prunella vulgaris.
суховершка — Trifolium hybridum.
суховершки — Prunella, Ajuga genevensis,
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суничник сiрий — Arbutus unedo.
суничник червоний — Arbutus andrachne.
суничниця — Duchesnea.
суничниця iндiйська — Duchesnea indica.
сунишник — Fragaria vesca.
сунiци — Fragaria vesca.
супшен — Triticum spelta.
суредька — Chorispora, Chorispora tenella.
суредька тендiтна — Chorispora tenella.
сурепа — Barbarea vulgaris, Sinapis arvensis.
сурепиця — Sinapis arvensis.
сурепка — Barbarea vulgaris, Sinapis arvensis.
сурiпа — Barbarea vulgaris, Brassica napus,

сухiтник низький — Omalotheca supina.
сухiтник норвезький — Omalotheca nor-
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rachne.
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суничник дрiбноплодий — Arbutus and-
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сухоребрик Лезелiя — Sisymbrium loeselii.
сухоребрик лiкарський — Sisymbrium of-

сухоцвiт жовтувато-бiлий — Gnaphalium
luteo-album.

ficinale.

сухоцвiт лежачий — Gnaphalium supinum.
сухоцвiт лiсовий — Gnaphalium sylvati-

selii.

сухоцвiт лучистий — Xeranthemum annuum.
сухоцвiт мокляковий — Gnaphalium uligi-

сухоребрик Льозелiїв — Sisymbrium loeselii.
сухоребрик Льозеля — Sisymbrium loe-

cum.

сухоребрик мiнливий — Sisymbrium poly-

nosum.

morphum.
tum.

сухоцвiт низький — Gnaphalium supinum.
сухоцвiт норвезький — Gnaphalium nor-

morphum.

сухоцвiт росiйський — Gnaphalium rossi-

tissimum.

сухоцвiт руський — Gnaphalium rossicum.
сухоцвiтки — Filaginella uliginosa, Helichry-

сухоребрик скупчений — Sisymbrium conferсухоребрик степовий — Sisymbrium poly-

vegicum.

сухоребрик стиснутий — Sisymbrium stricсухоребрик стрiлолистий — Arabidopsis toxophylla.

sum arenarium.

сухоребрик схiдний — Sisymbrium orien-

сухощепка — Pinus sylvestris.
сухояр — Diphasiastrum complanatum.
сучовиця — Lens culinaris.
сушевицi — Lens culinaris.
сушениця — Capsella bursa-pastoris, Filaginel-

tale.
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сухоребрик шерсткий — Sisymbrium loeselii.
сухоребриця — Draba nemorosa, Erophila verna, Sisymbrium oﬃcinale.

vulgaris, Veronica oﬃcinalis.

сухоцвiт — Gnaphalium, Filaginella ulig-
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inosa, Helichrysum arenarium, Omalotheca
sylvatica, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.
сухоцвiт багновий — Gnaphalium uliginosum.
сухоцвiт бiлий — Gnaphalium luteo-album.
сухоцвiт вогколюбний — Filaginella uliginosa.
сухоцвiт драговинний — Gnaphalium uliginosum.
сухоцвiт жовтавобiлий — Gnaphalium luteoalbum.

la uliginosa, Gnaphalium sp., Helichrysum
arenarium.
сушець — Phlomis herba-venti.
сушиця — Leontopodium alpinum.
сушка — Orobanche cernua.
схованка гадюча — Geum urbanum.
сходник — Paris quadrifolia.
сцикун — Thalictrum minus.
сцiбаба — Solanum tuberosum.
сцiнґашка — Primula veris.
счисток — Stachys annua, Stachys recta.
считок — Stachys recta, Stellaria holostea.
сядач — Inula hirta.
сядаш — Melilotus oﬃcinalis.
сянда — Marrubium vulgare.
сяпа — Allium cepa.
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сухотень — Conyza.
сухотинка — Capsella bursa-pastoris.
сухотний корiнь — Arum maculatum.
сухотник — Capsella bursa-pastoris, Prunella
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cum.

табак — Nicotiana alata, Nicotiana rustica,
Nicotiana tabacum.
табак вiрґiнський — Nicotiana tabacum.
табак вовчий — Clematis recta.
табак душистий — Nicotiana alata.
табака — Nicotiana rustica.
табака лiсна — Solidago virgaurea.
табака пiльська — Pulmonaria oﬃcinalis.
табачка — Nicotiana rustica, Ranunculus sceleratus.
табачковий цвiт — Tropaeolum majus.
табачок — Capsella bursa-pastoris.
табачок голубий — Nicotiana alata.
табачок падалiшнiй — Nicotiana alata.

Т
таволга — Spiraea, Filipendula ulmaria, Fili-

pendula vulgaris, Spiraea chamaedryfolia, Spiraea crenata, Spiraea hypericifolia, Spiraea
media.
таволга бiла — Spiraea alba.
таволга болотниста — Filipendula ulmaria.
таволга болотяна — Filipendula ulmaria.
таволга бульвочна — Filipendula vulgaris.
таволга верболиста — Spiraea salicifolia.
таволга в’язолиста — Spiraea chamaedryfolia.
таволга горобинолиста — Sorbaria sorbifolia.
таволга Дугласа — Spiraea douglasii.
таволга Дуґласа — Spiraea douglasii.
таволга зарубчаста — Spiraea crenata.
таволга звичайна — Spiraea hypericifolia.
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таволга звiробоєлиста — Spiraea hypericifolia.

таволга
таволга
таволга
таволга

колосата — Aruncus dioicus.
Литвинова — Spiraea litwinowii.
пикiвська — Spiraea pikoviensis.
польська — Spiraea media subsp.

polonica.
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тальник — Salix cinerea, Salix purpurea.
тальник сивий — Salix cinerea.
тамарикс — Tamarix, Tamarix tetrandra.
тамарикс галузистий — Tamarix ramosissima.

тамарикс Гогенакера — Tamarix hohenackeri.

таволга пужна — Spiraea hypericifolia.
таволга самосилолиста — Spiraea chamae-

тамарикс стрункий — Tamarix gracilis.
тамарикс чотиритичинковий — Tamarix

таволга середня — Spiraea media.
таволга середня польська — Spiraea me-

тамариксовi — Tamaricaceae.
тамариск — Tamarix, Tamarix tetrandra.
тамариск галузистий — Tamarix ramosis-

таволга японська — Spiraea japonica.
таволжанник — Spiraea chamaedryfolia.
таволжка — Spiraea sp.
таволжник — Aruncus, Aruncus dioicus, Fi-

ckeri.

тамариск кримський — Tamarix tetrandra.
тамариск стрункий — Tamarix gracilis.
тамариск турецький — Tamarix smyrnensis.

тамариск французький — Tamarix gallica.
тамариск чотиритичинковий — Tamarix
tetrandra.

тамарисковi — Tamaricaceae.
тамарискуватi — Tamaricaceae.
тамаришок (галiйський) — Tamarix gallica.
тамбур — Ceratophyllum demersum.
тамус — Tamus.
тамус звичайний — Tamus communis.
танцерики — Chamomilla recutita.
танцерник — Malva sylvestris.
танцiвник — Briza media.
танцювальниця — Briza media.
танцюрник — Malva sylvestris.
тарагин — Artemisia dracunculus.
тараканок — Medicago lupulina.
тар(а)куца — Cucurbita pepo.
таракуцька — Cucurbita pepo, Lagenaria si-
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lipendula ulmaria, Spiraea hypericifolia.
таволжник звичайний — Aruncus dioicus.
таволка лiсна — Aruncus dioicus.
таволожник — Spiraea crenata, Spiraea media.
таволожник лiсовий — Aruncus dioicus.
таволожник пужний — Spiraea hypericifolia.
тавун — Menyanthes trifoliata.
тагамашок — Populus suaveolens.
тай-зiлля — Galium verum.
тайник — Galium verum.
тайстра пастуша — Capsella bursa-pastoris.
таксодiєвi — Taxodiaceae.
таксодiй — Taxodium.
таксодiй дворядний — Taxodium distichum.
тал — Salix cinerea, Salix pentandra.
тала — Salix acutifolia, Salix caprea, Salix pentandra, Salix triandra.
талабан — Thlaspi, Filipendula vulgaris,
Rhinanthus alectorolophus, Seseli annuum,
Thlaspi arvense.
талабан великоквiтковий — Thlaspi macrantha.
талабан великоцвiтий — Thlaspi macrantha.
талабан дакiйський — Thlaspi dacicum.
талабан карпатський — Thlaspi dacicum.
талабан Ковача — Thlaspi kovatsii.
талабан польовий — Thlaspi arvense.
талабан пронизанолистий — Thlaspi perfoliatum.
талабан пророслолистий — Thlaspi perfoliatum.
талабан раннiй — Thlaspi praecox.
талабан часниковий — Thlaspi alliaceum.
талажчаник — Salix viminalis.
талiй — Agropyron dasyanthum.
талiрка — Callistephus chinensis.

sima.

тамариск Гогенакера — Tamarix hohena-

ht

subsp. media.

rig

dia subsp. polonica.

таволга середня типова — Spiraea media

tetrandra.

py

dryfolia.

ceraria.

таралишник — Gentiana cruciata.
таран дубильний — Polygonum coriarium.
тарани — Sorbus aucuparia.
тарапунька — Cucurbita pepo.
тарапуцька — Cucurbita pepo.
тарас — Galanthus nivalis.
тарахкалка — Malus domestica.
тарахкало — Thlaspi arvense.
тарахкельце — Rhinanthus angustifolius.
тарахтьолки — Rhinanthus minor.
тарганиння — Veratrum album.
тарелцi — Aster amellus.
тарельцi — Anthemis cotula, Callistephus chinensis, Leucanthemum vulgare.

тарилованя — Leucanthemum vulgare.
тарiвка — Callistephus chinensis.
тарiлка(ня) — Leucanthemum vulgare.
тарiлочка — Leucanthemum vulgare.
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da, Scleropoa rigida.

твердяк — Lythrum salicaria, Lythrum virgatum, Pedicularis palustris.

творожиха — Malus domestica.
тей — Tilia tomentosa.
текач — Panicum miliaceum.
теква — Cucurbita pepo.
теклюня — Aster sp.
текома — Campsis.
текома укорiнлива — Campsis radicans.
телестун — Daphne mezereum.
телiгонiй — Theligonum.
телiгонiй простертий — Theligonum cynocrambe.

ht

телiгоновi — Theligonaceae.
телiпан — Populus alba.
телiптерис — Thelypteris.
телiптерис болотяний — Thelypteris palustris.

телiптерисовi — Thelypteridaceae.
темдериця — Zea mays.
темне зiлля — Campanula trachelium.
темноцвiтник — Ailanthus altissima.
темняник — Carlina acaulis.
тенґельки — Armeniaca vulgaris.
тенґерисовля — Vaccinium vitis-idaea.
тенґериця — Zea mays.
тенґерка(-и) — Armeniaca vulgaris.
тенґилки — Persica vulgaris.
тендериця — Zea mays.
тер — Prunus spinosa.
теребуля — Anthriscus cerefolium.
теребуля гребеняста — Scandix pecten-
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Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum, Phaseolus vulgaris, Triticum durum.
татарки — Potentilla erecta.
татарник — Onopordum, Acorus calamus,
Carduus nutans, Centaurea cyanus, Cirsium
arvense, Echinops sphaerocephalus, Inula hirta, Onopordum acanthium, Sanguisorba oﬃcinalis, Tragopogon pratensis.
татарник бiлий — Echinops sphaerocephalus.
татарник звичайний — Onopordum acanthium.
татарник кримський — Onopordum tauricum.
татарове зiлля — Acorus calamus.
татарське (вонюче) зiлля — Acorus calamus.
татарське мило — Lychnis chalcedonica.
татарський корiнь — Acorus calamus.
татарче зiлля — Acorus calamus.
татошник — Ranunculus cassubicus.
тацети — Narcissus tazetta.
таця дика — Senecio doria.
тачинник — Phragmites australis.
ташечки — Capsella bursa-pastoris.
тая — Tilia cordata.
тверда трава — Inula helenium.
тверде зiлля — Lythrum salicaria.
твердий корiнь — Scrophularia nodosa.
твердиш — Silene tatarica.
твердоколос — Sclerochloa.
твердоколос стиснений — Sclerochloa dura.
твердоколос стиснутий — Sclerochloa
dura.
твердослоди — Malus domestica.
твердосон — Echinops sphaerocephalus.
твердостiй — Orchis mascula, Pedicularis verticillata, Platanthera bifolia.
твердостой — Dactylorhiza maculata, Pedicularis verticillata.
твердотрав — Desmazeria, Scleropoa.

твердотрав жорсткий — Desmazeria rigi-

rig

тарiл(оч)ки — Callistephus chinensis.
тарiлцi — Callistephus chinensis.
тарiльцi — Leucanthemum vulgare.
тарка — Prunus domestica subsp. insititia.
тарлабан — Filipendula vulgaris.
тарментiл — Potentilla erecta.
тарнослив — Prunus spinosa.
тародай — Trifolium aureum.
тартараки — Acorus calamus.
татар-зiлля — Acorus calamus.
татара(к) — Acorus calamus.
татарвак — Scrophularia nodosa.
татарин — Allium ﬁstulosum.
татарина — Onopordum acanthium.
татаринник — Acorus calamus.
татариння — Acorus calamus.
татарка — Acorus calamus, Cucumis melo,

py
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veneris.

тереза — Genista tinctoria.
терен — Prunus, Cornus mas, Cotoneaster

niger, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Prunus domestica subsp. insititia, Prunus spinosa.
терен вовчий — Hyoscyamus niger.
терен колючий — Prunus spinosa.
терен логовий — Sorbus aucuparia.
терен мишачий — див. мишачий терен,
Ruscus aculeatus.
терен молдавський — Prunus moldavica.
терен степовий — Prunus stepposa.
терен Хрестiв — Gleditsia triacanthos.
терен Христовий — див. Христовий терен,
Gleditsia triacanthos.
терен чорний — Prunus spinosa.
терен чортiв — див. чортiв терен.
терень — Prunus spinosa.
терес — Rhamnus catharticus.
терка — Prunus domestica subsp. insititia.
теркни — Prunus spinosa.
теркнов — Prunus spinosa.
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Prunus spinosa.

тернячки — Juniperus communis.
тернь — Prunus spinosa.
терпетина — Ranunculus acris.
терпибiда — Aconitum moldavicum, Adonis

ht

vernalis, Ranunculus acris, Ranunculus ﬂammula.
терпивуска — Rosa canina.
терпигузка — Rosa canina.
терпка — Padus avium.
терпке зiллє — Myosoton aquaticum.
терпник — Cichorium intybus.
терпоуска — Rosa canina.
терстина — Phragmites australis.
тес — Taxus baccata.
тетеревиний кущ — Juniperus communis.
тетеревинi ягоди — Juniperus communis.
тетериця — Zea mays.
тетерник — Acorus calamus.
тетеря — Cicer arietinum.
тетрагонолобус — Tetragonolobus.
тетрагонолобус морський — Tetragonolobus
maritimus.
тетрагонолобус пурпуровий — Tetragonolobus
purpureus.
тетрагонолобус стручковий — Tetragonolobus
maritimus.
тетрадиклiс — Tetradiclis.
тетрадиклiс нiжний — Tetradiclis tenella.
тетюшник — Capsella bursa-pastoris.
тєглець — Lysimachia nummularia.
тєгнєхуй — Pedicularis verticillata.
тємнєхуй — Pedicularis verticillata.
тидара — Datura stramonium.
тик-трава — Xanthium spinosum.
тиква — Lagenaria, Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Lagenaria siceraria.
тиква бутилочна — Lagenaria siceraria.
тиква звичайна — Lagenaria siceraria.
тиква-карахонька — Cucurbita pepo.
тилея — Tillaea.
тилея Вайяна — Tillaea vaillantii.
тилiпан — Tulipa gesnerana, Tulipa sp.
тиллич — Silene latifolia.
тилявки — Malus domestica.
тимелеєвi — Thymelaeaceae.
тимелеюватi — Thymelaeaceae.
тимелея — Thymelaea, Thymelaea passerina.
тимелея звичайна — Thymelaea passerina.
тимка — Phleum pratense.
тимон — Carum carvi.
тимот(ей)ка — Phleum pratense.
тимофейка — Phleum pratense.
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Adonis vernalis, Campanula glomerata, Cypripedium calceolus, Epilobium angustifolium,
Gentiana cruciata, Gentiana sp., Gentianella
amarella, Phlox paniculata, Saponaria oﬃcinalis, Silene dioica, Silene nutans, Teucrium
chamaedrys.
терлич дикий — Silene latifolia.
терлич звичайний — Saponaria oﬃcinalis.
термелина — Potentilla erecta.
терме(н)тиля — Potentilla erecta.
терментил(ьк)а — Potentilla erecta.
терментина — Potentilla erecta.
терметелька — Potentilla erecta.
термотелька — Potentilla erecta.
термотiла — Potentilla erecta.
термутеля — Potentilla erecta.
терн — Cornus mas, Prunus domestica subsp.
insititia, Prunus spinosa.
терн кислий — Berberis vulgaris.
терн миший — Ruscus aculeatus.
терн свинячий — Cirsium vulgare.
терн чортiв — Paliurus spina-christi.
тернавка — Prunus domestica subsp. insititia.
тернавки — Prunus spinosa.
тернє песє — Dianthus sp.
терни(ва) — Prunus spinosa.
терник — Cichorium intybus, Cornus mas, Crataegus monogyna, Medicago sativa, Prunus
spinosa.
тернина — Crataegus monogyna, Lycium barbarum, Prunus spinosa, Prunus spinosa, Rosa
canina.
тернина мишача — Ruscus aculeatus.
тернисте дерево — Gleditsia triacanthos.
тернiвка — Prunus domestica subsp. insititia.
тернiвки — Rosa canina.
тернi(о)вник — Prunus spinosa.
терно — Prunus spinosa.
тернов корiнь — Prunus spinosa.
тернове зiллє — Prunus spinosa.
терновiтник — Gleditsia.
терновка — Prunus cerasifera.
терноружка — Rosa canina.
тернослив — Prunus domestica subsp. insititia, Prunus spinosa.
тернослива — Prunus domestica subsp. insititia, Prunus insititia, Prunus cerasifera.
терносливка — Prunus domestica subsp. insititia.
терноха — Prunus domestica subsp. insititia.
терня — Prunus spinosa, Rosa canina.
терня Христовi — Gleditsia triacanthos.
терня червоне — Crataegus monogyna.

rig

ﬁcinalis.

терлич — Aconitum napellus, Aconitum sp.,

тернявка — Rosa canina.
терняк — Prunus spinosa.
тернянка — Prunus domestica subsp. insititia,

py

терлиґан — Polygonum bistorta.
терлиць — Pedicularis comosa, Saponaria of-
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тимофiєва трава — Phleum pratense.
тимофiєвка — Beckmannia eruciformis, Phleum pratense.

тимофiївка — Phleum, Phleum phleoides,
Phleum pratense.

тимофiївка альпiйська — Phleum alpinum.

тимофiївка волотиста — Phleum paniculatum.

тимофiївка гiрська — Phleum montanum.
тимофiївка жорстковолосиста — Phleum
hirsutum.

clepiadea.

тирлич весняний — Gentiana verna.
тирлич вiйчастий — Gentianella ciliata.
тирлич вузьколистий — Gentiana pneumonanthe.

тирлич гiркуватий — Gentianella amarella.
тирлич жовтий — Gentiana lutea.
тирлич звичайний — Gentiana pneumonanthe.

лучна — Phleum pratense.
пiскова — Phleum arenarium.
пiщана — Phleum arenarium.
степова — Phleum phleoides.
шиловидна — Phleum subula-

тирлич карпатський — Gentianella lutescens

тимофiївка шилувата — Phleum subula-

тирлич мiхурчастий — Gentiana utricu-

tum.

тимофiївка шорстковолосиста — Phleum
hirsutum.

тимофiйка — Cichorium intybus, Nardus stric-

losa.

ht

тирлич мiшковий — Gentiana utriculosa.
тирлич пiренейський — Gentiana pyrenaica.

тирлич раннiй — Gentianella lutescens subsp.
lutescens.

тирлич роздiльний — Gentiana laciniata.
тирлич-свiчурник — Gentiana asclepiadea.
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ta, Phleum pratense.
тимпончики — Chenopodium polyspermum.
тим’як повзучий — Thymus serpyllum.
тим’ян — Thymus serpyllum.
тиндара — Datura stramonium.
типець — Festuca, Dianthus armeria, Festuca
pseudovina.
типець борознистий — Festuca rupicola.
типець борознистий скельний — Festuca
rupicola subsp. saxatilis.
типець борознистий типовий — Festuca
rupicola subsp. rupicola.
типець зелений — Festuca pseudovina.
типець несправжньодалматський — Festuca pseudodalmatica.
типець сизий — Festuca valesiaca.
типець скельний — Festuca saxatilis.
типець таврiйський — Festuca taurica.
типчак — Festuca, Festuca pseudovina, Festuca valesiaca.
типчак овечий — Festuca ovina.
типчина — Festuca pseudovina.
тирза — Stipa capillata.
тирилич — Gentiana cruciata.
тирилишник — Gentiana cruciata.
тирлиган — Gentiana lutea.
тирлич — Gentiana, Adonis vernalis, Astragalus glycyphyllos, Campanula persicifolia,
Clematis integrifolia, Cruciata glabra, Dianthus barbatus, Gentiana asclepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe, Gentianella amarella, Polygonatum odoratum, Scirpus maritimus, Silene latifolia subsp. alba, Typha latifolia, Vaccaria hispanica, Vinca minor.
тирлич безбильний — Gentiana acaulis.

dea.
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tum.

subsp. carpatica.

тирлич кiнчастий — Gentiana laciniata.
тирлич крапчастий — Gentiana punctata.
тирлич ластовнюватий — Gentiana asclepia-
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тимофiївка
тимофiївка
тимофiївка
тимофiївка
тимофiївка

тирлич безстеблий — Gentiana acaulis.
тирлич безстебловий — Gentiana acaulis.
тирлич ваточников(идн)ий — Gentiana as-

тирлич снiговий — Gentiana nivalis.
тирлич-трава — Gentianella amarella.
тирлич хрестовидний — Gentiana cruciata.
тирлич хрещатий — Gentiana cruciata.
тирлич язичковий — Gentianella lingulata.
тирличевi — Gentianaceae.
тирличка — Gentianopsis.
тирличка вiйчаста — Gentianopsis ciliata.
тирличник — Gentianella, Gentianopsis.
тирличник вiйчастий — Gentianella ciliata, Gentianopsis ciliata.

тирличник гiркуватий — Gentianella amarella.

тирличник жовтуватий — Gentianella lutescens.

тирличник жовтуватий карпатський —
Gentianella lutescens subsp. carpatica.

тирличник жовтуватий типовий — Gentianella lutescens subsp. lutescens.

тирличник карпатський — Gentianella
carpatica.

тирличник язичковий — Gentianella lingulata.

тирличничок — Gentianella.
тирличничок жовтуватий — Gentianella lutescens.

тирличничок карпатський — Gentianella
carpatica.

тирличничок осiннiй — Gentianella amarella.
тирличничок язичковий — Gentianella lingulata.
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chum.

тисове дерево — Taxus baccata.
тисовi — Taxaceae.
тисуватi — Taxaceae.
тисячеголов(ник) — Vaccaria hispanica.
тисячелисник — Achillea millefolium, Achillea
setacea.

тисяченець — Achillea millefolium.
тисячник — Adonis vernalis, Centaurium erythraea.

tum vulgare.
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тисячолистик — Achillea millefolium.
тисячолiтник — Achillea millefolium.
титiвка — Malus domestica.
титюн — Nicotiana rustica.
тифун — Digitalis grandiﬂora.
тихе зiлля — Ophioglossum vulgatum.
тiбуля — Allium cepa.
тiйло — Stipa pennata.
тiкай-зелень — Lycopodium clavatum.
тiки-притiки — Sonchus arvensis.
тiкiца — Cucumis melo.
тiли вовчi — Comarum palustre.
тiлiпан — Tulipa gesnerana.
тiло Боже — Actaea spicata, Artemisia vul-

au

тоболочник раннiй — Thlaspi praecox.
тоболочник ролевий — Thlaspi arvense.
товканчики — Nuphar lutea.
товкачики — Plantago media.
товстогус(ь) — Senecio doria.
товстокорiнник — Tamus.
товстокорiнник звичайний — Tamus communis.

co

тисячоголов — Vaccaria hispanica.
тисячолисник — Achillea millefolium, Tanace-

tum.

ht

copodium clavatum, Taxus baccata.

тисоватиця — Taxodium.
тисоватиця дворядна — Taxodium disti-
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Stipa capillata, Stipa pennata.

тис — Taxus, Taxus baccata.
тис звичайний — Taxus baccata.
тис негнiй-дерево — Taxus baccata.
тис ягiдний — Taxus baccata.
тисдалiя — Teesdalia.
тисдалiя голостебла — Teesdalia nudicaulis.
тисина — Diphasiastrum complanatum, Ly-

тiсдалiя звичайна — Teesdalia nudicaulis.
ткен(н)а — Lycium barbarum.
ткина — Lycium barbarum.
тладiанта — Thladiantha.
тладiанта сумнiвна — Thladiantha dubia.
тлуста-iван — Sedum telephium.
тмин — Anthriscus sylvestris, Carum carvi.
тмин бiлий — Antennaria dioica.
тмин красний — Antennaria dioica.
тмин пещаний — Centaurea cyanus.
тмин рожевий — Antennaria dioica.
тминник — Galium glaucum.
тмiн — Carum carvi, Helichrysum arenarium.
тмiн волоський — Carum carvi.
тмiнник — Galium biebersteinii.
тоболки — Capsella bursa-pastoris.
тоболочник перерослий — Thlaspi perfolia-

py

тирн(я) — Cornus mas, Prunus spinosa.
тиролька — Malus domestica.
тирса — Carex hirta, Carex nigra, Carex sp.,
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garis, Aruncus dioicus, Eriophorum latifolium,
Stipa pennata.
тiло Божої Матерi — Aruncus dioicus.
тiло вовче — див. вовче тiло, Aconitum lycoctonum.
тiло Христове — Aruncus dioicus.
тiлорiз — Stratiotes aloides.
тiнґериця — Zea mays.
тiнелюбка — Anogramma.
тiнелюбка тонколиста — Anogramma leptophylla.
тiнелюбковi — Hemionitidaceae.
тiничка — Equisetum arvense.
тiпець — Festuca pseudovina.
тiпчак — Festuca pseudovina.
тiс — Taxus baccata.

товстолист — Crassula, Tillaea.
товстолист пiсковий — Crassula vaillantii,
Tillaea vaillantii.

товстолистi — Crassulaceae.
товстолистовi — Crassulaceae.
товстонасiнник — Physospermum.
товстонасiнник голостеблий — Physospermum cornubiense.

товстостеблиця — Myrrhoides, Physocaulis.

товстостеблиця вузлувата — Myrrhoides
nodosa, Physocaulis nodosus.

товстуля — Bidens tripartita, Gentiana cruciata, Gentiana lutea, Plantago arenaria.

товстун — Gentiana cruciata, Nuphar lutea.
товстуха — Bidens tripartita, Gentiana as-

clepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana lutea,
Orobanche ramosa.
товстуха звичайна — Pinguicula vulgaris.
товстушка — Filaginella, Ajuga genevensis,
Bidens cernua, Bidens tripartita, Filaginella
uliginosa, Gentiana cruciata, Nuphar lutea,
Orobanche ramosa, Plantago arenaria, Pulicaria vulgaris.
товстушка багнова — Filaginella uliginosa.
товстушка багнова росiйська — Filaginella
uliginosa subsp. rossica.
товстушка дiвчача — Agrimonia eupatoria.
товстушка жiноча — Agrimonia eupatoria.
товстушка хлопчача — Geum urbanum.
товстушки дiвчачi — Scabiosa argentea.
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тонконiг вузьколистий — Poa angustifolia.
тонконiг гаєвий — Poa nemoralis.
тонконiг гайовий — Poa nemoralis.
тонконiг гiбридний — Poa hybrida.
тонконiг гранiтний — Poa granitica.
тонконiг гранiтний вiдмiнний — Poa gra-

nitica subsp. disparilis.
Дейла — Poa deylii.
дiбровний — Poa nemoralis.
довголистий — Poa longifolia.
звичайний — Poa trivialis.
звичайний лiсовий — Poa trivialis subsp. sylvicola.
тонконiг кримський — Poa × taurica.
тонконiг лiсовий — Poa sylvicola, Poa chaixii.
тонконiг луговий — Koeleria delavignei.
тонконiг лучний — Poa pratensis.
тонконiг немiцний — Poa infirma.
тонконiг неплiдний — Poa sterilis.
тонконiг однорiчний — Poa annua.
тонконiг пiвденнобузький — Poa hypanica.
тонконiг пiскорослий — Koeleria glauca.
тонконiг плескатий — Poa compressa.
тонконiг Реманна — Poa rehmannii.
тонконiг рiзнобарвний — Poa versicolor.
тонконiг розсунутий — Poa remota.
тонконiг середнiй — Poa media.
тонконiг сизий — Poa glauca.
тонконiг степовий — Poa stepposa, Koeleria macrantha.
тонконiг стиснутий — Poa compressa.
тонконiг торфовий — Poa turfosa.
тонконiг Ше — Poa chaixii.
тонконiг широколистий — Poa chaixii.
тонконiжка — Bellardiochloa, Poa compressa.
тонконiжка фiолетова — Bellardiochloa
violacea.
тонконог — Koeleria macrantha, Poa compressa, Poa trivialis.
тонконога — Poa bulbosa.
тонконожка — Festuca ovina, Festuca pratensis.
топази — Solanum tuberosum.
топанки зозулинi — Cypripedium calceolus,
Dactylorhiza majalis.
топiль — Populus alba.
топiлька — Arenaria serpyllifolia, Inula britannica, Spergularia rubra.
топiнамбур — Helianthus tuberosus.
топiрник — Coronilla varia.
топiрцi — Viola tricolor.
топiрчики — Viola declinata, Viola tricolor.
топник бiлий — Leucanthemum vulgare.
тополина — Populus nigra cv. “Italica”.
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tentilla recta.
товстянка — Pinguicula, Pinguicula vulgaris.
товстянка альпiйська — Pinguicula alpina.
товстянка двоколiрна — Pinguicula bicolor.
товстянка звичайна — Pinguicula vulgaris.
товстянка звичайна двоколiрна — Pinguicula vulgaris subsp. bicolor.
товстянка звичайна типова — Pinguicula
vulgaris subsp. vulgaris.
тоєд — Aconitum napellus.
тойка — Aconitum variegatum.
токан(ець) — Crataegus calycina.
токлик — Allium scorodoprasum subsp. rotundum.
токсикодендрон — Toxicodendron.
токсикодендрон отруйний — Toxicodendron
radicans.
токсикодендрон укорiнливий — Toxicodendron radicans.
толань — Berteroa incana.
толокняк — Arctostaphylos uva-ursi.
толокнянка — Arctostaphylos uva-ursi.
толочник — Senecio vernalis.
толстушка — Portulaca oleracea.
толстяк — Prunella vulgaris.
толя — Aconitum sp.
томат — Lycopersicon esculentum.
томин — Carum carvi.
томка — Anthoxanthum odoratum, Hierochloë
australis.
тонкоколосник — Psilurus.
тонкоколосник зiгнутий — Psilurus incurvus.
тонколистник — Scrophularia nodosa.
тонколуч — Stenactis.
тонколучник — Stenactis.
тонколучник мороноцвiтий — Stenactis annua.
тонколучник однорiчний — Stenactis annua.
тонколучник пiвнiчний — Stenactis septentrionalis.
тонколучник щетинястий — Stenactis strigosa.
тонконiг — Poa, Agrostis sp., Bromus inermis,
Eleocharis palustris, Eriophorum sp., Festuca
ovina, Koeleria macrantha, Poa bulbosa, Poa
compressa, Poa trivialis.
тонконiг альпiйський — Poa alpina.
тонконiг Бальфура — Poa balfourii.
тонконiг безплiдний — Poa sterilis.
тонконiг Бiберштайна — Poa biebersteinii.
тонконiг болотний — Poa palustris.
тонконiг болотяний — Poa palustris.
тонконiг бульбистий — Poa bulbosa.
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товстушки мужеськi — Geum urbanum, Po-
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торбохват — Capsella bursa-pastoris.
торбочки (пастушковi) — Capsella bursapastoris.

торбочник — Capsella bursa-pastoris.
торг — Leucanthemum vulgare.
торгун — Achillea cartilaginea.
тордилiй — Tordylium.
тордилiй великий — Tordylium maximum.
торилiс — Torilis.
торилiс вузлуватий — Torilis nodosa.
торилiс жовтоволосий — Torilis xanthotricha.

sis.
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торилiс польовий — Torilis arvensis.
торилiс променевий — Torilis radiata.
торилiс рiзнолистий — Torilis heterophylla.
торилiс тонколистий — Torilis leptophylla.
торилiс український — Torilis ucrainica.
торилiс японський — Torilis japonica.
ториця — Lappula squarrosa, Spergula arvenторичник — Spergularia rubra.
торн — Prunus domestica subsp. insititia.
торолька — Leucanthemum vulgare.
торонка плотова — Polemonium caeruleum.
торопки — Xanthium spinosum.
торф’яниця — Chamaedaphne.
торф’яниця чашечкова — Chamaedaphne
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ba, Populus nigra, Populus nigra cv. “Italica”,
Populus tremula.
тополя абруд — Populus alba.
тополя бальзамiчна — Populus balsamifera.
тополя бiла — Populus alba.
тополя бiлолиста — Populus alba.
тополя Болле — Populus bolleana.
тополя висока — Populus nigra cv. “Italica”.
тополя волоська — Populus italica.
тополя груба — Populus nigra.
тополя дельтолиста — Populus deltoides.
тополя запашна — Populus suaveolens.
тополя золотиста — Populus alba.
тополя iталiйська — Populus italica.
тополя iталiянська — Populus italica.
тополя канадiйська — Populus × canadensis.
тополя канадська — Populus × canadensis, Populus deltoides.
тополя китайська — Populus simonii.
тополя креслата — Populus nigra.
тополя крiслата — Populus nigra.
тополя лавролиста — Populus laurifolia.
тополя осика — Populus alba.
тополя островерха — Populus nigra cv. “Italica”.
тополя пахуча — Populus balsamifera.
тополя пiрамiдальна — Populus nigra cv.
“Italica”, Populus italica.
тополя розложиста — Populus alba.
тополя самаркандська — Populus bolleana.
тополя с(е)ребриста — Populus alba.
тополя сибiрська — Populus suaveolens.
тополя сива — Populus candidans.
тополя Симона — Populus simonii.
тополя сiрувата — Populus × canescens.
тополя сокорина — Populus nigra.
тополя срiблиста — Populus alba.
тополя срiбн(олист)а — Populus alba.
тополя струнка — Populus nigra cv. “Italica”.
тополя тонковерха — Populus nigra cv. “Italica”.
тополя трепета — Populus tremula.
тополя трикутнолиста — Populus deltoides.
тополя чорна — Populus nigra.
тополя широколиста — Populus nigra cv.
“Italica”.
тополь — Populus alba, Populus nigra, Populus
nigra cv. “Italica”, Populus sp.
топорник — Coronilla varia.
топтун — Polygonum aviculare.
топчина — Festuca pseudovina.
торба пастушина — Capsella bursa-pastoris.
торби — Malus domestica.
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тополя — Populus, Pinus cembra, Populus al-
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calyculata.

торчики бiлi — Platanthera bifolia.
торчики зозулинi — Dactylorhiza maculata.
торчики плямистi — Dactylorhiza majalis.
торчики рожевi — Gymnadenia conopsea.
тота-нєтота — Sedum acre.
тофiльдiя — Toﬁeldia.
тофiльдiя чашечкова — Toﬁeldia calyculata.
тоцiя — Tozzia.
тоцiя альпейська — Tozzia alpina.
тоцiя гiрська — Tozzia alpina.
тоцiя гiрська карпатська — Tozzia alpina
subsp. carpatica.

тоцiя карпатська — Tozzia carpatica.
тоща — Phleum pratense.
тоя — Aconitum, Aconitum anthora, Aconi-

tum lycoctonum, Aconitum napellus, Aconitum variegatum, Delphinium sp., Delphinium
× cultorum, Gentiana acaulis, Gentiana pneumonanthe, Heliotropium europaeum, Oxalis
stricta, Veronica austriaca.
тоя берегова — Geranium pratense.
тоя Бессера — Aconitum besseranum.
тоя бiла — Silene nutans.
тоя буковинська — Aconitum bucovinense.
тоя вовкобiйна — Aconitum lycoctonum.
тоя вовкобiйна пухнасторота — Aconitum
lycoctonum subsp. lasiostomum.
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gejos, Coronilla varia, Elymus repens, Lolium
perenne, Phleum pratense, Trifolium pratense.
травка-муравка — Polygonum aviculare.
травка-сiянка — Phleum pratense.
травлинка — Stellaria holostea.
травник — Achillea millefolium.
трав’янець — Dianthus arenarius, Dianthus
carthusianorum, Dianthus caryophyllus, Dianthus deltoides, Stellaria holostea.
трав’янка — Tofieldia, Dianthus deltoides,
Stellaria holostea, Tragopogon brevirostris,
Triglochin maritimum.
трав’янка чашечкова — Tofieldia calyculata.
трав’янка чашкувата — Toﬁeldia calyculata.
трав’янчик — Muscari neglectum.
трагакант — Tragacantha.
трагакант колючковий — Tragacantha arnacantha.
траґон — Artemisia dracunculus.
трандафиль — Rosa centifolia.
трандафира — Rosa centifolia.
трандахил — Syringa vulgaris.
трандахiр — Rosa centifolia.
траскавка — Fragaria moschata.
траунштейнера — Traunsteinera.
траунштейнера куляста — Traunsteinera
globosa.
трахи(i)карп — Trachycarpus.
трахи(i)карп високий — Trachycarpus fortunei.
трахiнiя — Trachynia.
трахiнiя двоколоскова — Trachynia distachya.
требич — Trifolium pratense.
требула — Anthriscus cerefolium.
требулька — Allium schoenoprasum.
требушник — Senecio vernalis.
трембулька — Allium schoenoprasum.
тременталь — Geranium palustre.
тремполя — Populus nigra cv. “Italica”.
трепета — Populus tremula.
трепет(ина) — Populus tremula.
трепетлiка — Populus tremula.
трепиконина — Trifolium montanum, Trifolium pratense, Trifolium sp.
трепiтка — Populus tremula.
трепота — Populus tremula.
третина — Menyanthes trifoliata.
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tandrum.
iста — Aconitum napellus.
краса — Aconitum variegatum.
кущиста — Aconitum eulophum.
лабачий — Aconitum napellus.
лабуштан — Aconitum napellus.
лiсна — Lysimachia vulgaris.
лiсова — Geranium pratense.
маленька — Aconitum nanum.
мiцна — Aconitum ﬁrmum.
молдавська — Aconitum moldavicum.
несправжньопротиотруйна — Aconitum pseudanthora.
тоя полонинська — Aconitum sp.
тоя польова — Consolida regalis, Geranium
sanguineum.
тоя протиотруйна — Aconitum anthora.
тоя протиотруйна Жакена — Aconitum
anthora subsp. jacquinii.
тоя протиотруйна типова — Aconitum anthora subsp. anthora.
тоя пухнасторота — Aconitum lasiostomum.
тоя Роговича — Aconitum rogoviczii.
тоя румунська — Aconitum romanicum.
тоя сороката — Aconitum variegatum.
тоя справжня — Aconitum napellus.
тоя справжня альпiйська — Aconitum
napellus subsp. tauricum.
тоя справжня вузьколиста — Aconitum
napellus subsp. fissurae.
тоя справжня мiцна — Aconitum napellus
subsp. firmum.
тоя строката — Aconitum variegatum.
тоя строката волотиста — Aconitum variegatum subsp. paniculatum.
тоя строката типова — Aconitum variegatum subsp. variegatum.
тоя струнка — Aconitum gracile.
тоядь — Aconitum napellus.
трава-боровка — Chimaphila umbellata.
трава для свиней — Potentilla argentea.
трава кiнська — Trifolium montanum.
трава-купкiвка — Dactylis glomerata.
трава-медунка — Holcus lanatus.
трава-мурава — Polygonum aviculare.
трава од гадюки — Veronica austriaca subsp.
teucrium.
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тоя
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тоя
тоя
тоя
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тоя
тоя

трава од лихорадки — Lepidium ruderale.
трава-пушок — Senecio doria.
трава-собачка — Dactylis glomerata.
трава-треба — Thalictrum minus.
травистка звичайна — Toﬁeldia calyculata.
травиця прибережна — Aeluropus littoralis.
травка — Bromus inermis, Calamagrostis epi-

rig

тоя вовча — Aconitum lycoctonum.
тоя волотиста — Aconitum paniculatum.
тоя гайова — Aconitum nemorosum.
тоя Госта — Aconitum hosteanum.
тоя Деґена — Aconitum degenii.
тоя дрiбнолиста — Aconitum anthora.
тоя Жакена — Aconitum jacquinii.
тоя звичайна — Aconitum napellus.
тоя зубчастотичинкова — Aconitum odon-

py
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трипуфель — Scorzonera humilis.
трифой — Trifolium pratense.
трифолiя — Menyanthes trifoliata.
трифоль (водяний) — Menyanthes trifoliata.
трищетинник — Trisetum.
трищетинник альпiйський — Trisetum alpestre.

трищетинник вiйчастий — Trisetum ciliare.

трищетинник довговолосий — Trisetum
macrotrichum.

трищетинник довговолосистий — Trisetum macrotrichum.

трищетинник жовтуватий — Trisetum flavescens.
dum.

ht

трищетинник жорсткий — Trisetum rigiтрищетинник карпатський — Trisetum
fuscum.
cens.

rig

трищетинник лучний — Trisetum flavesтрищетинник сибiрський — Trisetum sibiricum.

трiйзiлля — Trifolium pratense.
трiйка — Trifolium pratense.
трiйця — Veronica prostrata.
Трiйця Божа — Hypericum montanum, Hypericum perforatum.
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um, Viola tricolor.
три кольки — Xanthium spinosum.
трибзiлля — Trifolium pratense.
трибки — Ceratocephala testiculata.
трибулька — Allium ascalonicum, Allium
schoenoprasum, Anthriscus cerefolium.
трив’янця — Rosa canina.
триглисник — Solanum dulcamara.
тригольник — Xanthium spinosum.
тригонела — Trigonella sp.
тригузи — Empetrum nigrum.
тридiльник — Juncus triﬁdus.
тризiлля — Trifolium pratense.
тризуб — Triglochin palustris.
тризубець — Triglochin, Triglochin palustris.
тризубець болотний — Triglochin palustris.
тризубець болотяний — Triglochin palustris.
тризубець морський — Triglochin maritimum.
тризубець мочарний — Triglochin palustris.
тризубець приморський — Triglochin maritimum.
тризубка — Sieglingia.
тризубка полегла — Sieglingia decumbens.
трикутник-будяк — Xanthium spinosum.
трилис(твiник) — Menyanthes trifoliata.
трилистий апельсин — Poncirus trifoliata.
трилистник — Lathyrus niger, Menyanthes trifoliata, Paris quadrifolia, Trifolium alpestre,
Trifolium arvense, Trifolium medium, Trifolium ochroleucon, Trifolium pannonicum, Trifolium pratense, Trifolium vesiculosum, Trifolium sp.
трилистник водяний — Menyanthes trifoliata.
трилистник лiсний — Trifolium medium.
трилистник сибiрський — Trifolium lupinaster.
трилистник степний — Trifolium alpestre.
тримбулька — Allium schoenoprasum.
тримбух — Allium schoenoprasum.
тринiя — Trinia.
тринiя багатостебл(ов)а — Trinia multicaulis.
тринiя Бiберштейна — Trinia biebersteinii.
тринiя Китайбеля — Trinia kitaibelii.
тринiя сиза — Trinia glauca.
тринiя щетиниста — Trinia hispida.
триножник — Xanthium spinosum.
триньки — Prunus spinosa.
триперстень бiлий — Trifolium montanum.
трипутень — Plantago major.
трипутник — Plantago arenaria.

py

три брати — Odontites lutea, Trifolium medi-
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трiйчатка — Xanthium spinosum.
трiодiя лежача — Danthonia decumbens.
трiсеничка — Briza media.
трiсирубичка — Briza media.
трiскавець — Papaver rhoeas.
трiскун — Ligustrina, Papaver rhoeas.
трiскун амурський — Ligustrina amurensis.

трiсочка — Briza media.
трiсть — Phragmites australis.
трiсулька — Briza media.
трiсульки — Polygala vulgaris.
трiсунки — Prunus domestica subsp. insititia.
трiсучка — Briza media.
трiфой — Trifolium montanum, Trifolium sp.
троєзiлля — Trifolium pratense.
троєцвiтник — Geranium divaricatum.
трозiль — Trifolium pratense.
троїця — Geranium pratense.
тройзiл — Trifolium pratense.
тройзiлля — Menyanthes trifoliata, Trifolium
arvense, Trifolium pratense.

тройзiль — Levisticum oﬃcinale, Ocimum
basilicum, Vinca minor.

тройлистник — Menyanthes trifoliata.
тройник — Menyanthes trifoliata.
тройноголов’як — Dipsacus strigosus.
тройняг — Trifolium medium.
тройнячок — Trifolium repens.
тройцвiт — Galanthus nivalis, Viola tricolor.
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тройчак — Lythrum salicaria.
тройчисте зiлля — Lotus corniculatus.
тромпак — Solanum tuberosum.
тропар — Polygonatum latifolium.
тропечка — Logﬁa arvensis.
тропник — Lathyrus vernus.
троск — Phragmites australis.
троскiт — Polygonum aviculare.
тросник — Acorus calamus, Phragmites aus-

biebersteinii.

трубкоязичник — Salpiglossis.
трубкоязичник американський — Salpiglossis sinuata.

трубоязичок городовий — Salpiglossis sinuata.

трув лiсовий — Brachypodium pinnatum.
труд — Centaurium erythraea.
трудниця — Sanguisorba oﬃcinalis.
трудовник — Cardamine sp.
трупахи — Prunus domestica subsp. insititia.
трупешi — Prunus domestica subsp. insititia.
трусеничка — Briza media.
трускавка — Fragaria × ananassa, Fragaria
moschata, Fragaria vesca.

трускавка ананасова — Fragaria × ananassa.
трускавка лiсна — Fragaria vesca.
труслин — Centaurea scabiosa.
трустина — Phragmites australis.
трутизна — Cuscuta europaea, Euonymus eu-

au
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tralis, Typha angustifolia.
тросник бiлий — Aruncus dioicus.
тростина (звичайна) — Phragmites australis.
тростинка — Glyceria arundinacea.
тростниця звичайна — Phalaris arundinacea.
тростовник — Phragmites australis.
тростомолоч — Chondrilla.
тростомолоч звичайна — Chondrilla juncea.
тростомолоч трависта — Chondrilla graminea.
тростя — Phragmites australis.
тростяниця — Scolochloa.
тростяниця кострицева — Scolochloa festucacea.
тростяниця кострицевидна — Scolochloa
festucacea.
тростянка тонконiжка — Scolochloa festucacea.
трость — Phragmites australis, Typha angustifolia.
тросьорубка — Briza media.
троща — Acorus calamus, Phleum pratense,
Phragmites australis.
трощак — Euonymus verrucosus.
троян — Borago oﬃcinalis, Coriandrum sativum, Trifolium pratense, Trifolium repens,
Veronica austriaca subsp. teucrium, Veronica
chamaedrys, Veronica longifolia.
троян-зiлля — Elsholtzia ciliata, Trifolium dubium, Trifolium montanum.
троян сiйний — Coriandrum sativum.
троянда — Rosa, Hepatica nobilis, Rosa canina, Rosa centifolia, Rosa gallica.
троянда багатоквiткова — Rosa multiﬂora.
троянда Бенкса — Rosa banksiae.
троянда бiла — Rosa × alba.
троянда витка — Rosa arvensis.
троянда дамаська — Rosa damascena.
троянда дзиговидна — Rosa turbinata.
троянда дзиґоподiбна — Rosa turbinata.
троянда жовта — Rosa foetida.
троянда зморшкувата — Rosa rugosa.
троянда iндiйська — Rosa chinensis.
троянда китайська — Rosa chinensis.
троянда польова — Rosa agrestis.
троянда ремонтанна — Rosa × bifera.

троянда рiльна — Rosa arvensis.
троянда рясноцвiта — Rosa multiflora.
троянда смердюча — Rosa foetida.
троянда столиста — Rosa centifolia.
троянда французька — Rosa gallica.
трояндовi — Rosaceae.
троянка — Trifolium dubium.
трубки — Senecio congestus.
трубкоцвiт — Solenanthus.
трубкоцвiт Бiберштайна — Solenanthus

ht

rata.
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тройця — Veronica austriaca, Veronica prost-
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ropaeus.

трутка — Solanum dulcamara.
трясенець — Briza media.
тряси-трава — Briza media.
трясилупки (звичайнi) — Capsella bursapastoris.

тряска — Briza media, Equisetum arvense.
трясник — Briza media.
трясовична трава — Valeriana oﬃcinalis.
трясовичне корiння — Valeriana oﬃcinalis.
трясулька — Thalictrum lucidum.
трясунка — Briza media.
трясучка — Briza, Briza media, Populus tre-

mula, Sideritis montana.
висока — Briza elatior.
низька — Briza humilis.
середня — Briza media.
середня висока — Briza media
subsp. elatior.
трясучковидка — Brizochloa.
трясучковидка низька — Brizochloa humilis.
трясучник — Brizochloa.
трясучник низький — Brizochloa humilis.
трясця — Hieracium pilosella, Ranunculus acris.
трьохзiлля — Trifolium pratense.

трясучка
трясучка
трясучка
трясучка
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schrenkii.

lus nigra cv. “Italica”.

co

туман повзучий — Thymus serpyllum.
тунтураки — Vaccinium vitis-idaea.
тупкуц — Cucurbita pepo.
туполя — Populus alba, Populus nigra, Popuтуполька — Chenopodium suecicum.
тур-язик — Phyllitis scolopendrium, Serratula

's

tinctoria.
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турган — Artemisia dracunculus.
тургенiя — Turgenia.
тургенiя широколиста — Turgenia latifolia.
тургун — Artemisia dracunculus.
турецька трава — Phalaris arundinacea.
турецьке просо — Sorghum bicolor.
турецький горiх — Cicer arietinum.
турецький горох — Cicer arietinum.
турицiя — Bidens tripartita.
туриця — Bidens tripartita, Carex hirta, Carex

au

tum napellus, Aconitum variegatum, Galium
verum, Petunia × hybrida hort., Thuja occidentalis, Thuja orientalis.
туя американська — Thuja occidentalis.
туя велетенська — Thuja plicata.
туя захiдна — Thuja occidentalis.
туя китайська — див. китайська туя.
туя складчаста — Thuja plicata.
туя схiдна — Thuja orientalis.
туя хiнська — Thuja orientalis.
тщериця — Amaranthus retroﬂexus.
тюлiпа — Tulipa sp.
тюлiпан — Tulipa gesnerana.
тюльпан — Tulipa, Tulipa gesnerana, Tulipa
schrenkii.
тюльпан Бiберштайна — Tulipa biebersteiniana.
тюльпан бузький — Tulipa hypanica.
тюльпан гранiтний — Tulipa graniticola.
тюльпан двоквiтковiй — Tulipa biﬂora.
тюльпан двоцвiтий — Tulipa biflora.
тюльпан дикий — Fritillaria meleagris.
тюльпан дiбровний — Tulipa quercetorum.
тюльпан змiєлистий — Tulipa ophiophylla.
тюльпан лiсовий — Tulipa sylvestris.
тюльпан лiсовий пiвденний — Tulipa sylvestris subsp. australis.
тюльпан пiвденнобузький — Tulipa hypanica.
тюльпан садовий — Tulipa gesnerana.
тюльпан скiфський — Tulipa scythica.
тюльпан степовий — Tulipa schrenkii, Tulipa gesnerana.
тюльпан Шренка — Tulipa schrenkii.
тюльпанне дерево — Liriodendron, Liriodendron tulipifera.
тюльпанне дерево американське — Liriodendron tulipifera.
тюльпанове дерево — Liriodendron tulipifera.
тютiн — Nicotiana tabacum.
тютюн — Nicotiana, Nicotiana alata, Nicotiana rustica, Nicotiana tabacum.
тютюн американський — Nicotiana tabacum.
тютюн-бакун — Nicotiana rustica.
тютюн вiргинський — Nicotiana tabacum.
тютюн гаванський — Nicotiana tabacum.
тютюн запашний — Nicotiana alata.
тютюн звичайний — Nicotiana tabacum.

ht

тсуга канадська — Tsuga canadensis.
тсуґа — Tsuga.
тсуґа канадська — Tsuga canadensis.
туговка — Hypochoeris maculata.
туйка — Thuja occidentalis.
тулан — Goniolimon tataricum.
тулигуз польовий — Inula britannica.
тулигуз селянський — Pulicaria vulgaris.
тулипан — Tulipa gesnerana.
тулiпан — Tulipa gesnerana, Tulipa sp.
тулiпан жовтий — Iris pseudacorus.
тулiпан лiловий — Lilium martagon.
тулiпанове дерево — Liriodendron tulipifera.
тулюпан — Tulipa gesnerana.
тульпа — Tulipa sp.
тульпан — Tulipa, Tulipa gesnerana.
тульпан двоцвiтий — Tulipa biﬂora.
тульпан лiсовий — Tulipa sylvestris.
тульпан пiвник — Tulipa gesnerana.
тульпан степовий — Tulipa gesnerana, Tulipa

тут(а) — Morus alba.
тутове дерево — Morus alba, Morus nigra.
тут(ов)ина — Morus alba.
тучне зiлля — Sedum telephium.
тучне корiння — Gentiana lutea.
тучний лист — Sedum telephium.
туя — Thuja, Aconitum moldavicum, Aconi-

rig

folium pratense.
тсуга — Tsuga.

py

трьохлистник — Menyanthes trifoliata, Tri-

sp., Lappula squarrosa, Xanthium spinosum,
Xanthium strumarium.
турiй язик — Phyllitis.
турiй язик звичайний — Phyllitis
scolopendrium.
турiки — Bidens tripartita.
турiнки — Malus domestica.
туркиня — Larix decidua.
турнепс — Brassica rapa.
турнiпс — Brassica rapa.
турча — Hottonia palustris.
турчин — Tropaeolum majus.
тур’я — Phyllitis scolopendrium.
тускарора — Zizania aquatica.
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тютюн крилатий — Nicotiana alata.
тютюн мариландський — Nicotiana alata.
тютюн-махорка — Nicotiana rustica.
тютюн пахучий — Nicotiana alata.
тютюн простий — Nicotiana rustica.
тютюн рiдняк — Nicotiana alata.
тютюн справжнiй — Nicotiana tabacum.
тютюн турецький — Nicotiana tabacum.
тютюн широколистий — Nicotiana alata.
тютюнець — Hesperis matronalis.
тютюнець бiлий — Nicotiana alata.

тютюнь — Nicotiana rustica.
тютя слiпа — Taraxacum oﬃcinale.
тяг-трава — Vincetoxicum hirundinaria.
тяглик — Glechoma hederacea.
тягуля — Cuscuta epilinum.
тягун — Malva excisa.
тягун-трава — Vicia cracca.
тякиш — Potentilla anserina.
тясмин — Betula pendula.
тьмен — Antennaria dioica.
тьмин — Carum carvi.

ht

У
укрiп кiнський — Oenanthe aquatica.
укрiп польовий — Adonis vernalis.
укрiп солодкий — Foeniculum vulgare.
укроп — Anethum graveolens, Foeniculum vul-

угурець — Cucumis sativus.
угурок — Cucumis sativus.
ударник — Alchemilla vulgaris.
удитки — Trollius europaeus.
удобниця — Potentilla erecta.
удовки — Aster sp.
удотки — Trollius europaeus.
ужаче зiлля — Sanguisorba oﬃcinalis.
ужачка — Ophioglossum.
ужачка звичайна — Ophioglossum vulgatum.
ужачки — Iris pseudacorus.
ужик — Plantago lanceolata, Polygonum bi-

укроп волоський — Foeniculum vulgare.
укроп дикий — Asperula cynanchica.
укроп лiсовий — Rorippa sylvestris.
укропець — Anethum graveolens.
уксусне дерево — Ailanthus altissima, Rhus

py

gare.

typhina.
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vum.
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убраннє Боже — Stachys palustris.
увередник — Pedicularis palustris.
угiрок — Cucumis sativus.
угорка — Prunus domestica, Triticum aesti-

storta.

th
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ужина — Rubus caesius, Rubus nessensis.
ужинник — Rubus nessensis.
ужiвник — Scorzonera humilis.
ужовник — Nymphoides peltata, Polygonum
bistorta, Scorzonera hispanica.

au

узбережниця — Aeluropus.
узбережниця звичайна — Aeluropus littoralis.

уздики — Tagetes erecta.
узелець — Scorzonera hispanica.
узик — Peucedanum oreoselinum, Potentilla
erecta.

уйбарець — Solanum dulcamara.
укладик — Veronica oﬃcinalis.
укладник — Acinos arvensis, Astragalus glycy-

phyllos, Cerastium fontanum, Lathyrus niger,
Lathyrus sylvestris.
укладник боровий — Acinos arvensis.
уколюка — Salsola kali.
українка — Galinsoga parviﬂora.
укрiп — Anethum graveolens.
укрiп водяний — Anthriscus sylvestris, Oenanthe aquatica.

уксусник — Rhus typhina.
укусильник — Alisma plantago-aquatica.
уличник — Chelidonium majus.
улька — Triticum aestivum.
ульха — Alnus glutinosa.
ум бабiй — Gypsophila paniculata.
ум-та-розум — Anagallis arvensis.
уман — Inula helenium, Verbascum nigrum.
умела — Viscum album.
умен — Inula helenium.
умич — Nymphaea, Nymphaea alba.
умич бiлий — Nymphaea alba.
упланд звичайний — Gossypium hirsutum.
ураз жiночий — Lysimachia nummularia.
уразник — Angelica sylvestris, Geranium san-

guineum, Hepatica nobilis, Sanguisorba oﬃcinalis, Veronica oﬃcinalis.
уразник чоловiцький — Viola odorata.
урван — Geum rivale.
урван-зiлля — Heracleum sphondylium subsp.
sibiricum.
урвант — Echium russicum.
урiєт — Isatis tinctoria.
урiсник — Corallorhiza.
урочна трава — Stellaria holostea.
усаня — Hieracium pilosella, Triticum aestivum.
устелиземлю — Galium aparine.
устеликамiнь — Dryas octopetala.
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ушанка гранiтна — Otites hellmannii.
ушанка густоцвiта — Otites densiﬂora.
ушанка днiпровська — Otites borysthenica.
ушанка довгоплода — Otites dolichocarpa.
ушанка донецька — Otites donetzica.
ушанка Iвги — Otites eugeniae.
ушанка кримська — Otites krymensis.
ушанка молдавська — Otites moldavica.
ушанка пiднесена — Otites altata.
ушанка полинова — Otites artemisetorum.
ушанка середня — Otites media.
ушанка сивашська — Otites orae-syvashicae.
ушанка херсонська — Otites chersonensis.
ушенища — Sagittaria sagittifolia.
уши циганськi — Arctium lappa, Bidens tri-

arenarius.

устелиполе пiскове — Ceratocarpus arenarius.

устелиполе пiщане — Ceratocarpus arenarius.
устрой — Allium sativum.
уступа вовча — Geranium sanguineum.
устюкове зiлля — Calluna vulgaris.
утренник — Nepeta cataria.
утробашень — Sedum acre.
утробник — Lythrum salicaria.
утрясник — Lysimachia nummularia.
ухо ведмеже — Salvia aethiopis, Verbascum

partita.

rig

ушивка — Carex sp.
ушик — Plantago lanceolata.
ушi дiдiвськi — Bidens tripartita.
ушка ведмежi — Bidens tripartita.
ушка заячi — Majanthemum bifolium.
ушка медвежi — Inula helenium, Rhododen-

py

dron myrtifolium.

ушки — Molucella laevis.
ушки заячi — Consolida regalis.
ушко медвеже — Arctostaphylos uva-ursi,
Verbascum thapsus.

's

co

densiﬂorum, Verbascum phlomoides, Verbascum thapsus.
ухо вовче — Euonymus verrucosus, Phlomis
tuberosa.
ухо заяче — Verbascum lychnitis.
ухо ломакове — Tragopogon dubius.
ухо лошакове — Veronica austriaca.
ухо медведяче — Verbascum nigrum.
ухо медвеже — Arctostaphylos uva-ursi, Inula
helenium, Salvia aethiopis, Verbascum densiﬂorum, Verbascum phlomoides.
учитки — Sedum acre.
ушанка — Otites.
ушанка азовська — Otites maeotica.
ушанка волзька — Otites wolgensis.

ht

устелиполе — Ceratocarpus, Ceratocarpus
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ушко мишачоє — Hieracium pilosella.

Ф
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фаг — Fagus sylvatica.
фадьолина — Ligustrum vulgare.
фадьольник — Ligustrum vulgare.
фаєрушка — Tagetes erecta.
фалок сивий — Syrenia cana.
фалок стручковий — Syrenia siliculosa.
фарбувальниця — Chrozophora.
фарбувальниця звичайна — Chrozophora
tinctoria.

фартушки — Alchemilla monticola, Alchemilla
vulgaris, Malva sylvestris.

фартушок — Alchemilla monticola.
фасоля — Phaseolus, Phaseolus vulgaris.
фасоля гомерецька — Phaseolus vulgaris.
фасоля дика — Calystegia sepium, Convol-

vulus arvensis, Cuscuta europaea, Lathyrus
pratensis, Lathyrus vernus.
фасоля звичайна — Phaseolus vulgaris.
фасоля китайська — Glycine max.
фасоля кiнна — Phaseolus vulgaris.
фасоля королянка — Phaseolus coccineus.
фасоля крякова — Phaseolus vulgaris.
фасоля палашова — Phaseolus vulgaris.

фасоля пiша — Phaseolus vulgaris var. nanus.
фасоля плазиста — Phaseolus vulgaris var.
nanus.

фасоля раба — Phaseolus vulgaris.
фасоля-соя — Glycine max.
фасоля тичкова — Phaseolus vulgaris var.
vulgaris.

фасоля тична — Phaseolus vulgaris var. vulgaris.

фасоля турецька — Phaseolus coccineus.
фасоля цукрова — Phaseolus vulgaris.
фасоля червоноцвiта — Phaseolus coccineus.
фасоля чорна — Phaseolus vulgaris.
фасоля-шпарагiвка — Phaseolus vulgaris.
фасоля шпарагова — Phaseolus vulgaris.
фасоль — Phaseolus vulgaris, Vigna radiata.
фасоль пiша — Phaseolus vulgaris var. nanus.
фасоль червона — Phaseolus coccineus.
фасолька — Convolvulus arvensis.
фасолька дика — Astragalus glycyphyllos.
фасолька польова — Convolvulus arvensis.
фасольки — Coronilla varia.
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folia.

фегоптерис — Phegopteris.
фегоптерис з’єднуючий — Phegopteris con-

bilis, Viola, Viola odorata, Viola suavis, Viola
tricolor.
фiалка альпiйська — Cyclamen purpurascens.
фiалка багатоколiрна — Viola tricolor.
фiалка багнова — Viola uliginosa.
фiалка бiла — Viola alba.
фiалка болотна — Viola palustris.
фiалка вечiрня — Matthiola longipetala.
фiалка висока — Viola elatior.
фiалка вiдхилена — Viola declinata.
фiалка гiбридна — Viola × wittrockiana.
фiалка гiрська — Viola montana.
фiалка гола — Viola rupestris.
фiалка дакiйська — Viola dacica.
фiалка двозначна — Viola ambigua.
фiалка двоквiткова — Viola biﬂora.
фiалка Джоя — Viola jooi.
фiалка дивна — Viola mirabilis.
фiалка дивовижна — Viola mirabilis.
фiалка донська — Viola tanaitica.
фiалка Жордана — Viola jordanii.
фiалка запашна — Viola odorata.
фiалка Зiга — Viola sieheana.
фiалка зросла — Viola accrescens.
фiалка Китайбелева — Viola kitaibeliana.
фiалка Китайбеля — Viola kitaibeliana.
фiалка крейдяна — Viola cretacea.
фiалка кримська — Viola oreades.
фiалка Лавренка — Viola lavrenkoana.
фiалка лiсова — Hepatica nobilis, Viola reichenbachiana.
фiалка низька — Viola pumila.
фiалка нiмська — Viola nemausensis.
фiалка нiчна — див. нiчна фiалка, Matthiola incana.
фiалка ночна — Reseda odorata.
фiалка пагорбкова — Viola collina.
фiалка пiскова — Viola rupestris.
фiалка пiщана — Viola rupestris.
фiалка польова — Viola arvensis, Viola tricolor.
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nectilis.
фена — Cuscuta epilinum, Cuscuta europaea.
фенхель — Foeniculum, Foeniculum vulgare.
фенхель звичайний — Foeniculum vulgare.
фернамбук — Caesalpinia gilliesii.
фернамбукове дерево — Caesalpinia.
фернамбукове дерево бразильське —
Caesalpinia gilliesii.
фернамбуковi — Caesalpiniaceae.
ферула — Ferula.
ферула каспiйська — Ferula caspica.
ферула прикаспiйська — Ferula caspica.
ферула схiдна — Ferula orientalis.
ферула татарська — Ferula tatarica.
ферульник — Ferulago.
ферульник камедистий — Ferulago galbanifera.
ферульник кримський — Ferulago taurica.
ферульник лiсовий — Ferulago sylvatica.
ферульник степовий — Ferulago campestris.
ферульник шишкоягодоносний — Ferulago
galbanifera.
ферульниця — Eriosynaphe.
ферульниця довголиста — Eriosynaphe
longifolia.
фестиваль — Galinsoga parviﬂora.
фефервiнц — Mentha arvensis.
фибигiя — Fibigia.
фибигiя щитовидна — Fibigia clypeata.
фига — Ficus carica.
фиґа — Ficus carica.
фиґове дерево — Ficus carica.
филейник — Aristolochia clematitis.
филенщики — Aristolochia clematitis, Dianthus sp.
филильник — Aristolochia clematitis.
филинник — Aristolochia, Aristolochia clematitis.
филинник звичайний — Aristolochia clematitis.

ht

folia.

фацелiя пижмолиста — Phacelia tanaceti-

филiйник — Aristolochia clematitis.
филiльник — Aristolochia clematitis.
филовник — Aristolochia clematitis.
филойник — Aristolochia clematitis.
филонник — Aristolochia clematitis.
фим’ян польовий — Thymus serpyllum.
финики — Ficus carica.
финовник — Aristolochia clematitis.
фиркач — Lamiastrum galeobdolon.
фируха — Lepidium sativum.
фiалка — Colchicum autumnale, Hepatica no-

rig

фасулi дикi — Astragalus glycyphyllos.
фасулi масловi — Phaseolus vulgaris.
фасуля — Phaseolus vulgaris.
фасуля дика — Lunaria rediviva.
фатьолина — Rhamnus catharticus.
фацелiя — Phacelia, Phacelia tanacetifolia.
фацелiя медоносна — Phacelia tanaceti-

py
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фiноз — Lycium barbarum.
фiомак — Juniperus communis.
фiона — Aristolochia clematitis.
фiрлєтка — Lychnis ﬂos-cuculi.
фiрлiтка — Lychnis chalcedonica.
фiсол — Phaseolus vulgaris.
фiсоль — Vigna radiata.
фiст мишачий — Plantago media.
фiсташка — Pistacia, Pistacia vera.
фiсташка справжня — Pistacia vera.
фiсташка туполиста — Pistacia atlantica,
Pistacia mutica.

rig
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фiсташкове дерево — Pistacia vera.
фiсташковi — Anacardiaceae.
фiсташник — Pistacia vera.
фiтеума — Phyteuma.
фiтеума Вагнера — Phyteuma vagneri.
фiтеума колосиста — Phyteuma spicatum.
фiтеума куляста — Phyteuma orbiculare.
фiтеума чотирироздiльна — Phyteuma tet-

py

ramerum.

фiшка — Equisetum arvense.
фiявка — Viola odorata.
фiялка — Viola, Atropa bella-donna, Convallaria majalis, Crocus heuﬀelianus, Hepatica
nobilis, Matthiola longipetala, Scilla bifolia,
Viola canina, Viola hirta, Viola mirabilis, Viola odorata, Viola suavis, Viola tricolor.
фiялка альпейська — див. альпейська фi-

nus.
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фiалка понтiйська — Viola pontica.
фiалка приємна — Viola suavis.
фiалка ранкова — Viola matutina.
фiалка Рейхенбаха — Viola reichenbachiana.
фiалка Рiвiнiєва — Viola riviniana.
фiалка Рiвiнiя — Viola riviniana.
фiалка рiзнолиста — Viola epipsila.
фiалка розростаюча — Viola accrescens.
фiалка скельна — Viola saxatilis.
фiалка собача — Viola canina.
фiалка ставкова — Viola persicifolia.
фiалка схiднокарпатська — Viola declinata.
фiалка темнолиста — Viola scotophylla.
фiалка триколiрна — Viola tricolor.
фiалка шершава — Viola hirta.
фiалка ягелонська — Viola jagellonica.
фiалки трицвiтнi — Viola tricolor.
фiалковi — Violaceae.
фiбiгiя — Fibigia.
фiбiгiя щитовидна — Fibigia clypeata.
фiга — Ficus carica.
фiґа — Ficus, Ficus carica.
фiґа властива — Ficus carica.
фiґа звичайна — Ficus carica.
фiґа їдома — Ficus carica.
фiґове дерево — Ficus carica.
фiзалiс — Physalis.
фiзалiс звичайний — Physalis alkekengi.
фiзалiс клейкоплодий — Physalis ixocarpa.
фiзалiс опушений — Physalis pubescens.
фiзалiс перуанський — Physalis peruviana.
фiзалiс Франшета — Physalis franchetii.
фiзоля — Phaseolus vulgaris.
фiзоля пiхотна — Phaseolus vulgaris var. na-
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фiзосперм — Physospermum.
фiзосперм корнубiйський — Physospermum
cornubiense.
фiкус — Ficus.
фiли(i)льник — Aristolochia clematitis.
фiлинник — Aristolochia clematitis.
фiлiйник — Aristolochia clematitis.
фiлiрея — Phillyrea.
фiлiрея широколиста — Phillyrea latifolia.
фiловник — Convolvulus arvensis.
фiмбристилiс — Fimbristylis.
фiмбристилiс вилчастий — Fimbristylis bisumbellata.
фiмбристилiс двороздiльний — Fimbristylis
bisumbellata.
фiнiки — Aristolochia clematitis.

ялка.
фiялка багнова — Viola uliginosa.
фiялка бiла — Viola alba.
фiялка бiла темнолиста — Viola alba subsp. scotophylla.

фiялка бiла типова — Viola alba subsp.
alba.

фiялка благовонна — Viola odorata.
фiялка болотяна — Viola palustris.
фiялка вечiрня — Hesperis matronalis, Hesperis tristis.

фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка

висока — Viola elatior.
вiдхилена — Viola declinata.
гiрська — Viola montana.
дакiйська — Viola dacica.
двозначна — Viola ambigua.
двоцвiта — Viola biflora.
Джоя — Viola jooi.
дивовижна — Viola mirabilis.
донська — Viola tanaitica.
дурна — Viola canina.
душиста — Viola odorata.
жовта нiчна — Oenothera biennis.
Жордана — Viola jordanii.
запашна — Viola odorata.
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фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка

млакова — Viola uliginosa.
мохната — Viola hirta.
мочарна — Viola persicifolia.
низька — Viola pumila.
нiчна — Hesperis matronalis, Hesperis

Viola mirabilis.

tristis, Platanthera bifolia.

sensis.
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фiялка ранкова — Viola matutina.
фiялка Рiвiна — Viola riviniana.
фiялка рiзнолиста — Viola epipsila.
фiялка розросла — Viola accrescens.
фiялка скельна — Viola saxatilis.
фiялка собача — Viola canina.
фiялка собача гiрська — Viola canina subsp. montana.

фiялка собача типова — Viola canina subsp. canina.

степова — Viola ambigua.
темнолиста — Viola scotophylla.
трибарвиста — Viola tricolor.
трибарвка — Viola tricolor.
трибарвна — Viola tricolor.
триколiрна — Viola tricolor.
триколiрна ранкова — Viola trico-

au

фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка

cus.

фiялковий корiнь — Calla palustris, Iris germanica.

фiялковi — Violaceae.
фiялкуватi — Violaceae.
фiялок — Viola sp.
фiяльник — Aristolochia clematitis.
флокс — Phlox, Phlox paniculata.
флокс волотистий — Phlox paniculata.
флокс Друмонда — Phlox drummondii.
флокса — Phlox paniculata.
флокси — Phlox.
флокси волотистi — Phlox paniculata.
флокси однорiчнi — Phlox drummondii.
фльокси — Phlox paniculata.
фолинь — Verbascum lychnitis.
фонарики — Taraxacum oﬃcinale.
фонтанезiя — Fontanesia.
фонтанезiя китайська — Fontanesia fortunei.

фонтанезiя малоазiйська — Fontanesia
philliraeoides.

фонтанезiя фiлiреєподiбна — Fontanesia

co

фiялка пагорбова — Viola collina.
фiялка пахнюча — Viola odorata.
фiялка пахуча — Viola odorata.
фiялка персиколиста — Viola persicifolia.
фiялка песяча — Viola canina.
фiялка пiскова — Viola rupestris.
фiялка полева — Viola tricolor.
фiялка польова — Viola arvensis.
фiялка приємна — Viola suavis.
фiялка причорноморська — Viola pontica.
фiялка провансальська — Viola nemau-

фiялки голубi — Gentiana pneumonanthe.
фiялки польовi жовтi — Ranunculus illyri-

ht

Зига — Viola sieheana.
каменелюбна — Viola rupestris.
Китайбеля — Viola kitaibeliana.
космата — Viola hirta.
крейдяна — Viola cretacea.
кримська — Viola oreades.
Лавренка — Viola lavrenkoana.
лiсова — Viola reichenbachiana,

rig

фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
фiялка
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lor subsp. matutina.

фiялка триколiрна скельна — Viola tricolor subsp. subalpina.

фiялка триколiрна типова — Viola tricolor
subsp. tricolor.

фiялка шорстка — Viola hirta.
фiялка яґеллонська — Viola jagellonica.
фiялки вечернi — Hesperis matronalis.
фiялки вовчi — Convallaria majalis.

philliraeoides.

фонтанезiя Форчуна — Fontanesia fortunei.
форгiв — Helianthus annuus.
форґези — Euonymus verrucosus, Vaccinium
vitis-idaea.

форзицiя — Forsythia.
форзицiя європейська — Forsythia europaea.

форзицiя зелена — Forsythia viridissima.
форзицiя найзеленiша — Forsythia viridissima.

форзицiя плакуча — Forsythia suspensa.
форзицiя поникла — Forsythia suspensa.
форзицiя промiжна — Forsythia × intermedia.

форзицiя середня — Forsythia × intermedia.

форзицiя темно-зелена — Forsythia viridissima.

формулiвка — Filipendula vulgaris.
форостiнки — Vaccinium vitis-idaea.
форсайтiя — Forsythia.
фостачка — Pyrus communis.
фостики мишачi — Hepatica nobilis.
фостуля — Pyrus communis.
фофези — Vaccinium vitis-idaea.
фощ — Equisetum arvense.
фраїрушка — Tagetes erecta.
франкенiя — Frankenia.

© Юрій Кобів
франкенiя борошняна — Frankenia pulveru-
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фризи — Rubus idaeus.
фрицик — Heracleum sphondylium.
фронтовик — Galinsoga parviﬂora.
фумана — Fumana.
фумана лежача — Fumana procumbens.
фумана липкувата — Fumana viscidula.
фумана чебрецелиста — Fumana thymifolia.
фундук — Corylus avellana, Corylus maxima.
функiя — Hosta.
функiя ланцетолиста — Hosta lancifolia.
функiя набрякла — Hosta ventricosa.
фунтiвки — Pyrus communis.
фурґедзiя — Vaccinium vitis-idaea.
футарайки — Euonymus verrucosus.
футурайки — Ribes rubrum.
фуфермiнт — Mentha × piperita.
ф’ялок жовтий — Erysimum cheiri.

lenta.

франкенiя припорошена — Frankenia pulverulenta.

франкенiя шорстка — Frankenia hirsuta.
францiвник — Hepatica nobilis.
францовник — Geranium pratense.
французький райграс — див. райграс
французький, Arrhenatherum.
французький райграс високий — Arrhenatherum elatius.

lustris.
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францьовате зiллє — Lysimachia vulgaris.
фрасен(ь) — Fraxinus excelsior.
фрасiвник — Scrophularia nodosa.
фрасниця — Scrophularia nodosa.
фреберник — Trifolium aureum.
фрибрик — Centaurea phrygia, Parnassia pa-

хабз — Sambucus ebulus.
хабз(ин)а — Sambucus ebulus, Sambucus nigra.

харахоньки — Cucurbita pepo.
харлай — Centaurea diﬀusa.
хартолепiс — Chartolepis.
хартолепiс середнiй — Chartolepis interme-

culata.
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хаблаз — Cirsium erisithales.
хабоз — Sambucus sp.
хабоз турецький — Syringa vulgaris.
хабуз — Cirsium erisithales.
хава — Aegopodium podagraria.
хадрейник — Valeriana oﬃcinalis.
хамарбiя — Hammarbya.
хамарбiя болотна — Hammarbya paludosa.
хамедафна — Chamaedaphne.
хамедафна чашкова — Chamaedaphne caly-

py

Х

хамемелюм — Chamaemelum.
хамемелюм римський — Chamaemelum no-

au

bile.

хаме(не)рiй — Chamaerion.
хаме(не)рiй вузьколистий — Chamaerion
angustifolium.

хаме(не)рiй Додонея — Chamaerion dodonaei.

хамеропс — Chamaerops.
хамеропс низький — Chamaerops humilis.
хамомiла — Chamomilla.
хамомiла запашна — Chamomilla suaveolens.
хамомiла лiкарська — Chamomilla recutita.
хамомiла обiдрана — Chamomilla recutita.
хамомiла Цвельова — Chamomilla tzvelevii.
ханочка — Cucurbita pepo.
хан(ь)ка — Cucurbita pepo.
харапiтка — Sanguisorba oﬃcinalis.

dia.

хасан — Taraxacum oﬃcinale.
хатьма — Lavatera thuringiaca.
хащовi ягоди — Fragaria vesca.
хвалильник — Aristolochia clematitis.
хвалинник — Aristolochia clematitis.
хвалiвник — Aristolochia clematitis.
хвасоля — Phaseolus vulgaris.
хвасоль — Vigna radiata.
хвастиця звичайна — Leonurus cardiaca.
хвастиця котяча — Leonurus marrubiastrum.
хвастиця псячка — Leonurus cardiaca.
хвастник тревалий — Mercurialis perennis.
хвиґ(г)а — Ficus carica.
хвийолник — Aristolochia clematitis.
хвилейник — Aristolochia clematitis.
хвилильник — Aristolochia clematitis.
хвилинник — Aristolochia clematitis,

Hyoscyamus niger.
— Aristolochia, Aristolochia
clematitis, Datura stramonium.
хвилiвник звичайний — Aristolochia clematitis.
хвилiвниковi — Aristolochiaceae.
хвилiйник — Aristolochia clematitis.
хвилiльник — Aristolochia clematitis.
хвилiнник — Aristolochia clematitis.
хвиловник — Aristolochia clematitis.
хвищ (польовий) — Equisetum arvense.

хвилiвник
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хвiст лисiй — Alopecurus pratensis, Amaran-

mum.

хвощ гiллястий — Equisetum ramosissimum.

хвощ гiльчастий — Equisetum ramosissimum.
хвощ зимнiй — Equisetum hyemale.
хвощ зимовий — Equisetum hyemale.
хвощ зимуючий — Equisetum hyemale.
хвощ крiслатий — Equisetum ramosissimum.
хвощ лiсовий — Equisetum sylvaticum.
хвощ луковий — Equisetum pratense.
хвощ лучний — Equisetum pratense.
хвощ млаковий — Equisetum ﬂuviatile.
хвощ падиволос — Equisetum telmateia.
хвощ полевий — Equisetum arvense.
хвощ польовий — Equisetum arvense, Asparagus oﬃcinalis.

хвощ рiчковий — Equisetum ﬂuviatile.
хвощ рябий — Equisetum variegatum.
хвощ смерiчка — Equisetum sylvaticum.
хвощ сорокатий — Equisetum variegatum.
хвощ строкатий — Equisetum variegatum.
хвощ тiничка — Equisetum arvense.
хвощай — Equisetum pratense.
хвощанка — Equisetum sylvaticum.
хвощевi — Equisetaceae.
хвощий — Equisetum palustre.
хвощик — Equisetum sp.
хвощiвка — Equisetum hyemale.
хвощовi — Equisetaceae.
хвоя — Pinus sylvestris.
хвуст — Equisetum arvense.
хвущ польовий — Equisetum arvense.
хвуя — Pinus sylvestris.
хейлант — Cheilanthes.
хейлант перський — Cheilanthes persica.
хелишник — Ononis arvensis.
хеномелес — Chaenomeles.
хеномелес японська(-ий) — Chaenomeles ja-
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thus caudatus, Ononis spinosa.
хвiст лисiй луговий — Alopecurus pratensis.
хвiст мачкин — Alopecurus pratensis.
хвiст мишачий — див. мишачий хвiст,
Achillea millefolium.
хвiст миший — Myosurus minimus.
хвiст свиний — Peucedanum alsaticum.
хвiстик — Alopecurus aequalis.
хвiщ — Equisetum arvense, Equisetum hyemale.
хвiялка — Viola odorata, Viola sp.
хвiялка нiчна — Platanthera bifolia.
хвiялковий корiнь — Calla palustris.
хвоїна — Pinus sylvestris.
хвойка (польова) — Equisetum arvense.
хвойличник — Aristolochia clematitis.
хвойник — Ephedra distachya.
хвойниковi — Ephedraceae.
хвойщ — Equisetum ﬂuviatile, Equisetum hyemale.
хворостянка — Vaccinium vitis-idaea.
хвосняк — Hippuris.
хвосняк звичайний — Hippuris vulgaris.
хвостач — Epilobium angustifolium, Hypochoeris maculata.
хвостач красно-синiй — Lythrum salicaria.
хвостачi — Lythrum salicaria.
хвостець — Equisetum palustre.
хвости лисичi — Amaranthus caudatus.
хвости оврашковi — Agropyron cristatum.
хвостик мишачий — Achillea millefolium,
Alopecurus aequalis.
хвостик мишиний — Setaria pumila.
хвостики — Alopecurus aequalis.
хвостики баранячi — Polygonum persicaria.
хвостики лисячi — Amaranthus caudatus.
хвостики мишачi — Anemone nemorosa.
хвостики овечi — Galium boreale.
хвостник — Hippuris vulgaris.
хвостняк (звичайний) — Hippuris vulgaris.
хвосч — Equisetum arvense.
хвошка — Equisetum arvense.
хвощ — Equisetum, Equisetum arvense, Equisetum ﬂuviatile, Equisetum hyemale, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Stellaria
holostea.
хвощ багновий — Equisetum fluviatile,
Equisetum palustre.

багонний — Equisetum palustre.
береговий — Equisetum palustre.
болотний — Equisetum palustre.
болотяний — Equisetum palustre.
великий — Equisetum telmateia.
галузистий — Equisetum ramosissi-

ht

nosa.

хвощ
хвощ
хвощ
хвощ
хвощ
хвощ

rig

хвiалка — Hepatica nobilis, Viola tricolor.
хвiливник — Datura stramonium.
хвiст волiв — Verbascum phlomoides.
хвiст воловий — Verbascum phlomoides.
хвiст котячий — Verbascum thapsus.
хвiст кошачий — Leonurus marrubiastrum.
хвiст лисий — Ononis arvensis, Ononis spi-

py
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ponica.

хенорин — Chaenorhinum.
хенорин клейкий — Chaenorhinum minus.
хенорин Клокова — Chaenorhinum klokovii.
химка — Silene dioica.
хина — Lathraea squamaria.
хинник — Cirsium canum, Gratiola oﬃcinalis,
Teucrium chamaedrys.

хинник чоловiчий — Teucrium chamaedrys.
хинське дерево — Citrus sinensis.
хищняк — Clinopodium vulgare.
хiрок — Cucumis sativus.
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mulus japonicus.

хмiль ярий — Nicandra physalodes.
хмiльок — Trifolium spadiceum.
хмiн — Carum carvi.
хобда — Sambucus ebulus.
хобза (зелиста) — Sambucus ebulus.
хобзина — Sambucus ebulus.
ховрашок — Reseda luteola.
хогола — Maackia amurensis.
холера — Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.

tenuifolius.

's
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холерна трава — Xanthium spinosum.
холодець — Asparagus oﬃcinalis, Asparagus

rig

холодець вовчий — Asparagus oﬃcinalis.
холодець заячий — Asparagus oﬃcinalis.
холодець лiсовий — Rorippa palustris, Rorippa sylvestris.

холодковi — Asparagaceae.
холодок — Asparagus, Asparagus oﬃcinalis,

Asparagus tenuifolius, Melilotus oﬃcinalis,
Rubus nessensis, Vincetoxicum hirundinaria.
холодок багатолистий — Asparagus polyphyllus.
холодок вовчий — Asparagus oﬃcinalis.
холодок заячий — Asparagus oﬃcinalis, Asparagus tenuifolius, Melilotus oﬃcinalis, Peucedanum oreoselinum.
холодок звичайний — Asparagus officinalis.
холодок кiльчастий — Asparagus verticillatus.
холодок коротколистий — Asparagus brachyphyllus.
холодок Левiної — Asparagus maritimus.
холодок лiкарський — Asparagus officinalis.
холодок несправжньошорсткий — Asparagus pseudoscaber.
холодок очертовий — Asparagus verticillatus.
холодок Палласа — Asparagus pallasii.
холодок Палляса — Asparagus pallasii.
холодок прибережний — Asparagus litoralis.
холодок приморський — Asparagus maritimus.
холодок ряснолистий — Asparagus polyphyllus.
холодок собачий — Peganum harmala.
холодок тонколистий — Asparagus tenuifolius.
холодок узбережний — Asparagus litoralis.
хондрила — Chondrilla.
хондрила злаколиста — Chondrilla graminea.
хондрила колючолускова — Chondrilla
acantholepis.

co

giaca.
хлiб — Triticum aestivum.
хлiб новий — Inula helenium.
хлiб свинячий — Sempervivum ruthenicum.
хлiб чортiв — Nonea pulla.
хлiбцi — Malva sylvestris.
хлiбчики — Malva sylvestris.
хлопавки — Colutea arborescens.
хлопак — Astragalus cicer.
хлопанка — Silene vulgaris.
хлопанцi — Silene vulgaris.
хлопунець — Astragalus cicer, Silene vulgaris.
хлопунцi — Astragalus vesicarius, Colutea arborescens.
хлопунчики — Colutea arborescens.
хлопушка — Colutea arborescens, Silene vulgaris.
хлопушки — Silene dioica.
хлопчаче зiлля — Epilobium hirsutum,
Stachys palustris.
хлоп’ята веселi — Dahlia pinnata.
хмелеграб — Ostrya.
хмелеграб звичайний — Ostrya carpinifolia.
хмелик — Cuscuta epilinum, Onosma tinctoria,
Plantago arenaria, Solanum dulcamara, Trifolium aureum, Trifolium spadiceum.
хмелик польовий — Trifolium aureum.
хмелина — Cuscuta europaea, Humulus lupulus.
хмелюк — Trifolium aureum.
хмелячник — Humulus lupulus.
хмель(ник) — Humulus lupulus.
хмел(ьн)иця — Humulus lupulus.
хмельок — Plantago arenaria.
хмельок дикий — Trifolium aureum.
хметелиця — Apera spica-venti.
хмилник — Humulus lupulus.
хмиль — Humulus lupulus.
хминина — Viscum album.
хмiлик польовий — Trifolium aureum.
хмiлюк — Trifolium aureum.
хмiль — Humulus, Humulus lupulus.
хмiль американський — Ptelea trifoliata.
хмiль болотяний — Humulus lupulus.
хмiль глухий — Geum sp.
хмiль голубиний — Trifolium spadiceum.
хмiль городнiй — див. городнiй хмiль.
хмiль дикий — Bryonia alba, Clematis alpina,
Humulus lupulus, Trifolium aureum.
хмiль звичайний — Humulus lupulus.
хмiль польовий — Trifolium aureum, Trifolium spadiceum.

хмiль синiй — Clematis alpina.
хмiль японський — Humulus scandex, Hu-

py

хлед звичайний — Conyza canadensis.
хлед острий — Erigeron acer.
хлезiнь — Bunias orientalis, Lavatera thurin-
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хондрила ситниковидна — Chondrilla jun-

хрестовниця широколиста — Crucianella la-

хондрила широколиста — Chondrilla latifo-

хрестолист
хрестолист
хрестолист
хрестолист
хрестолист

ceum.

храбуст боровий — Cimicifuga europaea.
храбуст жовтий — Cirsium oleraceum.
храбустя — Cirsium oleraceum.
хразантеми — Dendranthema indicum.
храпа — Pyrus communis.
храпусник — Cirsium oleraceum.
храпуст — Carduus crispus, Cirsium oleraceum.

neotaurica.

хрестолист п’ємонтський — Cruciata pedemontana.

хрестолист розвiнчаний — Cruciata decoronata.

хрестолист членистий — Cruciata articulata.

хрестоцвiтi — Brassicaceae, Cruciferae.
хрестяшник — Dentaria quinquefolia.
хрещате зiлля — Paris quadrifolia.
хрещатик — Aposeris foetida.
хрещатик гладкий — Leontodon hispidus
subsp. danubialis.

хрещатик осiннiй — Leontodon autumnalis.
хрещатик шерсткий — Leontodon crispus.
хрещатка — Trifolium pratense.
хрещатник — Geum urbanum.
хрещованець — Aposeris foetida.
хризантема — Chrysanthemum, Dendran-

co

хрен — Armoracia rusticana.
хрениця — Lepidium latifolium.
хрень — Armoracia rusticana.
хрест андрiїв — Veronica spicata.
хрест-корiнь — Cnicus benedictus.
хрест петрiв — див. петрiв хрест, Astragalus

rica.

хрестолист новокримський — Cruciata

ht

хопта — Actaea spicata, Sambucus ebulus.
хопта польська — Galinsoga parviﬂora.
хориспора — Chorispora.
хориспора нiжна — Chorispora tenella.
хорiспора тоненька — Chorispora tenella.
хорохонька — Cucurbita pepo.
хорошка — Cucurbita pepo.
хохлатка — Corydalis cava.
храбина — Sorbus aucuparia.
храбуст — Carduus crispus, Cirsium olera-

— Cruciata.
Брауна — Cruciata braunii.
високий — Cruciata laevipes.
голий — Cruciata glabra.
кримський — Cruciata tau-

rig

lia.

tifolia.
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cea.
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glycyphyllos, Cichorium intybus, Scrophularia
nodosa, Verbascum thapsus.
хрест петровий — Lathraea squamaria.
хрест-трава — Paris quadrifolia.
хрест-ягоди — Paris quadrifolia.
хрестики — Trifolium repens.
хрестiвниця — Crucianella.
хрестiвниця вузьколиста — Crucianella
angustifolia.
хрестiвниця ланцюжкова — Crucianella
catellata.
хрестiвниця широколиста — Crucianella
latifolia.
хрестовий корiнь — Cnicus, Cnicus benedictus.
хрестовий корiнь бенедиктинський — Cnicus benedictus.
хрестовий корiнь лiкарський — Cnicus
benedictus.
хрестовик гiркий — Polygala amara.
хрестовик звичайний — Polygala vulgaris.
хрестовник — Senecio vulgaris.
хрестовниця — Crucianella.
хрестовниця вузьколиста — Crucianella angustifolia.
хрестовниця гостролопатева — Crucianella
angustifolia.
хрестовниця ланцюжкова — Crucianella catellata.

thema indicum.

хризантема бур’янова — Chrysanthemum
segetum.

хризантема велика — велика хризантема.
хризантема iндiйська — Dendranthema indicum.

хризантема кiлювата — Chrysanthemum
carinatum.

хризантема кiляста — Chrysanthemum
carinatum.

хризантема посiвна — Chrysanthemum segetum.

хризантема увiнчана — Chrysanthemum
coronarium.

хризантiна — Dendranthema indicum.
хризинтеми — Dendranthema indicum.
хризонтеми — Dendranthema indicum.
хрин — Armoracia rusticana.
Христовий терен — Gleditsia.
Христовий терен звичайний — Gleditsia
triacanthos.

Христовий терен каспiйський — Gleditsia
caspia.

христовник — Potentilla sp.
христосник — Hypericum perforatum.
христофорова трава — Actaea spicata.
хрiн — Armoracia, Armoracia rusticana, Rorippa austriaca, Sinapis alba.

хрiн водяний — див. водяний хрiн, Nasturtium oﬃcinale, Rorippa amphibia.
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хрiнниця сиваська — Lepidium syvaschicum.
хрiнниця смердюча — Lepidium ruderale.
хрiнниця товстолиста — Lepidium crassifolium.

хрiнниця Турчанiнова — Lepidium turczaninowii.

хрiнниця хрящувата — Lepidium cartilagineum.

хрiнниця широколиста — Lepidium latifolium.

tharticus.
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хрiновиця — Carum carvi.
хрiнок — Lepidium latifolium.
хрiнок чесничний — Alliaria petiolata.
хрiнь — Armoracia rusticana.
хробачник — Artemisia lerchiana.
хробост — Cirsium oleraceum, Rhamnus ca-

rig

хробост крихкий — Frangula alnus.
хробошник — Cirsium oleraceum.
хробус — Carduus crispus.
хробуст — Carduus crispus, Chaerophyllum

aromaticum, Cirsium canum, Cirsium oleraceum, Cirsium rivulare.
хрозофора — Chrozophora.
хрозофора фарбувальна — Chrozophora tinctoria.
хрон — Armoracia rusticana.
хрониця — Rorippa austriaca.
хрост — Equisetum arvense.
хрупавка — Cerasus avium, Fragaria viridis.
хрускавки — Fragaria viridis.
хруставець — Papaver rhoeas, Papaver somniferum, Vaccinium vitis-idaea.
хруставка — Cerasus avium, Fragaria viridis,
Malus domestica, Papaver rhoeas.
хруставки — Prunus domestica subsp. insititia, Vaccinium vitis-idaea.
хруськи — Malus domestica.
хрущак — Acer negundo.
хрястка — Cerasus avium.
худимин — Galium humifusum.
худуша — Melampyrum arvense.
хунтiвка — Pyrus communis.
хупавка — Anthemis tinctoria, Chamaemelum
nobile, Chamomilla recutita.
хурма — Diospyros, Diospyros kaki.
хурма вiргiнська — Diospyros virginiana.
хурма вiрґiнська — Diospyros virginiana.
хурма далекосхiдна — Diospyros kaki.
хурма звичайна — Diospyros lotus.
хурма кавказька — Diospyros lotus.
хурма лотосовидна — Diospyros lotus.
хурма схiдна — Diospyros kaki.

co

amphibia, Rorippa austriaca.
хрiн звичайний — Armoracia rusticana.
хрiн собачий — Lepidium latifolium.
хрiн степовий — Rorippa austriaca.
хрiнина — Lepidium latifolium.
хрiниця — Lepidium, Lepidium latifolium.
хрiниця вiрґiнська — Lepidium virginicum.
хрiниця вонюча — Lepidium ruderale.
хрiниця груболиста — Lepidium crassifolium.
хрiниця густоцвiта — Lepidium densiflorum.
хрiниця жерюха — Lepidium sativum.
хрiниця жовта — Lepidium perfoliatum.
хрiниця злаколиста — Lepidium graminifolium.
хрiниця лiрувата — Lepidium lyratum.
хрiниця лiрувата роздерта — Lepidium lyratum subsp. lacerum.
хрiниця низька — Lepidium pumilum.
хрiниця песя — Lepidium ruderale.
хрiниця польова — Lepidium campestre.
хрiниця пронизанолиста — Lepidium perfoliatum.
хрiниця сиваська — Lepidium syvaschicum.
хрiниця сiйна — Lepidium sativum.
хрiниця сiра — Cardaria draba.
хрiниця смердюча — Lepidium ruderale.
хрiниця товстолиста — Lepidium crassifolium.
хрiниця Турчанинова — Lepidium turczaninowii.
хрiниця хрящувата — Lepidium cartilagineum.
хрiниця хрящувата низька — Lepidium
cartilagineum subsp. pumilum.
хрiниця хрящувата типова — Lepidium
cartilagineum subsp. cartilagineum.
хрiниця широколиста — Lepidium latifolium.
хрiнниця — Lepidium.
хрiнниця густоцвiта — Lepidium densiﬂorum.
хрiнниця злаколиста — Lepidium graminifolium.
хрiнниця карталiнська — Lepidium cartilagineum.
хрiнниця низька — Lepidium pumilum.
хрiнниця польова — Lepidium campestre.
хрiнниця посiвна — Lepidium sativum.
хрiнниця пронизанолиста — Lepidium perfoliatum.

py

хрiн дикий — Nasturtium oﬃcinale, Rorippa
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Ц

garis convar. crassa var. conditiva.

цвиклi — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar.
crassa var. conditiva.

цвикля — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar.
crassa var. conditiva.

ht

цвиковник — Dictamnus albus.
цвинак — Capsella bursa-pastoris.
цвиндух — Heracleum sphondylium.
цвинтарник — Cerastium fontanum.
цвинторiя — Centaurium erythraea.
цвинтурiя — Centaurium erythraea, Hypericum perforatum.

цвiга — Medicago sativa subsp. falcata.
цвiкла — Beta vulgaris subsp. vulgaris convar.
crassa var. conditiva.

цвiнтарка — Centaurium erythraea.
цвiнтура — Centaurium erythraea.
цвiнтурiя — Dianthus platyodon.
цвiрок — Picea abies.
цвiт-лiпок — Lychnis viscaria.
цвiт(ик) — Papaver somniferum.
цвiтки — Hibiscus trionum.
цвiтник — Juncus eﬀusus.
цвiтодолонiя — Chelidonium majus.
цвiтун — Conyza canadensis.
цвiтуха — Brassica oleracea convar. botrytis.
цвiчурка — Echium vulgare.
цеанотус — Ceanothus.
цеанотус американський — Ceanothus ame-
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subsp. pedicellata.
цанторiя — Centaurium erythraea.
цап(-зiлля) — Pimpinella saxifraga.
цап-царап — Galium aparine.
цапки — Viola biﬂora, Viola tricolor.
цапове зiлля — Lepidium ruderale.
цапок — Erysimum diﬀusum.
цареградський корiнь — Anchusa oﬃcinalis.
цар-зiлля — Delphinium, Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus, Acorus calamus,
Delphinium cuneatum, Lathyrus niger, Ononis arvensis, Petasites hybridus, Phyllitis
scolopendrium, Potentilla argentea, Ranunculus repens, Ranunculus sceleratus, Tussilago
farfara.
цар-зiлля високе — Delphinium elatum.
цар-зiлля високе типове — Delphinium
elatum subsp. elatum.
цар-зiлля високе чивчинське — Delphinium elatum subsp. nacladense.
цар-зiлля клинувате — Delphinium cuneatum.
цар-зiлля Литвинова — Delphinium litwinowii.
цар-зiлля Палляса — Delphinium pallasii.
цар-зiлля пiвденноєвропейське — Delphinium fissum.
цар-зiлля садове — Delphinium × cultorum.
цар-зiлля Сергiя — Delphinium sergii.
цар-зiлля чивчинське — Delphinium nacladense.
цар-зiлля Шмальгаузена — Delphinium
schmalhausenii.
цар-зiлля яскраво-червоне — Delphinium
puniceum.
цар-сил — Delphinium cuneatum.
цар-трава — Aconitum lycoctonum.
царик — Orchis morio.
царина — Rhododendron luteum.
цариця пiвночи — Rosa rugosa.
царичка — Atropa bella-donna.
царник — Doronicum orientale, Inula helenium.
царська борiдка — Mirabilis jalapa.
царське зiллє — Acorus calamus.
цацки панськi — Aster sp.
цвентарiя — Centaurium erythraea.
цвенторiя жовта — Inula britannica.

vensis, Sisymbrium oﬃcinale.

цвечки — Prunus domestica.
цвикла (червена) — Beta vulgaris subsp. vul-

rig

sp. polycarpa.

цанiкелiя стеблиста — Zannichellia palustris

цвентурiя — Centaurium erythraea.
цверiпа — Raphanus raphanistrum, Sinapis ar-

py

цанiкелiєвi — Zannichelliaceae.
цанiкелiя — Zannichellia.
цанiкелiя болотна — Zannichellia palustris.
цанiкелiя велика — Zannichellia palustris sub-

ricanus.

цебрець — Thymus serpyllum.
цебрик — Thymus pallasianus, Thymus serpyllum.

цебрики — Thymus pannonicus, Thymus pulegioides.

цебрички — Thymus serpyllum.
цебричок — Thymus serpyllum.
цебуля — Allium cepa.
цевдль — Helichrysum arenarium.
цевнек — Helichrysum arenarium.
цевчець — Thymus serpyllum.
цеглiвки — Malus domestica.
цедрина — Pinus cembra.
цезальпiнiєвi — Caesalpiniaceae.
цезальпiнiя — Caesalpinia.
цезальпiнiя Джиллiса — Caesalpinia gilliesii.
целiдонiй(-я) — Chelidonium majus.
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целозiя — Celosia.
целозiя гребiнчаста — Celosia cristata.
цел(ь)озiя срiбляста — Celosia argentea.
цельзiя схiдна — Verbascum orientale.
ценолофiй — Cenolophium.
ценолофiй оголений — Cenolophium denuda-

цефалоринх бульбистий — Cephalorrhyn-

центаврiя — Centaurea cyanus, Centaurium

цибричок — Thymus serpyllum.
цибулевi — Alliaceae.
цибулиння — Sagittaria sagittifolia.
цибулиця — Allium cepa.
цибуля — Allium, Allium cepa, Allium ﬁstu-

центрантус — Centranthus.
центрантус валерiаноподiбний — Centranthus calcitrapa.

центрантус червоний — Centranthus ruber.
центурiя — Centaurium, Asperula cynanchi-
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ca, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Vaccaria hispanica.
центурiя болотяна — Centaurium uliginosum.
центурiя гарненька — Centaurium pulchellum.
центурiя звичайна — Centaurium erythraea.
центурiя звичайна турецька — Centaurium erythraea subsp. turcicum.
центурiя колосиста — Centaurium spicatum.
центурiя Маєра — Centaurium meyeri.
центурiя прибережна — Centaurium litorale.
центурiя прибережна болотяна — Centaurium litorale subsp. uliginosum.
центурiя тонкоцвiта — Centaurium tenuiflorum.
центурiя турецька — Centaurium turcicum.
центурка — Centaurium erythraea.
ценхрус — Cenchrus.
ценхрус малоквiтковий — Cenchrus longispinus.
ценцелiя — Epilobium angustifolium.
ценцерiя — Centaurium erythraea.
цепляка — Galium aparine.
цепчик — Thymus serpyllum.
церешлi — Cerasus avium.
цериглядка — Aster sp.
цериця — Amaranthus retroﬂexus.
церцис — Cercis.
церцис європейський — Cercis siliquastrum.
церцис канадський — Cercis canadensis.
церцис стручковий — Cercis siliquastrum.
цеснок — Allium sativum.
цефалоринх — Cephalorrhynchus.

losum, Allium oleraceum, Carlina acaulis.
бiлоцвiта — Allium albiﬂorum.
бiлувата — Allium albidum.
Вальдштейна — Allium waldsteinii.
ведмежа — Allium ursinum.
виноградникова — Allium vineale.
вiчна — Allium ﬁstulosum.
волотиста — Allium paniculatum.
гадюча — Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Ornithogalum sp., Allium rotundum.
цибуля гадяча — Hyacinthella leucophaea.
цибуля гiрська — Allium montanum.
цибуля городня — Allium cepa.
цибуля гранчаста — Allium angulosum.
цибуля гусяча — Gagea pusilla.
цибуля дика — Allium oleraceum, Allium paniculatum, Paris quadrifolia, Scilla bifolia.
цибуля дурна — Paris quadrifolia.
цибуля жаблєча — Allium sp.
цибуля жаб’яча — Butomus umbellatus, Hyacinthella leucophaea, Muscari neglectum,
Scirpus lacustris.
цибуля жовта — Allium ﬂavum.
цибуля жовтiюча — Allium ﬂavescens.
цибуля жовтувата — Allium ﬂavescens.
цибуля збiльшена — Allium auctum.
цибуля звичайна — Allium cepa.
цибуля-зимiвка — Allium ﬁstulosum.
цибуля зимова — Allium ﬁstulosum.
цибуля кiнська — Juncus eﬀusus.
цибуля конвалiєва — Allium myrianthum.
цибуля коса — Allium obliquum.
цибуля крапчаста — Allium guttatum.
цибуля кругла — Allium rotundum.
цибуля круглоголова — Allium sphaerocephalon.
цибуля круглонога — Allium sphaeropodum.
цибуля кулиста — Allium saxatile.
цибуля кухонна — Allium cepa.
цибуля лiнiйна — Allium lineare.

цибуля
цибуля
цибуля
цибуля
цибуля
цибуля
цибуля
цибуля

ht

rosa.

lum.

rig

erythraea.

центифо(лi)я — Rosa centifolia.
центоврiя — Centaurium erythraea.
центорiй — Centaurium erythraea.
центорiя — Centaurium erythraea, Cicuta vi-

chus tuberosus.

цецель — Sedum telephium.
цєтки — Althaea oﬃcinalis.
цибрик — Thymus pannonicus, Thymus serpyl-

py

tum.

chus tuberosus.

цефалоринх щетинистий — Cephalorrhyn-
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nicatum.

цибуля мускусна — Allium moschatum.
цибуля наскельна — Allium saxatile.
цибуля нерiвн(онiжков)а — Allium inaequale.

цибуля несправжньогарненька — Allium
pseudopulchellum.

sum, Tagetes patula.

циганки — Calendula oﬃcinalis, Clematis integrifolia, Malus domestica.

цигануши — Bidens tripartita.
циґорiя — Cichorium intybus.
цикламен — Cyclamen.
цикламен європейський — Cyclamen purpurascens.

цикламен Кузнецова — Cyclamen kuznetzovii.

цикламен причорноморський — Cyclamen
coum.

цикламен пурпуровий — Cyclamen purpurascens.

циклямен — Cyclamen purpurascens.
цикляхена шерстколиста — Iva xanthiifolia.
цикория — Cichorium intybus.
цикорiй — Cichorium, Cichorium intybus,
Taraxacum oﬃcinale.

цикорiй городнiй — Cichorium endivia.
цикорiй дикий — Cichorium intybus.
цикорiй жовтий — Taraxacum oﬃcinale.
цикорiй синiй — Cichorium intybus.
цикорiй справжнiй — Cichorium endivia.
цикорiндлик — Cichorium intybus.
цикорiя — Cichorium endivia, Cichorium inty-

sum.
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цибуля овочева — Allium oleraceum.
цибуля оманлива — Allium decipiens.
цибуля оманна — Allium decipiens.
цибуля Пачоського — Allium paczoskianum.
цибуля передбачена — Allium praescissum.
цибуля переможна — Allium victorialis.
цибуля переодягнена — Allium pervestitum.
цибуля пижмова — Allium moschatum.
цибуля подiльська — Allium podolicum.
цибуля польова — Dianthus platyodon.
цибуля порей — Allium porrum.
цибуля пряма — Allium strictum.
цибуля регелiвська — Allium regelianum.
цибуля Регеля — Allium regelianum.
цибуля савранська — Allium savranicum.
цибуля семилiтка — Allium ﬁstulosum.
цибуля сибiрська — Allium sibiricum.
цибуля скельна — Allium rupestre.
цибуля скiфська — Allium scythicum.
цибуля скорода — Allium schoenoprasum.
цибуля-татарка — Allium fistulosum.
цибуля-трибулька — Allium schoenopra-

Muscari neglectum.

цибулька гусяча — Gagea lutea.
цибулька дика — Allium oleraceum.
цибулька жаб’яча — Muscari neglectum.
цибульник — Allium cepa.
цигани — Nonea pulla.
циганка — Lathyrus niger, Solanum tubero-

ht

catum.

цибуля мiцнооболонкова — Allium ﬁrmotu-

цибулька гадюча — див. гадюча цибулька,

rig

цибуля Маршалла — Allium marschallianum.
цибуля медвежа — Allium ursinum.
цибуля мiтелкувата — Allium paniculatum.
цибуля мiцновдягнена — Allium ﬁrmotuni-

py
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цибуля-трибулька сибiрська — Allium

au

schoenoprasum subsp. sibiricum.
трубчаста — Allium ﬁstulosum.
часникова — Allium scorodoprasum.
червонiюча — Allium erubescens.
чорно-фiолетова — Allium atroviolaceum.
цибуля шалот — Allium ascalonicum.
цибуля-шарлотка — Allium ascalonicum.
цибуля шарльотка — Allium ascalonicum.
цибуля широколиста — Allium decipiens.
цибуля яйлинська — Allium jailae.
цибулянка — Allium cepa.
цибуль — Allium cepa.
цибулька — Bulbocodium versicolor, Narcissus
poeticus, Solanum tuberosum.

цибуля
цибуля
цибуля
цибуля

bus, Taraxacum oﬃcinale, Taraxacum serotinum.
цикорник — Picris hieracioides, Senecio vernalis.
цикута — Cicuta, Cicuta virosa, Conium maculatum.
цикута отруйна — Cicuta virosa.
цикута смертельная — Cicuta virosa.
цимбалярiя — Cymbalaria.
цимбалярiя мурова — Cymbalaria muralis.
цимбарiя приднiпрова — Cymbaria borysthenica.
цимбарiя приднiпрянська — Cymbaria borysthenica.
цимбохазма — Cymbochasma.
цимбохазма днiпровська — Cymbochasma
borysthenica.
цимбрик — Thymus serpyllum.
цинанх(ум) — Cynanchum.
цинанх(ум) гострий — Cynanchum acutum.
цинга-зiлля — Veronica longifolia.
цингерiя — Zingeria.
цингерiя Бiберштейна — Zingeria biebersteiniana.
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veolens.

цiломудренник — Viscum album.
цiмєжiца — Veratrum nigrum.
цiнґашки — Aquilegia vulgaris.
цiнiя — Zinnia elegans.
цiнкашка — Primula veris, Scilla bifolia.
цiнковкашка — Primula veris.
цiноцвiт — Centaurea cyanus.
цiнторiя — Centaurea cyanus, Centaurium erythraea, Galium verum.

ht

цiнторка — Centaurium erythraea.
цiнтурiя — Centaurium erythraea.
цiнцашка — Pulmonaria oﬃcinalis.
цiнцiпер — Carum carvi.
цiнь — Helichrysum arenarium.
цiплянка — Galium aparine, Tragus racemosus.

цiприс — Cupressus sempervirens.
цiпруш — Cupressus sempervirens.
цiрцея альпейська — Circaea alpina.
цiрцея звичайна — Circaea lutetiana.
цiтрин(а) — Citrus limon.
цiцалки — Pulmonaria oﬃcinalis.
цiцушки — Sanguisorba oﬃcinalis.
цменик — Teucrium polium.
цмин — Helichrysum, Antennaria dioica,

co

tica.
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цитварове зiлля — Artemisia santonicum.
цитрина — Citrus limon, Citrus.
цитрина звичайна — Citrus limon.
цитринiвка — Malus domestica, Pyrus communis.

ides.

цiлолист запашний — Haplophyllum sua-

rig

ca, Scilla bifolia.

циркiвничка — Scilla bifolia.
цирковки — Viola odorata.
циркуничка — Scilla bifolia.
циркунки — Scilla bifolia.
цирцея — Circaea.
цирцея альпiйська — Circaea alpina.
цирцея звичайна — Circaea lutetiana.
цирцея паризька — Circaea lutetiana.
цирцея середня — Circaea × intermedia.
цистоптерис — Cystopteris.
цистоптерис ламкий — Cystopteris fragilis.
цистоптерис судетський — Cystopteris sude-

цiлинна трава — Festuca pseudovina.
цiлолист — Haplophyllum.
цiлолист голий — Haplophyllum thesio-

py

циндуцвiт — Centaurea cyanus.
цинiя — Zinnia elegans.
цинобер — Helichrysum arenarium.
цинобрань — Helichrysum arenarium.
цинобрик — Lysimachia nummularia.
цинодон — Cynodon.
цинодон пальчастий — Cynodon dactylon.
цинто(в)рiя — Centaurium erythraea.
цинтура — Centaurium erythraea.
цинтурiя — Centaurium erythraea.
цинь — Helichrysum arenarium.
циперус — Cyperus.
циприс — Cupressus sempervirens.
ципрус — Artemisia abrotanum.
циркiвки — Hepatica nobilis, Myosotis sylvati-
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цитринова трава — Molucella laevis.
цитринове дерево — Citrus limon.
цитрон — Citrus.
цитрус — Citrus.
цихонь — Veronica chamaedrys.
цихорiй — Taraxacum oﬃcinale.
цицак — Pedicularis comosa, Pedicularis kaufmannii, Pulmonaria oﬃcinalis.

цицанiя — Zizania.
цицанiя водяна — Zizania aquatica.
цицанiя широколиста — Zizania latifolia.
цицаня — Pyrus communis.
цицербiта — Cicerbita.
цицербiта альпiйська — Cicerbita alpina.
цицi-васi — Orobanche alba.
цицi-капри — Vitis vinifera.
цицуля — Pyrus communis.
цiбуля — Allium cepa.
цiбулька — Gladiolus × hybridus hort.
цiкорiй — Cichorium intybus.
цiлина — Festuca pseudovina.

Carum carvi, Helichrysum arenarium.

цмин-безсмертник — Helichrysum bracteatum.

цмин жовтий — Helichrysum arenarium.
цмин запашний — Helichrysum graveolens.

цмин
цмин
цмин
цмин

лiсовий — Cruciata glabra.
пiсковий — Helichrysum arenarium.
пiщаний — Helichrysum arenarium.
приквiтковий — Helichrysum brac-

teatum.

цмин приквiтниковий — Helichrysum bracteatum.

цмин розовий — Antennaria dioica.
цмин черешковий — Helichrysum petiolare.
цмин черешкуватий — Helichrysum petiolare.

цмин щитконосний — Helichrysum corymbiforme.

цминь — Helichrysum arenarium.
цмiль — Humulus lupulus.
цмiн — Antennaria dioica, Carum carvi, Helichrysum arenarium.

цмiн жовтий — Helichrysum arenarium.
цмiн лiсний — Omalotheca sylvatica.
цмiнь — Helichrysum arenarium.
цмiчки — Pyrus communis.
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цокорина — Populus nigra.
цоркола(б) — Consolida regalis.
цорнiца — Rubus caesius.
цукеркова трава — Myrrhis odorata.
цукорiя — Cichorium intybus.
цукорки — Consolida regalis.
цукрiвка — Bellis perennis.
цукрiвки — Pyrus communis.

цукрiндер — Polypodium vulgare.
цуцики — Knautia arvensis, Leucanthemum
vulgare.

цюпка — Urtica urens.
цюприки — Tagetes erecta.
цюцки — Leucanthemum vulgare.
цяточка — Bellis perennis.
цьмин — Antennaria dioica, Carum carvi.
цьмин дикий — Galium mollugo.

Ч

lum.

чабрець городнiй — Satureja hortensis.
чабрик — Origanum vulgare, Portulaca oleracea, Thymus, Thymus serpyllum.
vulgare.

чабрик круглолистий — Thymus pulegioides.
чабрик материнка — Thymus serpyllum.
чабрик польовий — Glechoma hederacea, Origanum vulgare.
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чабур — Thymus serpyllum.
чабурник — Melilotus oﬃcinalis.
чаєвi — Theaceae.
чаєвник китайський — Thea sinensis.
чай — Thea, Acroptilon repens, Thea sinensis.
чай грудний — Aster oleifolius, Betonica oﬃ-

cinalis, Convolvulus arvensis, Glechoma hirsuta, Lathyrus niger, Logﬁa arvensis, Teucrium
polium.
чай дикий — Scutellaria altissima, Trifolium
aureum.
чай-iван — Epilobium angustifolium.
чай китайський — Thea sinensis.
чай курильський — див. курильський чай.
чай луговий — Lysimachia nummularia.
чай польовий — Sinapis arvensis.
чай степовий — Aster oleifolius, Aster tripolium.
чай хинський — Thea sinensis.
чай яловий — Viscum album.
чайка — Nymphaea alba.
чайна трава — Inula hirta.
чайне дерево — Thea sinensis.
чайнi — Theaceae.
чак — Actaea spicata.
чакан — Typha angustifolia.

au

dra.

чамаришок крiслатий — Tamarix ramosissima.

чамериця — Veratrum album.
чантурiя — Centaurium erythraea.
чаплижник — Hierochloë odorata.
чапол — Hierochloë odorata.
чаполиця — Setaria verticillata.
чаполиця степова — Calamagrostis epigejos.
чаполоть — Calamagrostis epigejos, Hiero-

co

чабрик великий — Thymus marschallianus.
чабрик дикий — Calluna vulgaris, Origanum

ht

чабер садовий — Satureja hortensis.
чабор — Thymus serpyllum.
чабор московський — Acinos arvensis.
чабрець — Origanum vulgare, Thymus serpyl-

чакло колосове — Actaea spicata.
чакон — Typha angustifolia, Typha latifolia.
чамаришка — Myricaria germanica.
чамаришок — Myricaria germanica.
чамаришок кримський — Tamarix tetran-

rig

serpyllum.

py

чабер — Satureja, Satureja hortensis, Thymus

chloë, Hierochloë odorata.

чаполоч — Hierochloë, Calamagrostis epige-

jos, Hierochloë odorata, Polypodium vulgare,
Setaria viridis.
чаполоч пахуча — Hierochloë odorata.
чаполоч пiвденна — Hierochloë australis.
чаполоч повзуча — Hierochloë repens.
чаполь — Hierochloë odorata.
чапороч — Polypodium vulgare.
чапуга — Calamagrostis epigejos.
чапула — Calamagrostis epigejos, Hierochloë
odorata.
чар-зiлля — Lamium album.
чари-зiлля — Levisticum oﬃcinale.
чарiвне зiлля — Lamium album.
чарiвний горiх — Hamamelis.
чарiвний горiх вiрґiнський — Hamamelis
virginiana.
чарiвний горiх японський — Hamamelis
japonica.
чарiвногорiховi — Hamamelidaceae.
чарка Божа — Calystegia sepium.
чарник — Arnica montana.
чарницi — Vaccinium myrtillus.
час монгольський — Bergenia crassifolia.
часник — Allium, Allium sativum, Allium
scorodoprasum, Allium scorodoprasum subsp.
rotundum, Allium sphaerocephalon.
часник бiлоцвiтий — Allium albiflorum.
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ale.

часник вовчий — Leucojum vernum.
часник волотистий — Allium paniculatum.

часник гадючий — Allium scorodoprasum

tum.

часник пижмовий — Allium moschatum.
часник подiльський — Allium podolicum.
часник полевий — Galanthus nivalis.
часник польовий — Allium oleraceum, Alli-

um angulosum, Allium scorodoprasum subsp.
rotundum.
часник поровий — Allium schoenoprasum.
часник постарiлий — Allium senescens.
часник постарiлий гiрський — Allium senescens subsp. montanum.
часник Реґеля — Allium regelianum.
часник рясноцвiтий — Allium myrianthum.
часник савранський — Allium savranicum.
часник скельний — Allium rupestre.
часник скiсний — Allium obliquum.
часник скiфський — Allium scythicum.
часник темно-фiолетовий — Allium atroviolaceum.

часник темно-фiолетовий мiцнооболончастий — Allium atroviolaceum var. fir-
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subsp. rotundum, Allium rotundum, Allium oleraceum.
часник гiрський — Allium montanum.
часник городнiй — Allium sativum.
часник дикий — Alliaria petiolata, Allium angulosum, Allium paniculatum, Colchicum autumnale, Galanthus nivalis, Hyacinthella leucophaea, Leucojum vernum, Teucrium scordium.
часник еспанський — Allium scorodoprasum.
часник жовтий — Allium flavum.
часник жовтий кримський — Allium flavum subsp. tauricum.
часник жовтуватий — Allium ﬂavescens.
часник жорсткий — Allium strictum.
часник заєчий — Allium angulosum.
часник заячий — Allium angulosum, Allium oleraceum, Allium schoenoprasum, Allium
scorodoprasum subsp. rotundum.
часник збiльшений — Allium auctum.
часник змiїний — Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Allium sphaerocephalon.
часник зубковий — Allium sativum.
часник iспанський — Allium scorodoprasum.
часник iспанський Вальдштайна — Allium
scorodoprasum subsp. waldsteinii.
часник iспанський яйлинський — Allium
scorodoprasum subsp. jailae.
часник кiнський — див. кiнський часник,
Teucrium scordium.
часник крапчастий — Allium guttatum.
часник круглоголовий — Allium sphaerocephalon.
часник круглоногий — Allium sphaeropodum.
часник кулястий — Allium saxatile.
часник лiнiйний — Allium lineare.
часник Маршалла — Allium marschallianum.
часник медовий — див. медовий часник.
часник мiтелкуватий — Allium paniculatum.
часник мiцнооболончастий — Allium ﬁrmotunicatum.
часник наскельний — Allium saxatile.
часник нерiвний — Allium inaequale.
часник несправжньогарненький — Allium
pseudopulchellum.
часник оманливий — Allium decipiens.

sum.

часник переможний — Allium victorialis.
часник переодягнений — Allium pervesti-

ht

часник ведмежий — Allium ursinum.
часник виноградниковий — Allium vine-

anum.

часник передбачений — Allium praescis-

rig

nii.

часник Пачоського — Allium paczoski-

py

часник бiлуватий — Allium albidum.
часник Вальдштайна — Allium waldstei-
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motunicatum.

часник тугий — Allium strictum.
часник цяткастий — Allium guttatum.
часник червонуватий — Allium erubescens.

часник яйлинський — Allium jailae.
часниковi — Alliaceae.
часнична трава — Alliaria petiolata.
часничок — Galanthus nivalis, Lilium martagon.

часнок — Allium sativum.
часнок дикий — Galanthus nivalis, Leucojum
vernum.

часнок кiнський — Alliaria petiolata.
частоколiн — Silene tatarica.
частуха — Alisma, Alisma plantago-aquatica,
Saponaria oﬃcinalis.

частуха звичайна — Alisma plantagoaquatica.

частуха злаковидна — Alisma gramineum.
частуха злакоподiбна — Alisma gramineum.

частуха ланцетна — Alisma lanceolatum.
частуха подорожникова — Alisma plantagoaquatica.

частуховi — Alismataceae.
чахла трава — Melampyrum arvense.
чахниця — Aster oleifolius.
чахоточна трава — Achillea millefolium.
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чахотошна трава — Coronilla varia.
чачавиця — Lens culinaris.
чачавиця полева — Vicia hirsuta.
чашечник — Tanacetum vulgare.
чашокривець — Calystegia.
чаюватi — Theaceae.
чвiрк — Larix decidua.
чвiрняк — Hordeum vulgare subsp. tetra-

чебрець Палляса — Thymus pallasianus.
чебрець паннонський — Thymus pannoni-

чебарка — Thymus serpyllum.
чебер — Satureja hortensis, Thymus pannoni-

чебрець почерговоопушений — Thymus al-

mus pulegioides.
ternans.
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простий — Scutellaria hastifolia.
садовий — Thymus vulgaris.
степовий — Thymus pannonicus.
чергововолос(ист)ий — Thymus al-

ht

чебрець
чебрець
чебрець
чебрець

ternans.

чебрець Черняєва — Thymus × tschernjajevii.
ides.

rig

чебрець шерлерiєвий — Thymus cherlerioчебрець широколистий — Thymus pulegioides.

чебречки — Thymus serpyllum.
чебрик — Thymus dimorphus, Thymus pan-

nonicus, Thymus pulegioides, Thymus serpyllum.
чебрик лiсовий — Thymus pannonicus.
чебрик материнка — Thymus serpyllum.
чебрик степовий — Thymus pallasianus.
чебрики польовi — Thymus pulegioides.
чебринець — Thymus serpyllum.
чебричок — Satureja hortensis, Thymus serpyllum.
чебрiй — Thymus pulegioides.
чебрчик — Satureja hortensis.
чебчик — Teucrium chamaedrys, Thymus pallasianus, Thymus pannonicus, Thymus serpyllum.
чембрик польовий — Thymus pannonicus.
чемер — Helleborus sp., Valeriana oﬃcinalis,
Veratrum album.
чемерика — Veratrum album.
чемерис — Myricaria germanica.
чемериця — Veratrum, Convallaria majalis,
Epipactis helleborine, Helleborus niger, Polygonatum odoratum, Rhamnus catharticus, Veratrum album, Veratrum lobelianum, Veratrum nigrum.
чемериця бiла — Veratrum album.
чемериця жовтава — Veratrum lobelianum.
чемериця зеленоцвiта — Veratrum lobelianum.
чемериця лiсна — Listera ovata, Polygonatum
odoratum.
чемериця Лобеля — Veratrum lobelianum.
чемериця лугова — Convallaria majalis, Veratrum album.

co

cus, Thymus serpyllum.
чебрез — Thymus serpyllum.
чебрек — Thymus serpyllum.
чебрець — Thymus, Acinos arvensis, Polygonatum odoratum, Potentilla erecta, Sanguisorba oﬃcinalis, Satureja hortensis, Teucrium chamaedrys, Thymus dimorphus, Thymus pallasianus, Thymus pannonicus, Thymus
pulegioides, Thymus serpyllum.
чебрець альпiйський — Thymus alpestris.
чебрець блошиний — Thymus pulegioides.
чебрець боровий — Thymus serpyllum.
чебрець вапняковий — Thymus calcareus.
чебрець гарний — Thymus pulcherrimus.
чебрець гладенький — Thymus glabrescens.
чебрець гладенький Урумова — Thymus
glabrescens subsp. urumovii.
чебрець городнiй — Satureja hortensis.
чебрець двовидний — Thymus dimorphus.
чебрець двоїстий — Thymus dimorphus.
чебрець Дзевановського — Thymus dzevanovskyi.
чебрець диморфний — Thymus dimorphus.
чебрець Дiдуха — Thymus didukhii.
чебрець днiпровський — Thymus borysthenicus.
чебрець звичайний — Thymus serpyllum.
чебрець Калльє — Thymus callieri.
чебрець киргизький — Thymus kirgisorum.
чебрець Кондратюка — Thymus kondratjukii.
чебрець красний — Thymus pannonicus.
чебрець кримський — Thymus tauricus.
чебрець лiсовий — Teucrium chamaedrys.
чебрець Маршалла — Thymus marschallianus.
чебрець Маршаллiв — Thymus marschallianus.
чебрець молдавський — Thymus moldavicus.
чебрець найгарнiший — Thymus pulcherrimus.
чебрець Палласiв — Thymus pallasianus.

mus vulgaris.

чебрець пiсковий — Thymus serpyllum.
чебрець повзучий — Thymus serpyllum.
чебрець польовий — Calluna vulgaris, Thy-

py

stichum.

cus.

чебрець пахучий — Thymus pallasianus, Thy-
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чемериця Льобелiєва — Veratrum lobelia-

червець багаторiчний — Scleranthus pe-

чемериця степова — Veratrum nigrum.
чемериця чорна — Veratrum nigrum, Ado-

червець гачкуватий — Scleranthus uncina-

num.

rennis.
tus.

червець довгорiчний — Scleranthus perennis.
червець кримський — Scleranthus tauricus.

червець лiсний — Alyssum montanum.
червець однорiчний — Scleranthus annuus.

червець однорiчний кiльчастий — Scleranthus annuus subsp. verticillatus.

червець однорiчний типовий — Scleranthus annuus subsp. annuus.
schicus.
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червець рiчний — Scleranthus annuus.
червець сиваський — Scleranthus syva-

rig

червець тревалий — Scleranthus perennis.
червечник — Potentilla argentea.
червичник — Potentilla argentea, Potentilla

py

cinerea, Potentilla impolita, Potentilla inclinata, Silene dioica, Silene latifolia subsp. alba.
червишник — Capsella bursa-pastoris, Datura stramonium, Galium verum, Geranium pratense, Lepidium ruderale, Sagina procumbens.
червишник єловий — Capsella bursa-pastoris.
червiнка — Sanguisorba oﬃcinalis.
червiнки — Malus domestica, Pyrus communis.
червiнник — Potentilla erecta.
червiшник — Potentilla anserina.
червомуха — Padus avium.
червоне зiлля — Epilobium angustifolium.
червоний корiнь — Echium russicum.
червоний перець — Capsicum annuum.
червонi ягоди — Fragaria moschata, Fragaria
vesca, Fragaria viridis.
червонокорiнник — Ceanothus.
червонокорiнник американський — Ceanothus americanus.
червонохвiст — Lythrum salicaria.
червонуха — Alopecurus geniculatus, Alopecurus pratensis.
червоточник — Potentilla argentea.
червошник — Potentilla erecta.
черв’юк — Tilia cordata.
черв’як-трава — Epilobium palustre.
черв’янець — Potentilla argentea.
черв’ячник — Descurainia sophia, Potentilla
argentea.
черебець — Capsella bursa-pastoris.
черева — Stellaria media.
черевець — Capsella bursa-pastoris, Cuscuta
epilinum, Galinsoga parviﬂora, Stellaria media, Thymus serpyllum, Veronica verna.
черевики — Aconitum variegatum, Cypripedium calceolus.
черевики кiнськi — Knautia arvensis.

co

nis vernalis, Helleborus niger.
чемерка — Epipactis helleborine, Veratrum album.
чемерка лугова — Veratrum album.
чемернець — Veratrum album.
чемерник — Helleborus, Helleborus niger,
Helleborus purpurascens, Veratrum album.
чемерник зелений — Helleborus viridis.
чемерник прибагристий — Helleborus purpurascens.
чемерник пурпуровий — Helleborus purpurascens.
чемерник чагарниковий — Helleborus dumetorum.
чемерник червонуватий — Helleborus
purpurascens.
чемерник чорний — Helleborus niger.
чемерниця — Adonis vernalis, Melilotus oﬃcinalis, Nuphar lutea, Veratrum album.
чемеруха — Helleborus niger, Helleborus purpurascens, Veratrum album.
чемеряк — Veratrum sp.
чемирник — Melilotus oﬃcinalis.
чемiр — Conium maculatum, Veratrum sp.
чемiрниця — Veratrum sp.
чемурник — Melilotus oﬃcinalis.
ченiпин — Juniperus communis.
чентежник — Equisetum arvense.
ченчик — Origanum vulgare, Veronica oﬃcinalis.
чепавки — Malus domestica.
чепачки — Malva sylvestris.
чепеґова ягода — Fragaria viridis.
чепишник — Caragana frutex.
чепiжник — Caragana frutex.
чепляк — Galium aparine.
чепчик — Odontites verna, Satureja hortensis, Thymus dimorphus, Thymus pannonicus,
Thymus serpyllum, Thymus vulgaris.
чепчик Богородишний — Thymus serpyllum.
чепчик боровий — Thymus serpyllum.
чепчик городнiй — Thymus serpyllum.
чепчик-матерзанка — Thymus serpyllum.
чепчик степовий — Thymus serpyllum.
чепчики — Thymus pulegioides.
чербалинник — Rosa canina.
червенець — Galium verum.
червениця — Anchusa oﬃcinalis.
червенi ягоди — Fragaria vesca.
червенковий корiнь — Potentilla erecta.
червень — Echium russicum.
червець — Scleranthus, Cuscuta sp., Potentilla argentea, Potentilla erecta, Potentilla inclinata, Potentilla recta, Scleranthus annuus.
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променева — Bidens radiata.
промениста — Bidens radiata.
променяста — Bidens radiata.
схiдна — Bidens tripartita var. orien-

череда-травка — Bidens tripartita.
череда тридiльна — Bidens tripartita.
череда тридiльна схiдна — Bidens tripartita var. orientalis.

череда трироздiльна — Bidens tripartita.
чередник — Rindera, Cynoglossum oﬃcinale,

ht

Polygonum bistorta, Polygonum hydropiper,
Rindera tetraspis.
чередник звичайний — Rindera tetraspis.
чередник зонтичний — Rindera umbellata.
чередник парасольковий — Rindera umbellata.
чередник чотириостюковий — Rindera
tetraspis.
чередун — Bidens, Bidens tripartita.
чередун звичайний — Bidens tripartita.
чередун лучистий — Bidens radiata.
чередун сторчак — Bidens cernua.
черемиця — Galium verum.
черемиця бiла — Veratrum album.
черемка — Padus avium.
черемка лугова — Convallaria majalis.
черемуха — Padus, Padus avium.
черемха — Padus, Allium ursinum, Padus avium, Phillyrea latifolia, Rhamnus catharticus.
черемха вiргiнська — Padus virginiana.
черемха вiрґiнська — Padus virginiana.
черемха звичайна — Padus avium.
черемха пiзня — Padus serotina.
черемша — Allium ursinum, Frangula alnus,
Padus avium.
черемша песяча — Frangula alnus.
черемшина — Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Frangula alnus, Padus avium.
черемшинник — Phillyrea.
черемшинник широколистий — Phillyrea
latifolia.
череп — Juniperus communis.
черепаня — Alcea rosea.
черепашник — Veronica austriaca.
черет — Phragmites australis.
черетниця — Calamagrostis, Calamagrostis
epigejos.
черетниця багнова — Calamagrostis stricta.
черетниця волохата — Calamagrostis villosa.
черетниця звичайна — Calamagrostis epigejos.
черетниця ланцетовата — Calamagrostis
canescens.
черетниця лiсова — Calamagrostis arundinacea.
черетянка — Calamagrostis stricta.
черех(а) — Cerasus avium.

co

tum napellus, Capsella bursa-pastoris, Consolida ajacis, Consolida regalis, Cypripedium,
Cypripedium calceolus, Lathyrus sylvestris,
Lathyrus tuberosus, Lathyrus vernus, Linaria
vulgaris, Lotus corniculatus, Lychnis ﬂos-cuculi, Polygonatum odoratum, Primula veris,
Ranunculus ﬁcaria, Viola hirta, Viola tricolor.
черевички Божої Матерi — Impatiens nolitangere.
черевички венеринi — Cypripedium calceolus.
черевички волосковi — Lathyrus vernus.
черевички зазулевi — Orchis.
черевички зазулинi — Dactylorhiza maculata, Polygonatum odoratum.
черевички зазульчинi — Lotus corniculatus.
черевички зозулинi — див. зозулинi черевички, Aconitum napellus, Consolida regalis,
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Geranium pratense,
Gymnadenia conopsea, Iris pseudacorus, Lathyrus vernus, Linaria vulgaris, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Polygonatum odoratum, Primula veris, Viola mirabilis, Viola reichenbachiana, Viola tricolor.
черевички зозулинi чорнi — Lathyrus niger.
черевички зозулi — Primula elatior.
черевички зозульчинi — Cypripedium calceolus, Lathyrus vernus, Viola tricolor.
черевички зузулинi — Dactylorhiza incarnata.
черевички синi — Viola odorata.
черевички черепашинi — Lychnis ﬂos-cuculi.
черевичок — Aconitum napellus, Cypripedium, Cypripedium calceolus.
черевичок жовтий — Cypripedium calceolus.
черевичок хороший — Cypripedium calceolus.
черевишник — Capsella bursa-pastoris, Medicago sativa subsp. falcata, Nepeta nuda, Potentilla argentea.
черевка — Cuscuta epilinum.
черевна трава — Polygonum bistorta.
черевник — Polygonum bistorta, Potentilla
anserina, Potentilla erecta.
черевце — Stellaria media.
черевцi — Capsella bursa-pastoris, Galinsoga
parviﬂora, Veronica verna.
черевця — Stellaria media.
черед — Hyoscyamus niger.
череда — Bidens, Bidens cernua, Bidens tripartita, Geum urbanum, Helichrysum arenarium, Ononis arvensis, Phragmites australis, Polygonum lapathifolium,Veronica paniculata.
череда звичайна — Bidens tripartita.
череда зчеплена — Bidens connata.
череда листяна — Bidens frondosa.
череда поникла — Bidens cernua.

череда
череда
череда
череда

rig

черевиця — Cuscuta epilinum.
черевички — Aconitum moldavicum, Aconi-

py
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черленобокi — Pyrus communis.
чермень — Caltha palustris.
чермиль — Euonymus europaeus.
чермха — Padus avium.
чернець — Actaea, Actaea spicata.
чернець колосистий — Actaea spicata.
черника — Vaccinium myrtillus.
черницi — Rubus caesius.
черниця — Rubus nessensis, Vaccinium myr-

черниця ведмежа — Rubus caesius.
черничка — Malus domestica, Vaccinium myr-

au

tillus.

черничник — Vaccinium myrtillus.
чернiвки — Prunus domestica subsp. insititia.
черноклина — Acer campestre.
чернушi — Rubus nessensis.
чернушка — Nigella arvensis, Nigella sativa.
чернушки — Rosa canina.
черовка — Cuscuta epilinum.
черомха польова — Convallaria majalis.
черсак — Dipsacus, Carlina acaulis, Dipsacus
sylvestris, Echinops sphaerocephalus.
волосистий — Dipsacus pilosus.
волохатий — Dipsacus pilosus.

черсак
черсак
черсак
черсак
черсак

черсак сiйний — Dipsacus sativus.
черсак стрепiхатий — Dipsacus laciniatus.
черсак стрiпатий — Dipsacus laciniatus.
черсак торочкуватий — Dipsacus laciniatus.
черсак штивноволосий — Dipsacus strigosus.
черсак щетинистий — Dipsacus strigosus.
черсак щетинястий — Dipsacus strigosus.
черсаки — Amygdalus nana, Dipsacus sylvestris.

ht

черсаковi — Dipsacaceae.
черсик — Persica vulgaris.
черсики — Amygdalus nana.
черстики — Persica vulgaris.
черябин — Juniperus communis.
черяпiн — Juniperus communis.
черьомуха — Padus avium.
ческнок — Colchicum autumnale.
чеснак — Allium sativum.
чесник — Allium sativum.
чесник гадючий — Allium scorodoprasum
subsp. rotundum.

co

vesca.

tillus.

tus.

лiсовий — Dipsacus sylvestris.
лопчатий — Dipsacus laciniatus.
мохнатий — Dipsacus pilosus.
посiвний — Dipsacus sativus.
розрiзанолистий — Dipsacus lacinia-

rig

vulgaris.

черешня вовча — Rhamnus catharticus.
черешня дика — Padus avium.
черешня песя — Rhamnus catharticus.
черешня-пiдвишня — Cerasus avium.
черешня псяча — Rhamnus catharticus.
черешня птачача — Padus avium.
черешня птича — Cerasus avium.
черешня птяча — Cerasus avium.
черешня червона — Lonicera xylosteum.
черешня чортова — Rhamnus catharticus.
черiмха — Padus avium, Phillyrea latifolia.
черкасики — Zinnia elegans.
черкес — Veratrum album.
черкушi — Prunus domestica subsp. insititia.
черленi ягоди — Convallaria majalis, Fragaria

черсак
черсак
черсак
черсак
черсак

py

черець — Potentilla erecta.
черешина — Cerasus avium.
черешник — Centaurea scabiosa.
черешник степовий — Phlomis tuberosa.
черешнина — Cerasus avium.
черешнi — Cerasus avium.
черешнi вовчi — Vaccinium uliginosum.
черешнi гадячi — Solanum nigrum.
черешнi заячi — Solanum nigrum.
черешнi скiпленi — Cerasus avium.
черешня — Cerasus avium, Cerasus, Cerasus

777

Ґмелiна — Dipsacus gmelinii.
звичайний — Dipsacus sylvestris.
кiнчастий — Dipsacus laciniatus.

чесник дикий — Allium oleraceum.
чесник жовтий — Gagea arvensis, Gagea lutea.

чесник коров’ячий — Gagea lutea.
чесник песiй — Juncus conglomeratus.
чесник польовий — Allium paniculatum.
чесничок — Allium scorodoprasum subsp. rotundum.

чеснок — Allium sativum, Allium scorodoprasum subsp. rotundum, Dianthus deltoides.

чеснок гадєчий — Allium victorialis, Sedum
acre.

чеснок дикий — Allium sativum, Colchicum

autumnale, Gladiolus imbricatus, Paris quadrifolia.
чеснок заячий — Allium angulosum.
чеснок кiнський — Teucrium scordium.
чеснок панський — Narcissus poeticus.
чеснок польовий — Allium sphaerocephalon,
Sedum acre.
чесночна трава — Alliaria petiolata.
чесночок — Teucrium chamaedrys.
чесоточна трава — Knautia arvensis.
честь дiвоцька — Daucus carota.
четверняк — Hordeum vulgare subsp. tetrastichum.
четвертяк — Hordeum vulgare subsp. tetrastichum.
четверушка — Marsilea.
четверушка чотиролиста — Marsilea quadrifolia.
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чибирець — Thymus serpyllum.
чибор — Thymus serpyllum.
чибрець — Thymus serpyllum.
чибрик — Satureja hortensis, Thymus serpyllum.

lia.

чижми зозулинi — Colchicum autumnale,
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza majalis.

's

чий — Achnatherum.
чий стоколосовидний — Achnatherum bromoides.
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чикавиця — Lens culinaris.
чилига — Caragana arborescens.
чилим — Trapa natans.
чимбрас — Chrysanthemum segetum.
чимиричка — Callistephus chinensis.
чимирка — Veratrum album.
чимирь — Veratrum album.
чимiрниця — Veratrum album.
чина — Lathyrus, Lathyrus pratensis, Lathyrus
sativus, Vicia cracca.

чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина

vanicus.

чина чорна — Lathyrus niger.
чина широколиста — Lathyrus latifolius.
чина шорстка — Lathyrus hirsutus.
чина щетинолиста — Lathyrus setifolius.
чинар — Fagus sylvatica, Platanus orientalis.
чинбарник — Limonium latifolium.
чингибир — Malva verticillata.
чингiль — Halimodendron.
чингiль срiблястий — Halimodendron halodendron.

co

чибрик дикий — Thymus pulegioides.
чибрик полонинський — Thymus serpyllum.
чигина — Potentilla anserina.
чигран — Carthamus tinctorius.
чижик — Echinochloa crus-galli, Typha latifo-

куляста — Lathyrus sphaericus.
лiсова — Lathyrus sylvestris.
лугова — Lathyrus pratensis.
лучна — Lathyrus pratensis.
нутова — Lathyrus cicera.
пальчаста — Lathyrus digitatus.
паннонська — Lathyrus pannonicus.
посiвна — Lathyrus sativus.
рiдкоквiткова — Lathyrus laxiﬂorus.
рожева — Lathyrus tuberosus.
розова — Lathyrus tuberosus.
ряба — Lathyrus venetus.
синювата — Lathyrus venetus.
скельна — Lathyrus saxatilis.
трансiльванська — Lathyrus transsil-

ht

lum.

чибер — Thymus pannonicus.
чиберка — Cyperus esculentus, Cyperus fus-

чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина
чина

rig

чех — Linum usitatissimum.
чехи — Solanum tuberosum.
чехра — Koeleria.
чехра гребеняста — Koeleria cristata.
чехра сива — Koeleria glauca.
чечавиця — Lens culinaris.
чечевиця — Lens culinaris.
чечевичка — Lathyrus tuberosus.
чечевичка бiла — Cicer arietinum.
чечина — Ranunculus ﬂammula.
чечириця — Lathraea squamaria.
чешуйник — Lathraea squamaria.
чєбрик — Origanum vulgare, Thymus serpyl-
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безлисточкова — Lathyrus aphaca.
блiда — Lathyrus pallescens.
болотна — Lathyrus palustris.
бульбиста — Lathyrus tuberosus.
весняна — Lathyrus vernus.
гладенька — Lathyrus laevigatus.
гороховидна — Lathyrus pisiformis.
жовта — Lathyrus pratensis.
запашна — Lathyrus odoratus.
зiгнута — Lathyrus incurvus.
злаколиста — Lathyrus nissolia.
золотиста — Lathyrus aureus.
круглолиста — Lathyrus rotundifolius.

чинґiвчики — Pulmonaria oﬃcinalis.
чинґовики дикi — Cuscuta europaea.
чиняпень — Juniperus communis.
чипуга жовта — Caragana arborescens.
чипуга (корчевата) — Caragana frutex.
чирейник — Thalictrum lucidum.
чиривиць — Anemone nemorosa.
чирчак — Dipsacus sylvestris.
чиряток — Campanula glomerata.
чисник — Allium sativum.
чисничок — Narcissus poeticus.
чист — Cistus.
чист кретський — Cistus incanus.
чист кримський — Cistus tauricus.
чист сивий — Cistus incanus.
чистар — Glechoma hederacea.
чистець — Stachys, Astragalus glycyphyl-

los, Centaurea cyanus, Chelidonium majus,
Cruciata glabra, Draba sp., Erophila verna, Euphrasia rostkoviana, Galium mollugo,
Geum urbanum, Herniaria glabra, Inula salicina, Lathyrus pannonicus, Linaria vulgaris,
Lycopodium clavatum, Marrubium pestalozzae, Melampyrum pratense, Origanum vulgare, Phlomis herba-venti, Potentilla anserina,
Rorippa brachycarpa, Salvia nemorosa, Scleranthus annuus, Sedum acre, Sideritis montana, Silene densiﬂora, Stachys annua, Stachys
recta, Stachys sylvatica, Stellaria holostea.
чистець альпiйський — Stachys alpina.
чистець бiлий — Stachys annua.
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германський — Stachys germanica.
гiрський — Stachys alpina.
голкозубий — Stachys atherocalyx.
грузинський — Stachys iberica.
достопам’ятний — Stachys iberica.
жовтий — Chelidonium majus.
закутаний — Stachys velata.
лiсовий — Stachys sylvatica, Sta-

folia.

chys recta, Stellaria holostea.
нiмецький — Stachys germanica.
обгорнений — Stachys velata.
однорiчний — Stachys annua.
остисточашечковий — Stachys
atherocalyx.
чистець пiвденний — Stachys cretica.
чистець польовий — Stachys annua.
чистець прямий — Stachys recta.
чистець пухнастий — Stachys pubescens.
чистець рiчний — Stachys annua.
чистець шерстистий — Stachys byzantina.
чистець шорсткий — Stachys aspera.
чистик — Chelidonium majus, Cruciata glabra,
Erophila verna, Genista tinctoria, Lathyrus
vernus, Linaria vulgaris, Lysimachia vulgaris,
Myosotis laxa subsp. caespitosa, Origanum
vulgare, Sedum acre, Stachys recta, Veronica
spicata.
чистик головний — Dracocephalum ruyschiana.
чистик жовтий — Chelidonium majus.
чистик очний — Anchusa arvensis.
чистик пiсочний — Linaria vulgaris.
чистик розовий — Lathyrus niger.
чистина — Aesculus hippocastanum.
чистник — Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria.
чистняк — Stachys recta.
чистовi — Cistaceae.
чисток — Stellaria holostea.
чистоплот — Chelidonium majus.
чистотиль — Chelidonium majus.
чистотiл — Chelidonium, Alchemilla vulgaris, Chelidonium majus, Galium verum,
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Polygonatum multiﬂorum, Ranunculus acris, Sedum
acre, Stachys recta, Veronica austriaca.
чистотiл великий — Chelidonium majus.
чистотiл звичайний — Chelidonium majus.
чистотiя — Chelidonium majus.
чистотьол — Chelidonium majus.

nus, Ranunculus acris, Ranunculus ﬁcaria, Sedum acre, Stachys recta, Stellaria holostea.
чистяк жовтий — Chelidonium majus.
чихавка — Ptarmica, Achillea ptarmica.
чихавка верболиста — Ptarmica salicifolia.
чихавка звичайна — Ptarmica vulgaris.
чихавка тонколиста — Ptarmica tenuifolia.
чихавка хрящувата — Ptarmica cartilaginea.
чихавка язиколиста — Ptarmica lingulata.
чихотна трава — Achillea ptarmica.
чихотник — Achillea cartilaginea, Achillea
ptarmica.
чихран — Carthamus tinctorius.
чичафка — Aster tripolium.
чичивиця — Lens culinaris.
чичина весняна — Bellis perennis.
чичинчик — Centaurea cyanus.
чишаки — Dipsacus sylvestris.
чишкун (iстий) — Mespilus germanica.
чишкун нiмецький — Mespilus germanica.
чишуїк — Lysimachia vulgaris.
чiбрик — Thymus serpyllum.
чiжимки зозулячi — Cypripedium calceolus.
чiлоґа — Leontopodium alpinum.
чiнгашка — Primula veris.
чiнгашки — Colchicum autumnale.
чiнґiтловики — Aquilegia vulgaris.
чiнґiтовик — Aquilegia vulgaris.
чiнґовики — Aquilegia vulgaris.
чiнчарiшка — Primula veris.
чiпляк — Arctium lappa.
чiплянка — Tragus, Tragus racemosus.
чiплянка звичайна — Tragus racemosus.
чiплянка китицева — Tragus racemosus.
чiрницi — Vaccinium myrtillus.
чiрямин — Juniperus communis.
чiряпен — Juniperus communis.
чiсник гадючий — Allium victorialis.
чiсник дикий — Galanthus nivalis.
чiсник (звичайний) — Allium sativum.
чiсник зрiзованець — Allium schoenoprasum.
чiсник круглоголовий — Allium sphaerocephalon.
чiсник лiсовий — Allium ursinum.
чiсник лудник — Allium montanum.
чiсник плодистець — Allium ﬁstulosum.
чiсник побiдник — Allium victorialis.
чiсник повiтрулин — Allium ursinum.
чiсник полевий — Allium ursinum.
чiсник пор — Allium porrum.
чiсник рокамбуль — Allium scorodoprasum.
чiсник сiйний — Allium sativum.
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чистець
чистець
чистець
чистець

ﬁcinalis.

чистяк — Chelidonium majus, Lathyrus ver-

ht

чистець
чистець
чистець
чистець
чистець
чистець
чистець
чистець

чистуха — Mercurialis perennis, Saponaria of-

rig

болотний — Stachys palustris.
болотяний — Stachys palustris.
вiзантiйський — Stachys byzantina.
вовнистий — Stachys byzantina.
вузьколистий — Stachys angusti-

py

чистець
чистець
чистець
чистець
чистець
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чiсник тугий — Allium strictum.
чiсник цибульник — Allium cepa.
чiсник цяткастий — Allium guttatum.
чiсник шальотка — Allium ascalonicum.
чiсник яринець — Allium oleraceum.
чiсничка (звичайна) — Alliaria petiolata.
чiсничка лiкарська — Alliaria petiolata.
чiсничок дикий — Allium oleraceum.
чiснок — Allium sativum.
чiснок гадєчий — Allium victorialis.
чiчак — Taraxacum oﬃcinale.
чiчарка — Coronilla varia.
чiчик — Taraxacum oﬃcinale.
чiчiк — Aster alpinus.
чiчiнки — Primula veris.
чiчка буськова — Capsella bursa-pastoris.
чiчка жаб’яча — Caltha palustris.
чiчка жовта — Ranunculus sp.
чiчка золота — Rudbeckia laciniata.
чiчки гадючi — Echium vulgare.
чiчник — Gentiana asclepiadea, Taraxacum of-

чобур — Acinos arvensis.
човник — Sagittaria sagittifolia, Stellaria

чiчник дикий — Galanthus nivalis.
чквiр — Larix decidua.
чмелена — Pulmonaria oﬃcinalis.
чмель — Helichrysum arenarium, Humulus

py
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Dryopteris.

чоловiче зiлля — Veronica oﬃcinalis.
чорколаб — Consolida regalis.
чорна борова трава — Lathyrus vernus.
чорна трава — Galium mollugo, Galium rubioides, Lathyrus niger.

чорна ягiдка — Sambucus nigra.
чорна ягода — Rhamnus catharticus, Rubus

rig
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caesius, Sambucus nigra, Solanum nigrum,
Vaccinium myrtillus.
чорне зiлля — Aconitum lycoctonum, Astragalus glycyphyllos, Lathyrus niger, Lathyrus
vernus, Lysimachia nummularia, Lysimachia
vulgaris, Ranunculus sceleratus, Scrophularia
nodosa, Symphytum oﬃcinale.
чорне свиняче зiлля — Scrophularia umbrosa.
чорнець (колосовий) — Actaea spicata.
чорнибиля — Artemisia vulgaris.
чорний корiнь — Scorzonera hispanica, Actaea spicata, Cynoglossum oﬃcinale, Rumex
hydrolapathum, Sanguisorba oﬃcinalis, Symphytum oﬃcinale.
чорний сахарний корiнь — Scorzonera hispanica.
чорника — Vaccinium myrtillus.
чорницi — Vaccinium myrtillus.
чорниця — Vaccinium, Rubus caesius, Rubus
nessensis, Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosum.
чорниця звичайна — Vaccinium myrtillus.
чорнички лiсовi — Actaea spicata.
чорничник — Vaccinium myrtillus.
чорнi ягоди — Atropa bella-donna, Ribes nigrum, Rubus caesius, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum.
чорнобель — Artemisia absinthium.
чорнобил — Artemisia vulgaris.
чорнобилець — Senecio jacobaea.
чорнобиль — Aconitum sp., Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Centaurea jacea,
Centaurea phrygia, Festuca sp., Tanacetum
vulgare, Verbena oﬃcinalis.
чорнобильник — Artemisia campestris,
Artemisia vulgaris.
чорнобiл — Artemisia vulgaris.
чорнобiль — Artemisia vulgaris, Gentianella
lutescens.
чорнобривець — Tagetes erecta, Tagetes patula.
чорнобривець болотний — Bidens tripartita.
чорнобривка — Tagetes patula.

co

ﬁcinale.

holostea.

човники — Hieracium caespitosum.
чокабук — Galega oﬃcinalis.
чоловiча папороть — Dryopteris filix-mas,

lupulus.

чмер — Helichrysum arenarium.
чмин — Helichrysum arenarium, Nonea pulla.
чмiн(ь) — Carum carvi, Helichrysum arenari-
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um.
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чобiт удодiв — Viola tricolor.
чобiтки — Aconitum sp., Corydalis cava.
чобiтки Божi — Consolida regalis.
чобiтки великi — Campanula persicifolia.
чобiтки зазулячi — Orchis morio.
чобiтки зазульчинi — Lathyrus vernus.
чобiтки зозулинi — Campanula persicifolia,

au

Cypripedium calceolus, Dactylorhiza majalis,
Hepatica nobilis, Viola tricolor.
чобiтки малi — Campanula rapunculus.
чобор — Thymus pannonicus.
чоботарька — Aconitum napellus.
чоботи — Aconitum napellus.
чоботи зазулинi — Orchis ustulata, Primula
elatior.
чоботи зозулинi — Cypripedium calceolus,
Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis,
Traunsteinera globosa.
чоботи зозулячi — Cypripedium calceolus.
чоботи канячi — Campanula sp.
чоботки зозулинi — Dactylorhiza maculata,
Dactylorhiza majalis.
чобр — Satureja hortensis.
чобрик — Thymus pannonicus, Thymus serpyllum.
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чорнокорiнь гiрський — Cynoglossum germanicum.

чорнокорiнь крiтський — Cynoglossum creticum.

чорнокорiнь лiкарський — Cynoglossum
officinale.

чорнокорiнь мальований — Cynoglossum
creticum.

чорнокорiнь нiмецький — Cynoglossum
germanicum.

чорнокорiнь темножилкуватий — Cynoglossum creticum.

ht

чорнокудренник — Ballota nigra.
чорнолистки — Pyrola rotundifolia.
чорнолiз — Salix cinerea.
чорнолоз — Salix cinerea, Salix pentandra.
чорнолоза — Salix alba.
чорноочка — Rudbeckia, Rudbeckia laciniata.

ata.

rig

чорноочка гарна — Rudbeckia speciosa.
чорноочка кiнчаста — Rudbeckia laciniчорноочка трилопатева — Rudbeckia triloba.

чорноочка шорстка — Rudbeckia hirta.
чорнопад — Campanula glomerata.
чорнополиця — Artemisia austriaca.
чорноризка — Vaccinium myrtillus.
чорнослив(а) — Prunus domestica, Prunus do-

au

th
or

's

co

Galinsoga parviﬂora, Pulsatilla pratensis, Ranunculus acris, Tagetes erecta, Tagetes patula,
Viola tricolor.
чорнобривцi безсмертнi — Tagetes patula.
чорнобривцi вузьколистi — Tagetes tenuifolia.
чорнобривцi жовтi — Tagetes erecta.
чорнобривцi краснi — Zinnia elegans.
чорнобривцi-купчаки — Tagetes erecta.
чорнобривцi-повняки — Tagetes erecta.
чорнобривцi позначенi — Tagetes tenuifolia.
чорнобривцi польовi — Dianthus carthusianorum.
чорнобривцi прям(остояч)i — Tagetes erecta.
чорнобривцi розлогi — Tagetes patula.
чорнобривчики — Tagetes erecta.
чорнобрiвець — Tagetes patula.
чорногiр — Scrophularia nodosa.
чорноголов — Equisetum arvense, Eriophorum
angustifolium.
чорноголовець — Prunella vulgaris.
чорноголовка — Prunella vulgaris, Sanguisorba, Sanguisorba oﬃcinalis.
чорноголовник — Poterium, Sanguisorba
minor, Sanguisorba oﬃcinalis.
чорноголовник багатошлюбний — Poterium polygamum.
чорноголовник полiгамний — Poterium
polygamum.
чорноголовник родовиковий — Poterium
sanguisorba.
чорногорка — Adonis vernalis.
чорногривник — Rhododendron myrtifolium.
чорногуз — Avena fatua.
чорногузики — Erodium cicutarium.
чорнозiлля — Aconitum lycoctonum, Lathyrus
niger, Scrophularia nodosa.
чорноклен — Acer tataricum, Acer campestre,
Acer platanoides.
чорнокленина — Acer campestre, Acer tataricum.
чорнокленок — Acer campestre, Acer tataricum.
чорноклень — Acer campestre, Acer tataricum.
чорноклин — Acer campestre, Acer rubrum.
чорноклина — Acer tataricum.
чорноклиня — Acer tataricum.
чорнокльон — Acer campestre.
чорноколоска — Triticum aestivum.
чорнокорiнь — Cynoglossum, Cynoglossum
ofﬁcinale, Sanguisorba oﬃcinalis, Scorzonera,
Symphytum oﬃcinale.
чорнокорiнь германський — Cynoglossum
germanicum.

py

чорнобривцi — Tagetes, Calendula oﬃcinalis,
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mestica subsp. insititia.

чорнота — Agrostemma githago.
чорнотал(ь) — Salix caprea, Salix cinerea, Salix pentandra.

чорнотоя — Aconitum sp., Aconitum variegatum.

чорнотурка — Triticum durum.
чорнохвостник — Alopecurus arundinaceus.
чорноцвiт — Circaea lutetiana.
чорнощир — Iva, Iva xanthiifolia.
чорнощир звичайний — Iva xanthiifolia.
чорнощир нетреболистий — Iva xanthiifolia.
чорноягiдник — Bryonia alba, Frangula alnus,
Rhamnus catharticus.

чорнухи — Cerasus avium.
чорнушечки голубi — Viola odorata.
чорнушка — Nigella, Carum carvi, Nigella

arvensis, Nigella damascena, Nigella sativa,
Nigella segetalis, Ribes nigrum, Vincetoxicum
hirundinaria.
чорнушка дамаська — Nigella damascena.
чорнушка дика — Nigella arvensis.
чорнушка кудлата — Nigella damascena.
чорнушка нечоса — Nigella damascena.
чорнушка нив’яна — Nigella segetalis.
чорнушка польова — Nigella arvensis,
Nigella sativa.
чорнушка посiвна — Nigella sativa.
чорнушка рольова — Nigella arvensis.
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tica.

чорнянка чорна — Nigritella nigra.
чортиполох — Eryngium planum.
чортiв корiнь — Succisa pratensis.
чортiв терен — Paliurus spina-christi.
чортова трава — Succisa pratensis.
чортове зiлля — Carlina acaulis, Lepidium

losa.

чоточник скручений — Neotorularia contortuplicata.

чрастка — Cerasus avium.
чуб — Sorbus aucuparia.
чубатник — Larix decidua, Larix sibirica.
чуберка — Thymus serpyllum.
чубки — Malus domestica.
чубковець — Philadelphus coronarius.
чубрець — Thymus serpyllum.
чубуковець (звичайний) — Philadelphus coronarius.

чубушник — Philadelphus coronarius.
чугай — Malus domestica.
чудак — Colchicum autumnale.
чудей — Datura stramonium.
чудо-трава — Echinochloa frumentacea.
чудофай — Datura stramonium.
чужоварник — Phlomis tuberosa.
чума водяна — див. водяна чума, Elodea
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ruderale, Sonchus arvensis, Valeriana oﬃcinalis.
чортовi ягоди — Lonicera nigra, Paris quadrifolia.
чортогон — Carlina vulgaris.
чортогон-трава — Succisa pratensis.
чортогриз — Filipendula ulmaria.
чортогриш — Filipendula ulmaria.
чортоплуд — Lycium barbarum.
чортополох — Carduus acanthoides, Carduus hamulosus, Carduus nutans, Carduus
sp., Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Cirsium acaule, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Cnicus benedictus, Datura stramonium, Dipsacus sylvestris, Echinops sphaerocephalus, Eryngium campestre, Inula helenium, Lycium barbarum, Onopordum acanthium, Senecio vulgaris, Trifolium montanum,
Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.
чортополох красний — Carduus sp.
чосник — Allium sativum.
чосник iспанський — Allium scorodoprasum.
чосничка — Alliaria petiolata.
чосновиця — Alliaria petiolata.
чотирегранник — Angelica archangelica.
чотирилисник — Paris quadrifolia.

folia.

чотирилистковi — Marsileaceae.
чоточник — Neotorularia.
чоточник бугорчастий — Neotorularia toru-

ht

lastrum.

чорнюшка — Rubus caesius.
чорнянка — Nigritella.
чорнянка карпатська — Nigritella carpa-

чотирилист — Paris quadrifolia.
чотирилистка — Marsilea.
чотирилистка водяна — Marsilea quadri-

rig

чорнушка сiйна — Nigella sativa.
чорнушка сiяна — Nigella sativa.
чорнушки — Viola tricolor.
чорнушник — Garidella.
чорнушник звичайний — Garidella nigel-

py
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шавлiя австрiйська — Salvia austriaca.
шавлiя блискуча — Salvia splendens.
шавлiя буквицелиста — Salvia betonicaefolia.

шавлiя ведмеже вухо — Salvia aethiopis.

rhoeas, Rhus typhina.

чумиза — Setaria italica.
чупринка лядзька — Poa pratensis.
чупрун — Artemisia abrotanum.
чупчаки — Tagetes erecta.
чуфа — Cyperus esculentus.
чуфези — Euonymus verrucosus, Vaccinium
vitis-idaea.

чучевика — Lens culinaris.
чушка — Capsicum annuum.

Ш

шабальник — Acorus calamus.
шабельник — Comarum palustre.
шавар — Acorus calamus.
шавковiца — Phragmites australis.
шавлiй — Salvia oﬃcinalis.
шавлiя — Salvia, Salvia oﬃcinalis, Salvia
pratensis, Symphytum oﬃcinale.

canadensis.

чумак — Ailanthus altissima, Papaver

шавлiя великоквiткова — Salvia tomentosa.
шавлiя великоцвiта — Salvia grandiflora,
Salvia tomentosa.
вербенова — Salvia verbenaca.
вiдiгнута — Salvia reﬂexa.
гайова — Salvia nemorosa.
дика — Salvia sclarea.
дiбровна — Salvia nemorosa.
Дмитра — Salvia demetrii.
Дмитрова — Salvia demetrii.
ефiопська — Salvia aethiopis.

шавлiя
шавлiя
шавлiя
шавлiя
шавлiя
шавлiя
шавлiя
шавлiя
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folia.

шавлiя кременецька — Salvia cremenecensis.

sis.

шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя

липка — Salvia glutinosa.
лiкарська — Salvia officinalis.
лiсова — Salvia nemorosa.
лукова — Salvia pratensis.
лучна — Salvia pratensis.
мускатна — Salvia sclarea.
поникла — Salvia nutans.
похилена — Salvia cernua, Salvia

nutans.

шалвiя прутяна — Salvia virgata.
шалвiя свиняча — Salvia verticillata.
шалвiя Сибторпа — Salvia sibthorpii.
шалвiя степова — Salvia stepposa.
шалвiя угорська — Salvia aethiopis.
шалвiя чубата — Salvia viridis.
шалей — Datura stramonium.
шаленець — Lolium temulentum, Polygonum
bistorta.

шалений бур’ян — Paris quadrifolia.
шалениця — Lolium temulentum.
шалина — Phragmites australis, Typha sp.
шалiй — Cicuta virosa, Hyoscyamus niger, Loli-

co

шавлiя липка — Salvia glutinosa.
шавлiя лiкарська — Salvia officinalis.
шавлiя лучна — Salvia pratensis.
шавлiя мускатна — Salvia sclarea.
шавлiя поникла — Salvia nutans.
шавлiя похила — Salvia cernua.
шавлiя похилена — Salvia cernua.
шавлiя прутовидна — Salvia virgata.
шавлiя прутяна — Salvia virgata.
шавлiя свиняча — Salvia verticillata.
шавлiя Сибторпа — Salvia sibthorpii.
шавлiя Сiбторпа — Salvia sibthorpii.
шавлiя скабiозолиста — Salvia scabiosifolia.
шавлiя степова — Salvia stepposa.
шавлiя чубата — Salvia viridis.
шаклак — Rhamnus catharticus.
шал — Inula salicina.
шалана — Acorus calamus.
шалата — Lactuca sativa, Taraxacum oﬃci-

folia.

шалвiя кременецька — Salvia cremenecen-

ht

шавлiя зарiсникова — Salvia dumetorum.
шавлiя зарослева — Salvia dumetorum.
шавлiя заростева — Salvia dumetorum.
шавлiя кiльчаста — Salvia verticillata.
шавлiя коростянколиста — Salvia scabiosi-

stachya.

шалвiя заростева — Salvia dumetorum.
шалвiя кiльчаста — Salvia verticillata.
шалвiя коростянколиста — Salvia scabiosi-

rig

stachya.

шалвiя залозистоколоса — Salvia adeno-

py

шавлiя залозиста — Salvia glutinosa.
шавлiя залозистоколоса — Salvia adeno-
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nale.
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шалата дика — Arnica montana, Caltha palustris.
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шалата заяча — Ranunculus ﬁcaria.
шалата польська — Hydrocharis morsusranae.

au

шалата талiянська — Taraxacum oﬃcinale.
шалата тальянська — Lactuca serriola.
шалата ярна — Ranunculus ﬁcaria.
шалашник — Potentilla erecta.
шалвей лiсовий — Nepeta nuda.
шалвiй — Salvia oﬃcinalis.
шалвiя — Salvia, Salvia oﬃcinalis, Salvia
pratensis.

шалвiя
шалвiя
шалвiя
шалвiя

австрiйська — Salvia austriaca.
бабчаста — Salvia dumetorum.
блискуча — Salvia splendens.
буквицелиста — Salvia betonicae-

folia.

шалвiя ведмеже вухо — Salvia aethiopis.
шалвiя великоцвiта — Salvia grandiflora,
Salvia tomentosa.
шалвiя вербенова — Salvia verbenaca.
шалвiя вiдiгнута — Salvia reﬂexa.
шалвiя гайова — Salvia nemorosa.
шалвiя Дмитра — Salvia demetrii.

um temulentum.

шалiйка — Cicuta virosa, Lolium temulentum,
Rhamnus catharticus, Solanum nigrum.

шалiтра — Lolium temulentum.
шалiтряниця — Antennaria dioica.
шалiянка — Lolium temulentum.
шалфей — Aster oleifolius, Salvia oﬃcinalis.
шалфей польовий — Veronica spicata.
шалфе(i)я — Salvia pratensis.
шалфiй — Salvia oﬃcinalis, Salvia verticillata.
шалфiя лучна — Salvia pratensis.
шалхвея — Salvia pratensis.
шалхвiй — Salvia oﬃcinalis.
шальвiя — Salvia nemorosa, Salvia oﬃcinalis,
Stachys germanica.

шалька — Lolium temulentum.
шальник — Tanacetum vulgare.
шальотка — Allium ascalonicum.
шампанка — Solanum tuberosum.
шанда — Lamium album, Marrubium vulgare.
шандра — Marrubium, Ballota nigra,

Clinopodium vulgare, Elsholtzia ciliata, Glechoma hederacea, Lamium album, Lamium
purpureum, Leonurus cardiaca, Marrubium
peregrinum, Marrubium pestalozzae, Marrubium vulgare, Mentha pulegium, Nepeta cataria,
Nepeta nuda, Phlomis tuberosa, Stachys germanica.
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ides.

шандра кучерява — Phlomis tuberosa.
шандра пiвденна — Marrubium pestalozzae.

шандра рання — Marrubium praecox.
шандра хвостовидна — Marrubium leonuroides.

шандра чужоземна — Marrubium peregrinum.

шандра шанта — Marrubium vulgare.
шанта — Micromeria, Ballota nigra, Clino-

дикий — Carthamus lanatus,
Carthamus tinctorius, Colchicum autumnale.
шафран дiйсний — Crocus sativus.
шафран жовтий — Crocus flavus.
шафран золотавий — Crocus ﬂavus.
шафран золотистий — Crocus ﬂavus.
шафран iстий — Crocus sativus.
шафран карпатський — Crocus heuffelianus.
шафран красивий — Crocus speciosus.
шафран кримський — Crocus tauricus.
шафран луговий — Colchicum autumnale.
шафран моровий — Colchicum autumnale.
шафран Палласа — Crocus pallasii.
шафран Палляса — Crocus pallasii.
шафран Палясiв — Crocus pallasii.
шафран прегарний — Crocus speciosus.
шафран сiйний — Crocus sativus.
шафран сiтчастий — Crocus reticulatus.
шафран сорокатий — Crocus reticulatus.
шафранки — Colchicum autumnale.
шаховий цвiт — Fritillaria meleagris.
шахран — Crocus sativus.
шачавиця — Lens culinaris.
шаш — Acorus calamus, Carex acuta, Iris germanica, Juncus eﬀusus, Phragmites australis,
Typha angustifolia, Typha sp.
шаш вузький — Juncus eﬀusus.
шаш голубий — Iris germanica.
шашалiя — Iris pseudacorus.
шашевиця — Lens culinaris.
шашина — Typha sp.
шашник — Carex acuta, Carex hirta, Phragmites australis, Typha angustifolia.
шашовий квiт — Typha angustifolia.
швар — Acorus calamus, Carex sp., Sesleria
bielzii.
швар(к)а — Carex acuta.
шведина — Cornus alba, Cornus sanguinea,
Salix caprea.
шверцiя — Swertia perennis.
швець — Cotinus coggygria.
швигавки польовi — Plantago media.
швигалка — Arenaria procera.
швигалки — Typha angustifolia.
швидина — Cornus sanguinea.
швир — Amaranthus retroﬂexus.
швириця — Amaranthus lividus.
шебер(ник) — Satureja hortensis.
шевлiя — Salvia, Salvia oﬃcinalis, Salvia pratensis.
шевлiя лiкарська — Salvia oﬃcinalis.
шевлiя лукова — Salvia pratensis.
шевлiя моклячник — Salvia glutinosa.
шевлiя свинюх — Salvia verticillata.

au

th
or
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co

podium vulgare, Lamium purpureum, Leonurus marrubiastrum, Marrubium pestalozzae,
Marrubium vulgare, Nepeta cataria, Nepeta
nuda.
шанта звичайна — Marrubium vulgare.
шанта польова — Veronica austriaca.
шанта правдива — Nepeta cataria.
шанта чебрецелиста — Micromeria serpyllifolia.
шанта чужинецька — Marrubium peregrinum.
шантай — Leonurus cardiaca.
шапка жидiвська — Taraxacum oﬃcinale.
шапки — Tagetes erecta, Trifolium medium.
шаплянки — Solanum tuberosum.
шаполоч — Hierochloë odorata.
шапочки — Tagetes erecta, Trifolium montanum.
шапочник — Petasites hybridus, Senecio jacobaea.
шапошники — Fragaria vesca.
шапран — Crocus sativus, Crocus sp.
шапран дикий — Colchicum autumnale.
шарило — Anchusa oﬃcinalis, Echium vulgare.
шарiвка — Pyrus communis.
шарлай — Centaurea margaritacea.
шарлота — Allium ascalonicum.
шарл(ь)отка — Allium ascalonicum.
шарпанка — Solanum tuberosum.
шафран — Crocus, Carthamus tinctorius,
Colchicum autumnale, Crocus banaticus, Crocus reticulatus, Crocus sativus, Crocus vernus.
шафран банатський — Crocus banaticus.
шафран весник — Crocus vernus.
шафран весняний — Crocus vernus.
шафран вузьколистий — Crocus angustifolius.
шафран гарний — Crocus speciosus.
шафран гарновидий — Crocus speciosus.
шафран Гейфеля — Crocus heuﬀelianus.
шафран двоцвiтий — Crocus biflorus.

шафран

ht

вонюча — Ballota nigra.
гребеняста — Elsholtzia ciliata.
душиста — Nepeta cataria.
звичайна — Marrubium vulgare.
кримська — Marrubium leonuro-

rig

шандра
шандра
шандра
шандра
шандра

py
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lata.

шеломниця копiєлиста — Scutellaria hastifolia.

tia humifusa, Polygonatum odoratum, Sanguisorba oﬃcinalis.
шилипуха — Phaseolus vulgaris.
шилиячник — Melampyrum nemorosum.
шиляга — Salix acutifolia.
шильвiя — Salvia oﬃcinalis.
шильник — Subularia, Alisma plantagoaquatica, Polygala comosa, Sagittaria sagittifolia, Spartium junceum.
шильник водяний — Subularia aquatica.
шинда — Melampyrum sylvaticum.
шипарина — Rosa canina.
шипiка — Populus tremula.
шипка — Loiseleuria.
шиплина — Rosa canina.
шиповник — Rosa canina, Rosa corymbifera.
шиповник жовтий — Rosa foetida.
шипок — Loiseleuria, Loiseleuria procumbens.
шипок прислонець — Loiseleuria procumbens.
шипухи поноснi — Gentiana pneumonanthe.
шипчак — Rosa canina, Rosa rubiginosa.
шипчина — Rosa canina.
шипшина — Rosa, Euonymus verrucosus, Galeopsis speciosa, Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa corymbifera, Rosa pimpinellifolia,
Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa villosa, Solanum dulcamara.
шипшина азовська — Rosa maeotica.
шипшина альпiйська — Rosa pendulina.
шипшина андегавська — Rosa andegavensis.
шипшина Анджейовського — Rosa andrzejowskii.
шипшина анжуйська — Rosa andegavensis.
шипшина Антонова — Rosa antonowii.
шипшина афцелiєвидна — Rosa subafzeliana.
шипшина багатоквiткова — Rosa multiﬂora.
шипшина бедренолиста — Rosa pimpinellifolia.
шипшина бедренцелиста — Rosa pimpinellifolia.
шипшина Бiберштайна — Rosa biebersteinii.
шипшина блакитно-сiра — Rosa caesia.
шипшина блискуча — Rosa nitidula.

co

шеломниця списолиста — Scutellaria hasti-

dolica.

шигарина — Rosa rubiginosa.
шийка ракова — Polygonum bistorta.
шийки раковi — див. раковi шийки, Opun-

ht

rhoeas.

шелестина — Clematis alpina.
шелестун — Ononis arvensis.
шелестунка — Rhinanthus minor.
шелець — Lolium temulentum.
шелiй — Lolium temulentum.
шеломниця — Scutellaria.
шеломниця висока — Scutellaria altissima.
шеломниця звичайна — Scutellaria galericu-

bilis.

шиверекiя подiльська — Schivereckia po-

rig

anserina.

шеленина — Euphorbia villosa.
шелепайка — Helichrysum bracteatum.
шелепiй — Rhinanthus alectorolophus.
шелепун — Rhinanthus alectorolophus.
шелест — Aegopodium podagraria, Papaver

шибельник — Sparganium erectum.
шивар (зелений) — Acorus calamus.
шиверекiя — Schivereckia.
шиверекiя мiнлива — Schivereckia muta-

py

шевлюг — Salix pentandra.
шевське дерево(-вце) — Cotinus coggygria.
шейхцерiєвi — Scheuchzeriaceae.
шейхцерiя — Scheuchzeria.
шейхцерiя болотна — Scheuchzeria palustris.
шелба — Salvia sp.
шелега — Salix acutifolia.
шеленець — Lolium temulentum, Potentilla

folia.

шелудiвцi — Tagetes erecta.
шелюг — Salix acutifolia, Salix alba, Salix cinerea.

au

th
or
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шелюга — Salix acutifolia, Salix cinerea.
шелюжина — Salix acutifolia.
шелюжник — Salix acutifolia.
шеляг (червоний) — Salix acutifolia.
шельвiя — Salvia oﬃcinalis.
шельмовка — Conyza canadensis.
шенда — Nepeta cataria.
шепчина — Rosa canina.
шепшина — Rosa canina, Rosa majalis.
шепшина пуста — Rosa canina.
шерардiя — Sherardia.
шерардiя польова — Sherardia arvensis.
шеретниця — Deschampsia cespitosa.
шерошниця — Asperula cynanchica.
шерстке зiлля — Buglossoides arvensis.
шерстяк — Eriochloa.
шерстяк волохатий — Eriochloa villosa.
шерстянка — Nardus stricta.
шершавиця — Cortaderia selloana.
шершавка — Galium odoratum.
шершак — Dipsacus sylvestris.
шестка — Convallaria majalis.
шефердiя — Shepherdia.
шефердiя срiбляста — Shepherdia argentea.
шечевиця — Medicago sativa subsp. falcata.
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шипшина Бордзiловського — Rosa bordzi-

sima.

sis.

шипшина Ґроссгейма — Rosa grossheimii.
шипшина двошипа — Rosa diacantha.
шипшина Дезеґлiза — Rosa deseglisei.
шипшина дзиговидна — Rosa turbinata.
шипшина днiпровська — Rosa borysthenica.

шипшина донецька — Rosa donetzica.
шипшина дрiбненька — Rosa parviuscula.
шипшина дрiбноквiткова — Rosa micrantha.
шипшина дрiбноцвiта — Rosa micrantha.
шипшина елiптична — Rosa elliptica.
шипшина елiптичнолиста — Rosa ellipшипшина жовта — Rosa foetida.
шипшина залозисто-зубчаста — Rosa adenodonta.

's

зарубчаста — Rosa crenatula.
звичайна — Rosa canina.
зморшкувата — Rosa rugosa.
iржаста — Rosa rubiginosa.
iржасто-червона — Rosa rubigi-

th
or

nosa.

шипшина кальмiуська — Rosa kalmiussica.

каменелюбна — Rosa lapidosa.
кам’яниста — Rosa lapidosa.
карликова — Rosa pygmaea.
карликувата — Rosa subpyg-

au

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
maea.

шипшина Клюка — Rosa klukii.
шипшина Козловського — Rosa koslowskii.

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина

корична — Rosa majalis.
кримська — Rosa tauriae.
Криму — Rosa tauriae.
Лазаренка — Rosa lazarenkoi.
лискуча — Rosa nitidula.
Литвинова — Rosa litvinovii.
Лоначевського — Rosa lona-

czevskii.

шипшина маленька — Rosa minimalis.
шипшина мукачiвська — Rosa mukatscheviensis.

donta.

шипшина польова — Rosa agrestis, Rosa
arvensis.

шипшина приазовська — Rosa maeotica.
шипшина причагарникова — Rosa subafzeliana.

шипшина простозубчаста — Rosa simplicidens, Rosa porrectidens.

шипшина прутська — Rosa prutensis.
шипшина прямозубчаста — Rosa porrectidens.

шипшина рiзноколючкова — Rosa diacantha.

шипшина рiзностовпчикова — Rosa heterostyla.

co

tica.

niakii.

шипшина подвiйнозубчаста — Rosa diplo-

ht

lacea.

шипшина гололиста — Rosa glabrifolia.
шипшина горенкiвська — Rosa gorenken-

шипшина найменша — Rosa minimalis.
шипшина низенька — Rosa parviuscula.
шипшина однозубчаста — Rosa simplicidens.
шипшина пишноцвiта — Rosa ﬂoribunda.
шипшина пiскова — Rosa psammophila.
шипшина пiщана — Rosa psammophila.
шипшина повисла — Rosa pendulina.
шипшина повстиста — Rosa tomentosa.
шипшина Погребняка — Rosa × pohreb-

rig

шипшина бузька — Rosa bugensis.
шипшина вовча — Rosa lupulina.
шипшина воґезька — Rosa vosagiaca.
шипшина волинська — Rosa volhyniensis.
шипшина волохата — Rosa villosa.
шипшина гачкувата — Rosa uncinella.
шипшина гвоздикова — Rosa caryophyllacea.
шипшина гвоздична — Rosa caryophyl-

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина

шипшина найколючiша — Rosa spinosis-

py

lowskii.

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина

середня — Rosa × mediata.
сиза — Rosa glauca.
синювата — Rosa livescens.
сланцева — Rosa schistosa.
смердюча — Rosa foetida.
собача — Rosa canina.
степова — Rosa tesquicola.
столиста — Rosa centifolia.
травнева — Rosa majalis.
трансильванська — Rosa trans-

silvanica.

шипшина транссiльванська — Rosa transsilvanica.

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина

туполиста — Rosa obtusifolia.
турецька — Rosa turcica.
французька — Rosa gallica.
хомутовська — Rosa chomu-

toviensis.

шипшина Хржановського — Rosa chrshanovskii.

шипшина Цесельського — Rosa ciesielskii.
шипшина цинамонова — Rosa majalis.
шипшина чатирдага — Rosa tschatyrdagii.
шипшина чатирдазька — Rosa tschatyrdagii.

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
шипшина

Чацького — Rosa czackiana.
червонобура — Rosa rubiginosa.
червонолиста — Rosa glauca.
Шерарда — Rosa sherardii.
Шмальгаузена — Rosa deseglisei.
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fera.

шипшина Юндзiлла — Rosa jundzillii.
шипшина яблонювата — Rosa villosa.
шипшина яблукувата — Rosa subpomifera.

шипшина
шипшина
шипшина
шипшина
bunda.

яблунева — Rosa villosa.
яблунювата — Rosa subpomifera.
яблучна — Rosa villosa.
яскравоквiткова — Rosa ﬂori-

шипшинник — Rosa canina.
ширей — Amaranthus retroﬂexus.
ширець — Amaranthus cruentus.
широка трава — Acorus calamus.
широкогiлочник — Platycladus.
широкогiлочник схiдний — Platycladus orientalis.

широколисниця — Scrophularia nodosa.
широконасiнник — Orlaya.
широконасiнник великоцвiтий — Orlaya
grandiflora.

широконасiнник морквяний — Orlaya kochii, Orlaya daucoides.

stichum.

шiчiвник — Gentiana asclepiadea.
шквирк — Larix decidua.
шквiр — Larix decidua.
шквiр(ок) — Larix decidua.
шкорлупа — Bunias orientalis.
шкорух — Lonicera nigra, Sorbus aucuparia.
шлемник — Scutellaria altissima.
шлемовник — Scutellaria galericulata.
шлюз — Althaea oﬃcinalis, Malva sp.
шляз — Malva sylvestris.
шльоз — Althaea oﬃcinalis, Malva sylvestris.
шмандра — Marrubium vulgare.
шмаркотиннє — Solanum nigrum.
шмерека — Abies alba.
шмерка — Picea abies.
шмир — Bromus arvensis.
шмiлка — Lychnis viscaria.
шмовда — Apera spica-venti.
шнєжинка — Galanthus nivalis.
шниблик — Galanthus nivalis.
шнирка — Aegopodium podagraria.
шнит — Allium porrum.
шнурiвка — Nicotiana tabacum.
шнурочник — Zannichellia.
шнурочник болотяний — Zannichellia pa-

co

широт — Platanthera.
широт зеленоцвiтий — Platanthera chloran-

chum.

шiст(ерн)як — Hordeum vulgare subsp. hexa-

ht

шипшина щитконосна — Rosa corymbi-

шiварець бiлий — Glyceria maxima.
шiлега — Salix acutifolia.
шiлюжок — Salix rosmarinifolia.
шiляга — Salix acutifolia.
шiльга — Salix acutifolia.
шiпарина — Rosa canina.
шiсняк — Hordeum vulgare subsp. hexasti-

rig

cula.

py

шипшина шорсткувата — Rosa scabrius-
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tha.
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широт парлист — Platanthera bifolia.
ширяш — Eremurus, Eremurus caucasicus.
ширяш кавказький — Eremurus caucasicus.

th
or

ширяш кримський — Eremurus tauricus.
ширяш показний — Eremurus spectabilis.
ширяш сiрчаноцвiтий — Eremurus thio-

au

danthus.
шифрин — Crocus sativus.
шичевиця — Lens culinaris.
шишак — Scutellaria galericulata.
шишатник — Cirsium arvense.
шишкар — Phyteuma, Betonica oﬃcinalis,
Phyteuma spicatum.
шишкар Ваґнера — Phyteuma vagneri.
шишкар колосистий — Phyteuma spicatum.
шишкар кулястий — Phyteuma orbiculare.
шишкар чотиридiльний — Phyteuma tetramerum.
шишкач — Sedum acre.
шишки — Mespilus germanica, Pedicularis comosa, Typha latifolia.
шишки раковi — Polygonum bistorta.
шишки чортовi — Jovibarba globifera.
шишк(ов)ате зiллє — Pedicularis hacquetii.
шiвар — Acorus calamus.

lustris.

шнурочник болотяний великий — Zannichellia palustris subsp. polycarpa.

шнурочник болотяний довгонiжковий —
Zannichellia palustris subsp. pedicellata.

шнурочник болотяний типовий — Zannichellia palustris subsp. palustris.

шнурочниковi — Zannichelliaceae.
шовар — Acorus calamus, Caltha palustris.
шоварник — Acorus calamus.
шовк — Morus sp.
шовкiвка — Juncus triﬁdus.
шовкова квiтка — Leontopodium alpinum.
шовкова косиця — Leontopodium, Leontopodium alpinum.

шовкова трава — Phalaris arundinacea

var. picta, Anthoxanthum odoratum, Briza
media, Carex hirta, Deschampsia cespitosa,
Dichanthium ischaemum, Lolium perenne,
Ononis arvensis, Stipa capillata, Stipa lessingiana, Stipa pennata.
шовкове зiлля — Lamium album, Lamium
purpureum, Ononis arvensis.
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tata.

шолудивник Гаккета — Pedicularis hacquetii.
шолудивник двоколiрний — Pedicularis
oederi.

шолудивник Едера — Pedicularis oederi.
шолудивник карпатський — Pedicularis
hacquetii.

шолудивник Кауфманна — Pedicularis
kaufmannii.

шолудивник кiльчастий — Pedicularis verticillata.

шолудивник королiвський — Pedicularis
sceptrum-carolinum.

шолудивник лiсовий — Pedicularis sylvatica.

thorpii.

ht

шолудивник пiвденний — Pedicularis sibшолудивник пухнастоколосий — Pedicularis dasystachys.

шолудивник Сибторпа — Pedicularis sibthorpii.

шолудивник чубатий — Pedicularis comosa.

шолюг — Salix acutifolia.
шольвiя — Salvia sp.
шомпольник звичайний — Cotoneaster integerrimus.

шон — Cornus mas.
шорстколистi — Boraginaceae.
шорсткотрав — Trachynia.
шорсткотрав двоколосковий — Trachynia

au

th
or
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Carex hirta, Eragrostis pilosa, Lens culinaris,
Morus alba, Morus nigra.
шовковиця бiла — Morus alba.
шовковиця червона — Morus nigra.
шовковиця чорна — Morus nigra.
шовковичка — Polygonum bistorta.
шовковниця — Morus nigra.
шовкотрав очеретоватий — Phalaris arundinacea var. picta.
шовкун — Morus alba, Morus nigra.
шовчина — Asclepias.
шовчина звичайна — Asclepias syriaca.
шовчина сирiйська — Asclepias syriaca.
шовшка заяча — Oxalis stricta.
шоколодна трава — Myrrhis odorata.
шолвiя — Salvia oﬃcinalis.
шолковиця — Morus alba.
шоловiя — Salvia oﬃcinalis, Salvia pratensis.
шоломниця — Scutellaria.
шоломниця бiлувата — Scutellaria albida.
шоломниця блiда — Scutellaria albida.
шоломниця весняна — Scutellaria verna.
шоломниця висока — Scutellaria altissima.
шоломниця Воронова — Scutellaria woronowii.
шоломниця звичайна — Scutellaria galericulata.
шоломниця коротковолоса — Scutellaria
hirtella.
шоломниця коротковолосиста — Scutellaria hirtella.
шоломниця крейдяна — Scutellaria creticola.
шоломниця кримська — Scutellaria taurica.
шоломниця кущикова — Scutellaria alpina.
шоломниця кущикова лежача — Scutellaria alpina subsp. supina.
шоломниця рiзнобарвна — Scutellaria heterochroa.
шоломниця списолиста — Scutellaria hastifolia.
шоломниця Стевена — Scutellaria stevenii.
шоломниця сумнiвна — Scutellaria dubia.
шоломниця схiдна — Scutellaria orientalis.
шолудивник — Pedicularis, Pedicularis comosa.
шолудивник Аке — Pedicularis hacquetii.
шолудивник болотяний — Pedicularis palustris.
шолудивник великоцвiтий — Pedicularis
sceptrum-carolinum.

шолудивник високий — Pedicularis exal-

rig

шовковицевi — Moraceae.
шовковиця — Morus, Agrostis capillaris,

py
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distachya.

шостак — Hordeum vulgare subsp. hexastichum.

шоцевиця — Lens culinaris.
шочевиця — Lens culinaris.
шояшник — Helianthus annuus.
шпаєрник — Lycium barbarum.
шпажник — Gladiolus imbricatus.
шпаки — Phragmites australis.
шпанка — Cerasus vulgaris.
шпараг(а) — Asparagus oﬃcinalis.
шпараг(ґ)iвка — Phaseolus vulgaris.
шпараґ — Asparagus, Asparagus oﬃcinalis.
шпараґ ужиточний — Asparagus oﬃcinalis.
шпараґус (городовий) — Asparagus oﬃcinalis.

шпараш — Asparagus oﬃcinalis.
шпарга — Asparagus oﬃcinalis.
шпариш — Polygonum aviculare.
шпенат — Spinacia oleracea.
шпенат дикий — Chenopodium album.
шпенз — Helleborus purpurascens.
шпераки — Phaseolus vulgaris.
шпергель — Spergula.
шпергель великий — Spergula maxima.
шпергель весняний — Spergula morisonii.
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Spinacia oleracea.

шпинат англiйський — Rumex patientia.
шпинат волоковий — Spinacia oleracea.
шпинат городнiй — Spinacia oleracea.
шпинат садовий — Spinacia oleracea.
шпинз — Asarum europaeum, Atropa bella-

rostis epigejos, Calamagrostis villosa, Carex
limosa, Carex sp., Ceratophyllum demersum,
Deschampsia cespitosa, Equisetum arvense,
Juncus eﬀusus, Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Phragmites australis, Typha angustifolia.
шувар жовтий — Iris pseudacorus.
шувар звичайний — Acorus calamus.
шувар-плешник — Typha sp.
шувар татарський — Acorus calamus.
шуварник — Acorus calamus.
шуварниця — Luzula luzuloides.
шувер — Carex sp.
шувор — Acorus calamus.
шулина — Tribulus terrestris.
шульга — Viscum album.
шулька — Phyteuma tetramerum, Phyteuma
vagneri, Traunsteinera globosa.
шульки — Trifolium rubens.
шульки багнистi — Typha angustifolia.
шульки зазулинi — Gymnadenia conopsea.
шульчики — Aquilegia vulgaris.
шумелянка — Brassica oleracea convar. acephala var. viridis.
шумляк — Salsola kali.
шуниця — Fragaria vesca.
шупиця — Rosa canina.
шуплина — Rosa canina.
шуплиця — Rosa canina.
шурц — Hordeum vulgare.
шустак — Hordeum vulgare subsp. hexastichum.
шутки — Salix caprea.
шучавиця — Lens culinaris.
шушавиця — Lens culinaris.
шушевиця — Lens culinaris.
шушувиця — Lens culinaris.
шюпшина — Rosa canina.
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donna, Helleborus purpurascens, Paris quadrifolia, Ranunculus acris.
шпинка — Ranunculus ﬁcaria.
шпинц — Helleborus purpurascens.
шпiльки — Agrostemma githago.
шпiнат (городовий) — Spinacia oleracea.
шпiнат зимовий — Rumex patientia.
шпiнат лiтний — Spinacia oleracea.
шпора — Vincetoxicum hirundinaria.
шпорис — Polygonum aviculare.
шпорих — Polygonum aviculare.
шпорич — Polygonum aviculare.
шпориш — Polygonum arenarium, Polygonum
aviculare.
шпоришки — Ribes aureum, Ribes rubrum.
шпорiчки — Ribes rubrum.
шпорок — Spergula arvensis.
шпуриш — Polygonum aviculare.
шпуришки — Ribes rubrum.
штайфiрки — Solanum tuberosum.
штанодер — Rhododendron luteum.
штанодран — Rhododendron luteum.
штанодрап — Rhododendron luteum.
штебелюн — Chamaecytisus austriacus.
штерна — Leontopodium alpinum.
штернбергiя — Sternbergia.
штернбергiя морозникоквiткова — Sternbergia colchiciﬂora.

ra.

шток-роза — Alcea rosea.
штувбурка — Malus domestica.
шубашник — Nuphar lutea.
шувар — Acorus, Acorus calamus, Calamag-

ht

pentandra.

шпергель сiйний — Spergula arvensis.
шперґель — Spergula arvensis.
шпилькачка — Echinocystis lobata.
шпи(i)нак — Spinacia oleracea.
шпинат — Spinacia, Asparagus oﬃcinalis,

штернбергiя осiння — Sternbergia colchiciﬂo-

rig

городнiй — Spergula arvensis.
Морiсона — Spergula morisonii.
польовий — Spergula arvensis.
п’ятитичинковий — Spergula

py
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Щ
щабра болотяна — Lythrum portula.
щабрик — Thymus serpyllum.
щабрiй — Thymus serpyllum.
щава — Rumex acetosa, Rumex acetosella,
Rumex alpinus, Rumex crispus, Rumex sp.
щава заяча — Oxalis acetosella, Oxalis stricta,
Rumex acetosa.

щава панська — Oxalis acetosella.
щавей — Oxalis acetosella, Rumex acetosa.
щавель — Rumex, Heracleum stevenii, Oxalis stricta, Rumex acetosa, Rumex acetosella,
Rumex confertus, Rumex crispus, Rumex hydrolapathum, Rumex longifolius, Rumex maritimus, Rumex stenophyllus, Rumex thyrsiﬂorus, Rumex ucrainicus.

© Юрій Кобів

lianus.

щавель морський — Rumex maritimus.
щавель наський — Rumex acetosa, Rumex
acetosella.

щавель несправжньосолонцевий — Rumex
pseodonatronatus.

щавель

несправжньосолончаковий —
Rumex pseodonatronatus.
щавель пiрамiдальний — Rumex thyrsiflorus.
щавель полонинський — Rumex alpinus.
щавель польовий — Rumex acetosella.
щавель приальпiйський — Rumex alpestris.
щавель прибережний — Rumex hydrolapathum.
щавель приморський — Rumex maritimus.
щавель садовий — Rumex patientia.
щавель свойський — Rumex acetosa.
щавель сiтчастий — Rumex reticulatus.
щавель скупчений — Rumex conglomeratus.
щавель сладкий — Rumex confertus.
щавель сорочий — Rumex acetosella.
щавель трикутностулковий — Rumex triangulivalvis.
щавель туполистий — Rumex obtusifolius.
щавель туполистий гiрський — Rumex obtusifolius subsp. subalpinus.
щавель туполистий лiсовий — Rumex obtusifolius subsp. sylvestris.
щавель український — Rumex ucrainicus.
щавель чорноморський — Rumex tuberosus
subsp. turcomanicus.
щавель шпинатний — Rumex patientia.
щавель шпинатний городнiй — Rumex patientia subsp. patientia.
щавель шпинатний схiдний — Rumex patientia subsp. orientalis.
щавель щитковий — Rumex scutatus.
щавельок — Rumex acetosella.
щавий — Rumex acetosella, Rumex sp.
щавiй — Rumex, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex alpinus, Rumex confertus,
Rumex crispus, Rumex obtusifolius.
щавiй альпейський — Rumex alpinus.
щавiй багновий — Rumex palustris.
щавiй береговий — Rumex hydrolapathum.
щавiй водяний — Rumex aquaticus, Rumex
hydrolapathum.
щавiй вузколистий — Rumex stenophyllus.
щавiй городний — Rumex patientia.
щавiй домашнiй — Rumex longifolius.
щавiй квасець — Rumex acetosella.
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Rumex hydrolapathum.
щавель бульбистий — Rumex tuberosus.
щавель бульбистий туркменський —
Rumex tuberosus subsp. turcomanicus.
щавель вербейков — Rumex acetosella.
щавель водяний — Rumex aquaticus,
Rumex hydrolapathum.
щавель волоський — Rumex acetosa.
щавель вузьколистий — Rumex stenophyllus.
щавель гiркий — Rumex obtusifolius.
щавель-горобинець польовий — Rumex acetosella.
щавель горобиний — Rumex acetosella, Rumex crispus.
щавель-гороб’юшка — Rumex acetosella.
щавель гороб’ячий — Rumex acetosella,
Rumex acetosa.
щавель городнiй — Rumex patientia.
щавель гусиний — Rumex acetosella.
щавель дикий — Rumex confertus.
щавель довголистий — Rumex longifolius.
щавель домашнiй — Rumex longifolius.
щавель журавльов — Oxalis acetosella.
щавель заячий — Oxalis acetosella, Oxalis
stricta, Ranunculus ﬁcaria, Rumex acetosella,
Thalictrum lucidum.
щавель звичайний — Rumex acetosa, Rumex confertus.
щавель зубчастий — Rumex dentatus.
щавель зубчастий сiтчастий — Rumex
dentatus subsp. reticulatus.
щавель карпатський — Rumex carpaticus.
щавель кислий — Rumex acetosa, Rumex
thyrsiﬂorus.
щавель кiнський — Rumex confertus, Rumex alpinus, Rumex aquaticus, Rumex crispus, Rumex hydrolapathum, Rumex longifolius, Rumex obtusifolius, Rumex stenophyllus.
щавель кiнський кудрявий — Rumex crispus.
щавель клубчастий — Rumex conglomeratus.
щавель конський — Rumex confertus.
щавель конячий — Rumex confertus.
щавель кривавий — Rumex sanguineus.
щавель круглий — Rumex confertus.
щавель купчастий — Rumex conglomeratus, Rumex confertus.
щавель кучерявий — Rumex crispus.
щавель лiсовий — Rumex obtusifolius subsp.
sylvestris.
щавель Лоначевського — Rumex patientia
subsp. orientalis.

confertus.

щавель Маршалiв — Rumex marschallianus.
щавель Маршалла — Rumex marschal-

ht

Rumex crispus.

щавель болотяний — Rumex palustris,

щавель людський — Rumex acetosa, Rumex

rig

щавель альпiйський — Rumex alpinus.
щавель багновий — Rumex palustris.
щавель береговий — Rumex confertus,

py
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щевень дикий — Polygonum bistorta.
щевiй — Rumex acetosa, Rumex acetosella.
щедренець звичайний — Laburnum anagyroides.

щедренець золотий — Laburnum anagyroides.

щедренець спороцвiтий — Laburnum anagyroides.

щедренець чорнявий — Lembotropis nigricans.

щедринець

rig
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— Lembotropis, Laburnum
anagyroides, Lembotropis nigricans.
щедринець звичайний — Lembotropis nigricans.
щедринець золотий — Laburnum anagyroides.
щелкун — Galeopsis ladanum, Silene vulgaris.
щелкуна — Cynoglossum oﬃcinale.
щелкунець — Silene vulgaris.
щелкуха — Cynoglossum oﬃcinale.
щемелина — Pulmonaria angustifolia, Pulmonaria oﬃcinalis.
щемелина вузколиста — Pulmonaria angustifolia.
щемелина звичайна — Pulmonaria oﬃcinalis.
щемелина лiкарська — Pulmonaria oﬃcinalis.
щемелина мягонька — Pulmonaria mollis.
щемелина синя — Pulmonaria angustifolia.
щемелиця — Pulmonaria oﬃcinalis.
щем’ялина — Prunella grandiﬂora.
щербак — Cichorium endivia, Serratula tinctoria.
щербан — Aposeris foetida, Cirsium rivulare.
щербан великий — Cirsium rivulare.
щербан малий — Aposeris foetida.
щербанець — Aposeris, Aposeris foetida.
щербанець жовтий — Aposeris foetida.
щербанець звичайний — Aposeris foetida.
щербач — Heracleum, Heracleum sphondylium.
щербач борщiвник — Heracleum sphondylium.
щербач звичайний — Heracleum sphondylium.
щербач пальчастий — Heracleum sphondylium.
щербач сибiрський — Heracleum sibiricum.
щербець — Thymus pannonicus, Thymus pulegioides, Thymus serpyllum.
щербець городнiй — Satureja hortensis.
щербик днiпровий — Lythrum borysthenicum.
щербик звичайний — Peplis portula.
щербик перемiннолистий — Peplis alternifolia.
щербник — Serratula tinctoria.
щетин бор — Setaria italica.
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aquaticus, Rumex crispus.
щавiй конячий — Rumex crispus.
щавiй кровночервоний — Rumex sanguineus.
щавiй круглий кiнський — Rumex confertus.
щавiй кудерявий — Rumex crispus.
щавiй купчастий — Rumex conglomeratus.
щавiй кучерявий — Rumex crispus.
щавiй морський — Rumex maritimus.
щавiй польовий — Rumex obtusifolius.
щавiй путятник — Rumex acetosa.
щавiй туполистий — Rumex obtusifolius.
щавiй український — Rumex ucrainicus.
щавiль — Rumex acetosa, Rumex sp.
щавiль кислий — Rumex acetosa.
щавiль кiнський — Rumex crispus.
щавка — Rumex acetosella.
щавлик (горобиний) — Rumex acetosella.
щавлiя — Rumex acetosa.
щавлук (горобиний) — Rumex acetosella.
щавлюк — Oxalis acetosella, Rumex acetosella.
щавль гороб’ячий — Rumex acetosella.
щавник — Rumex acetosa, Rumex acetosella,
Rumex confertus, Rumex crispus, Rumex sp.
щавник дикий — Nuphar lutea.
щавник кiнський — Rumex confertus.
щавник сорочий — Rumex acetosella.
щавнок — Rumex acetosa.
щавух (заячий) — Oxalis acetosella.
щав’юх — Rumex acetosa.
щав’юх кiнський — Polygonum bistorta.
щалка — Rumex acetosella.
щариця — Celosia argentea var. cristata.
щебрець — Heracleum sphondylium, Satureja
hortensis, Thymus dimorphus, Thymus pallasianus, Thymus pannonicus, Thymus pulegioides, Thymus serpyllum.
щебрик — Peplis, Thymus pannonicus.
щебрик звичайний — Peplis portula.
щебрик черговолистий — Peplis alternifolia.
щебрушка — Acinos, Calamintha, Satureja.
щебрушка альпiйська — Acinos alpinus.
щебрушка Баумгартена — Acinos alpinus.
щебрушка городня — Satureja hortensis.
щебрушка звичайна — Clinopodium vulgare.
щебрушка котяча — Calamintha nepeta.
щебрушка круглолиста — Acinos rotundifolius.
щебрушка незалозиста — Acinos eglandulosus.
щебрушка пахуча — Acinos rotundifolius.
щебрушка польова — Acinos arvensis.
щева — Rumex acetosa.
щевель — Rumex acetosa.

py

щавiй кiнський — Arctium lappa, Rumex
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щетин зелений — Setaria viridis.
щетин мишiй — Setaria verticillata.
щетин сизий — Setaria glauca.
щетина — Malus domestica.
щетинки — Malus domestica.
щетинник — Tordylium, Setaria viridis.
щетинник великий — Tordylium maximum.

щетинниця — Rochelia.
щетинниця двонасiнна — Rochelia disperma.

щириця бiла — Amaranthus albus.
щириця бiлонасiнна — Amaranthus
hypochondriacus.

щириця вiдiгнута — Amaranthus deﬂexus.
щириця волотиста — Amaranthus cruentus.

щириця волохата — Amaranthus retroﬂexus.
щириця вузьколиста — Amaranthus graecizans.

щириця гiбридна — Amaranthus hybridus.

щетинниця двонасiнна зiгнута — Rochelia

щириця загнута — Amaranthus retro-

щетинниця зiгнута — Rochelia retorta.
щетовник — Hieracium umbellatum.
щетячка (сiриця) — Nardus stricta.
щець — Hippophaë, Hippophaë rhamnoides.
щець звичайний — Hippophaë rhamno-

щириця закривавлена — Amaranthus cruen-

caryophyllacea.

ht

Amaranthus retroﬂexus.

щириця зiгнута — Amaranthus deﬂexus.
щириця колюча — Amaranthus spinosus.
щириця красна — Celosia argentea var. cristata.

щириця кривава — Amaranthus cruentus.
щириця кучерява — Amaranthus crispus.
щириця лисячий хвiст — Amaranthus caudatus.

щириця лободова — Amaranthus blitoides, Amaranthus lividus.

щириця лободовидна — Amaranthus blito-
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щикавиця — Aristolochia clematitis.
щиковщик — Aristolochia clematitis.
щилючка — Urtica dioica.
щипальник — Senecio jacobaea.
щипець — Festuca pseudovina.
щир — Amaranthus, Amaranthus albus, Ama-

tus.

щириця звичайна — Amaranthus lividus,

rig

ides.

щець саклаковий — Hippophaë rhamnoides.
щєв — Rumex acetosa.
щєва — Rumex alpinus, Rumex crispus.
щєва сiльська — Rumex crispus.
щибець — Thymus serpyllum.
щивий — Rumex obtusifolius.
щигориця — Orobanche alba, Orobanche

flexus.

py

disperma subsp. retorta.
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ranthus caudatus, Amaranthus cruentus,
Amaranthus lividus, Amaranthus retroﬂexus,
Mercurialis annua.
щир бiльший — Amaranthus retroﬂexus.
щир звичайний — Amaranthus retroﬂexus.
щир-зiллє — Mercurialis perennis.
щир круглолистий — Mercurialis ovata.
щир менший — Amaranthus lividus.
щир рiчний — Mercurialis annua.
щир трiвкий — Mercurialis perennis.
щир червоний — Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus,Celosia argentea var.cristata.
щира — Amaranthus retroﬂexus.
щирей — Amaranthus albus, Amaranthus
cruentus, Amaranthus lividus, Amaranthus
retroﬂexus.
щирець — Amaranthus caudatus, Amaranthus
cruentus, Amaranthus retroﬂexus, Centaurea
cyanus, Stellaria media.
щирийка — Amaranthus lividus.
щирицевi — Amaranthaceae.
щириця — Amaranthus, Amaranthus albus,
Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus,
Amaranthus lividus, Amaranthus retroﬂexus,
Celosia argentea var. cristata, Mercurialis perennis.

ides.

щириця маскована — Amaranthus graecizans.

щириця нахилена — Amaranthus deflexus.
щириця Палмера — Amaranthus palmeri.
щириця Пауелла — Amaranthus powellii.
щириця садова — Amaranthus cruentus.
щириця синювата — Amaranthus lividus.
щириця хвостата — Amaranthus caudatus.

щириця хрящевидна — Amaranthus hypochondriacus.

щириця червона — Amaranthus cruentus.
щириця щир — Amaranthus retroﬂexus.
щирiй — Amaranthus, Amaranthus retroﬂexus.
щирiй червоний — Amaranthus cruentus.
щистолi — Stachys sylvatica.
щит помурний — Parietaria oﬃcinalis.
щитина — Dipsacus sp.
щитiвка — Fibigia.
щитiвка звичайна — Fibigia clypeata.
щитник — Dryopteris, Dryopteris ﬁlix-mas.
щитник австрiйський — Dryopteris dilatata.
щитник болотний — Thelypteris palustris.
щитник буковий — Phegopteris connectilis.
щитник гiрський — Oreopteris limbosperma.
щитник гребенястий — Dryopteris cristata.

щитник лускатий — Dryopteris affinis.
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щiтка — Carex acuta, Dianthus arenarius, Dipsacus sylvestris.

siana.

siana.

щитник широколистий — Dryopteris dilatata.

щитниковi — Dryopteridaceae.
щитниця — Clypeola.
щитниця дрiбноплода — Clypeola microcarpa.

щитниця талабанова — Clypeola jonthlaspi.

щитниця талабановидна — Clypeola jonthlaspi.

щиток — Scutellaria galericulata.
щитолисник — Hydrocotyle.
щитолисник звичайний — Hydrocotyle vulgaris.

щиточки — Sedum acre.
щiва — Rumex acetosa, Rumex alpinus, Rumex
obtusifolius, Rumex sp.
щiвник — Rumex acetosa, Rumex confertus.

tus.

щурiй — Amaranthus retroﬂexus.
щурове зiллє — Echium vulgare.
щуч(к)а — Deschampsia cespitosa.
щучник — Deschampsia, Deschampsia cespi-

ht

pansa.

щитник спорiднений — Dryopteris aﬃnis.
щитник чоловiчий — Dryopteris filix-mas.
щитник шартрський — Dryopteris carthu-

щiтниця — Dipsacus sp.
щiточки — Dipsacus sylvestris.
щiтчина — Dipsacus sylvestris.
щобрик — Thymus serpyllum.
щовковиця — Helichrysum arenarium.
щогла — Abies alba.
щодринець — Chamaecytisus ratisbonensis.
щор — Agropyron sp.
щувар — Acorus calamus.
щур(ець) — Amaranthus retroﬂexus.
щуриця — Amaranthus, Amaranthus cauda-

tosa.

щучник дернистий — Deschampsia cespitosa.

щучник звивистий — Deschampsia flexu-

py

щитник розлогий — Dryopteris expansa.
щитник розпростертий — Dryopteris ex-

rig

щитник остистий — Dryopteris carthu-
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osa.

щучник змiйкуватий — Deschampsia ﬂexu-

co

osa.

Ю
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юбель — Solanum tuberosum.
юд(а) — Sorbus aucuparia.
юдза — Camelina alyssum, Camelina sativa.
юдик — Sorbus aucuparia.
юдина — Sorbus aucuparia.
юдине дерево — Cercis, Cercis siliquastrum.
юдине дерево звичайне — Cercis siliquas-

юнатянка — Malus domestica.
юр-горох — Vicia pisiformis.
юрда — Camelina microcarpa.
юрик — Epilobium angustifolium.
юрики — Asarum europaeum, Dactylorhiza
majalis, Lathraea squamaria.

юзепки — Hyssopus oﬃcinalis.
юзерлик — Peganum harmala.
юзефка — Centaurium erythraea, Hyssopus of-

юринея — Jurinea.
юринея багатоквiткова — Jurinea multiﬂora.
юринея брудна — Jurinea sordida.
юринея вапнякова — Jurinea calcarea.
юринея верболиста — Jurinea salicifolia.
юринея волошковидна — Jurinea cyanoides,

юзефки — Acinos arvensis, Hyssopus oﬃci-

юринея вузьколиста — Jurinea stoechadi-

trum.

юдине дерево канадське — Cercis cana-

au

densis.

ﬁcinalis.
nalis.

юзефки польовi — Odontites verna.
юзефок — Hyssopus oﬃcinalis.
юзипок — Hyssopus oﬃcinalis.
юка — Yucca.
юка волокниста — Yucca filamentosa.
юка Смолла — Yucca smalliana.
юкка — Yucca.
юкка нитчаста — Yucca ﬁlamentosa.
юлька — Hyoscyamus niger.
юморка — Medicago sativa, Medicago sativa
subsp. falcata.

Jurinea centauroides.

folia.

юринея
юринея
юринея
юринея
юринея
юринея

гранiтна — Jurinea granitica.
гроновидна — Jurinea thyrsiﬂora.
днiстровська — Jurinea tyraica.
Еверсмана — Jurinea ewersmanii.
китицецвiта — Jurinea thyrsiﬂora.
короткоголова — Jurinea brachy-

cephala.

юринея Ледебура — Jurinea ledebourii.
юринея несправжньоволошковидна — Jurinea cyanoides subsp. tenuiloba.
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юринея несправжньом’яка — Jurinea pseu-

юрiй — Caltha palustris.
юрiнки — Anemone ranunculoides, Caltha

domollis.

юринея
юринея
юринея
юринея
юринея

павутиниста — Jurinea arachnoidea.
Пачоського — Jurinea paczoskiana.
пухка — Jurinea laxa.
Талiєва — Jurinea talievii.
товстосiм’янкова — Jurinea pachy-

palustris.

юр’їнка — Caltha palustris.
юрник — Lathraea squamaria.
юровi цвiтки — Caltha palustris.
юровник — Chelidonium majus.
юсипок — Hyssopus oﬃcinalis.
юста — Pistacia vera.

sperma.

юринея харкiвська — Jurinea charkoviensis.

Я
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sylvestris.
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яблiнка дичка — Malus sylvestris.
яблiнка райська — Malus pumila.
яблiнка святоiванська — Malus pumila.
яблiнка хащова — Malus sylvestris.
яблiнка чортова — Crataegus monogyna.
яблiнь — Malus domestica.
яблiнь дика — Malus sylvestris.
яблоко золотне — Lycopersicon esculentum.
яблоко любовне — Lycopersicon esculentum.
яблонка — Malus sylvestris.
яблоня — Malus domestica, Pyrus.
яблоня дика — Malus sylvestris.
яблоня лiсова — Malus sylvestris.
яблонь (звичайна) — Malus domestica.
яблочка — Crataegus monogyna, Crataegus

яблуня — Malus, Malus domestica.
яблуня дика — Malus sylvestris.
яблуня домашня — Malus domestica.
яблуня китайська — Malus prunifolia.
яблуня лiсова — Malus sylvestris.
яблуня Палласа — Malus pallassiana.
яблуня Палляса — Malus pallassiana.
яблуня райська — Malus pumila.
яблуня рання — Malus praecox.
яблуня садова — Malus domestica.
яблуня сибiрська — Malus baccata.
яблуня сливолиста — Malus prunifolia.
яблуня солодка — Malus domestica.
яблуня ягiдна — Malus baccata.
яблунь — Malus domestica.
яблунька лiсова — Malus sylvestris.
яблунька солодка — Malus pumila, Orthilia

py

ябка — Malus domestica.
яблана — Malus domestica.
яблиня — Malus domestica.
яблiнка — Malus domestica.
яблiнка дика — Crataegus monogyna, Malus

monogyna subsp. azarella.

au

яблочко чортово — Solanum nigrum.
яблошник — Agrimonia eupatoria.
яблука — Malus domestica.
яблука вовчi — Echinops sphaerocephalus.
яблука колючi — Datura stramonium.
яблуки петрiвчинi — Malus domestica.
яблуки спасiвчинi — Malus domestica.
яблуко адамове — див. адамове яблуко.
яблуко винне — Malus domestica.
яблуко грушкове — Malus domestica.
яблуко кантельне — Malus domestica.
яблуко райське — Lycopersicon esculentum,
Malus pumila.

яблуко сорочинське — Malus domestica.
яблуко чортово — Crataegus monogyna.
яблуко шовкiвське — Malus domestica.
яблун — Agrimonia eupatoria.
яблунина — Malus sylvestris.
яблунове зiллє — Glechoma hederacea.

secunda.

яблучка — Teucrium polium, Trifolium pratense, Trifolium repens.

яблучка райськi — Crataegus monogyna.
ябронд — Populus alba.
ябруд — Populus alba.
ябрядь — Populus alba.
ява — Salix caprea.
явгiр — Acorus calamus.
явер — Acer pseudoplatanus, Acorus calamus.
яверовий корiнь — Acorus calamus.
яв’єр — Acorus calamus.
явiр — Acer pseudoplatanus, Acer pla-

tanoides, Acorus calamus, Platanus orientalis,
Populus alba, Populus nigra cv. “Italica”.
явiр восточний — Platanus orientalis.
явiр гiрський — Acer trautvetteri.
явiрницi — Ribes spicatum.
явiрниця — Ribes, Ribes rubrum.
явiрниця веприна — Ribes uva-crispa.
явiрниця винниця — Ribes rubrum.
явiрниця золотина — Ribes aureum.
явiрниця скалова — Ribes petraeum.
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graria, Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Ononis arvensis.
яглиця звичайна — Aegopodium podagraria.
яглиця ялова — Aegopodium podagraria.
ягличка — Aegopodium podagraria.
ягличка весняна — Anemone nemorosa.
яглуша — Sorghum.
яглуша звичайна — Sorghum bicolor.
яглуша муринська — Sorghum bicolor.
ягода — Cerasus avium, Fragaria moschata,
Fragaria vesca, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus.
ягода-веприна — Ribes uva-crispa.
ягода-винниця — Ribes rubrum.
ягоди — Fragaria vesca, Fragaria viridis, Solanum nigrum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea.
ягодки — Daphne mezereum.
ягодник — Agrimonia eupatoria, Fragaria
vesca, Fragaria viridis.
ягодове дерево — Morus sp.
ягодове зiллє — Fragaria vesca.
ягодовишник — Teucrium polium.
ягрес — Ribes uva-crispa.
ягрус — Ribes uva-crispa.
яґрес(т) — Ribes uva-crispa.
яґрис(т) — Ribes uva-crispa.
яґрост — Ribes uva-crispa.
яґрус(т) — Ribes uva-crispa.
яґруш — Ribes uva-crispa.
яд — Datura stramonium, Orchis morio.
яд пчелиний — Galium verum.
ядерки — Malus domestica.
ядзвiнь — Lycium barbarum.
ядловець — Juniperus communis.
ядовита ягода — Solanum nigrum.
ядовите зiллє — Aconitum lycoctonum.
ядринець — Pimpinella saxifraga.

ht

Fragaria viridis, Polygonatum verticillatum.

ягiдник вовчий — Polygonatum odoratum.
ягiр — Acorus calamus.
ягли — Aegopodium podagraria.
яглиця — Aegopodium, Aegopodium poda-

sum oﬃcinale, Pulmonaria oﬃcinalis, Senecio
doria, Symphytum oﬃcinale.
язик гадин — Melittis melissophyllum.
язик гов’яжий — Symphytum oﬃcinale.
язик лiсний — Convallaria majalis.
язик оленiй — Carlina acaulis.
язик оленячий — Phyllitis scolopendrium.
язик песiй — Cirsium canum, Cynoglossum ofﬁcinale.
язик собачий — Cirsium canum, Cynoglossum
oﬃcinale, Echium russicum, Pulmonaria oﬃcinalis, Symphytum oﬃcinale.
язик тещин — Lilium martagon, Opuntia.
язик турецький — Phyllitis scolopendrium.
язик турiй — Phyllitis scolopendrium.
язик турський — Centaurea phrygia.
язики турi — Serratula tinctoria.
язикотруб — Salpiglossis.
язикотруб виїмчастий — Salpiglossis sinuata.
язички — Plantago lanceolata, Veronica longifolia.
язички воловi — Pulicaria dysenterica.
язички пессi — Plantago lanceolata.
язички собачi — Plantago lanceolata.
язичник — Ligularia, Arctium tomentosum, Cynoglossum oﬃcinale, Ligularia sibirica, Ophioglossum vulgatum.
язичник буковинський — Ligularia bucovinensis.
язичник карпатський — Ligularia carpatica.
язичник сибiрський — Ligularia sibirica.
язичник сизий — Ligularia glauca.
язичники — Plantago lanceolata.
язичниця — Phyllitis scolopendrium.
язичниця звичайна — Phyllitis scolopendrium.
язичниця лiкарська — Phyllitis scolopendrium.
язичок — Coeloglossum, Plantago lanceolata.
язичок вужовий — Plantago media.
язичок зелений — Coeloglossum viride.
язмин — Philadelphus coronarius.
язьвiн — Lycium barbarum.
яйця жидiвськi — Physalis alkekengi.
яйця котовi — Aristolochia clematitis, Euonymus europaeus, Viola hirta.

rig

Acorus calamus, Fraxinus angustifolia.

яворенько — Acer pseudoplatanus.
яворин(а) — Acer pseudoplatanus.
яга гола — Lythrum salicaria.
ягелик — Angelica archangelica.
ягель — Angelica archangelica.
ягиль — Ononis arvensis.
ягiдки — Daphne cneorum, Daphne mezereum.
ягiдки медведячi — Arctostaphylos uva-ursi.
ягiдник — Daphne mezereum, Fragaria vesca,

ядуха — Datura stramonium.
яжаб — Sorbus aucuparia.
яжембина — Sorbus aucuparia.
язвенник — Anthyllis vulneraria.
язвин — Lycium barbarum.
язвинь — Coronilla varia.
язик баранячий — Anchusa oﬃcinalis.
язик бичачий — Anchusa oﬃcinalis.
язик волiв — Digitalis grandiﬂora.
язик воловий — Anchusa oﬃcinalis, Cynoglos-

py

явiрниця смородина — Ribes nigrum.
явор — Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,
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яличка — Equisetum arvense, Lycopodium
clavatum.

яличняк — Abies alba.
ялiвець — Frangula alnus, Juniperus communis, Picea abies.

ялiвник — Juniperus communis.
ялiнець — Juniperus communis.
ялник — Juniperus communis.
ялова трава — Carex brevicollis.
ялове дерево — Juniperus communis.
яловень — Serratula tinctoria.
яловень боровий — Succisa pratensis.
яловець — Juniperus, Juniperus communis,

ht

Juniperus communis subsp. alpina, Juniperus
sabina.
яловець високий — Juniperus excelsa.
яловець вiрґiнський — Juniperus virginiana.
яловець вонючий — Juniperus foetidissima.
яловець донський — Juniperus sabina.
яловець женятин — Juniperus communis subsp. alpina.
яловець зверник — Juniperus sabina.
яловець звичайний — Juniperus communis.
яловець звичайний альпiйський — Juniperus communis subsp. alpina.
яловець звичайний низький — Juniperus
communis subsp. hemisphaerica.
яловець звичайний типовий — Juniperus
communis subsp. communis.
яловець карликовий — Juniperus communis
subsp. alpina.
яловець карловатий — Juniperus communis
subsp. alpina.
яловець китайський — Juniperus chinensis.
яловець козацький — Juniperus sabina.
яловець кущуватий — Juniperus communis.
яловець низенький — Juniperus communis
subsp. alpina.
яловець низький — Juniperus hemisphaerica.
яловець низькорослий — Juniperus hemisphaerica.
яловець приземковатий — Juniperus communis subsp. alpina.
яловець сибiрський — Juniperus sibirica.
яловець смердючий — Juniperus foetidissima.
яловець червоний — Juniperus oxycedrus.
яловечниця — Arceuthobium.
яловечниця звичайна — Arceuthobium
oxycedri.
яловик — Juniperus communis.
яловиць — Juniperus communis.
яловник — Thalictrum lucidum.
яловочник — Veronica arvensis.
ялопух — Juniperus communis.
ялувець — Juniperus communis.

au

th
or

's

co

ne alpina, Ranunculus ﬁcaria, Valeriana oﬃcinalis.
яйця коцурови — Glechoma hederacea.
яйця коцур(яч)i — Glechoma hederacea.
яйця мачачi — Glechoma hederacea.
яйця поповi — Orchis mascula, Scrophularia
nodosa, Sedum acre.
яким-та-ганна — Melampyrum nemorosum.
якинт схiдний — Hyacinthus orientalis.
якiвка — Betonica oﬃcinalis.
якiрцi — Tribulus, Tribulus terrestris.
якiрцi колючi — Tribulus terrestris.
якiрцi сланкi — Tribulus terrestris.
якова трава — Senecio jacobaea.
якорець (земляний) — Tribulus terrestris.
якорцi — Tribulus terrestris.
якрость — Ribes uva-crispa.
якубiв цвiт — Senecio jacobaea.
якубiвка — Pyrus communis.
ялилас — Syringa vulgaris.
ялина — Picea, Abies alba, Picea abies.
ялина гiмалайська — Picea morinda.
ялина Енгельмана — Picea engelmannii.
ялина Енґельманна — Picea engelmannii.
ялина європейська — Picea abies.
ялина звичайна — Picea abies.
ялина колюча — Picea pungens.
ялина сербська — Picea omorika.
ялина сиза — Picea glauca.
ялина схiдна — Picea orientalis.
ялинець — Juniperus communis.
ялинка — Equisetum arvense, Jasminum sp.,
Picea abies.
ялиця — Abies, Abies alba, Juniperus communis, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris.
ялиця бальзамиста — Abies balsamea.
ялиця бальзамiчна — Abies balsamea.
ялиця бiла — Abies alba.
ялиця водяна китайська — Metasequoia
glyptostroboides.
ялиця грецька — Abies cephalonica.
ялиця Дугласова — Pseudotsuga menziesii.
ялиця звичайна — Abies alba.
ялиця iспанська — Abies pinsapo.
ялиця кавказька — Abies nordmanniana.
ялиця кiлiкiйська — Abies cilicica.
ялиця малоазiйська — Abies cilicica.
ялиця Нордмана — Abies nordmanniana.
ялиця нумiдiйська — Abies numidica.
ялиця одноколiрна — Abies concolor.
ялиця пiвнiчноафриканська — Abies numidica.
ялиця сибiрська — Abies sibirica.

rig

яйця котячi — Glechoma hederacea, Homogy-

py
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ciosa.

японська гречка — Reynoutria japonica.
японська мушмула — Eriobotrya.
японська мушмула звичайна — Eriobotrya

nus ornus.

ясен(ь) американський — Fraxinus americana.

ясен(ь) бiлоцвiтий — Fraxinus ornus.
ясен(ь) вузьколистий — Fraxinus angustifolia.

ht

ясен(ь) вузьколистий гостроплодий —
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa.

ясен(ь) гостроплодий — Fraxinus oxycarpa.

ясен(ь) звичайний — Fraxinus excelsior.
ясен(ь) звичайний сумахолистий — Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia.

ясен зелений — Fraxinus lanceolata.
ясен китайський — див. китайський ясень.
ясен ланцетний — Fraxinus lanceolata.
ясен(ь) ланцетолистий — Fraxinus lanceolata.

co

japonica.

tum.

ярцвiт — Hyacinthus orientalis.
ясакар — Populus nigra.
ясен(ь) — Fraxinus, Fraxinus excelsior, Fraxi-

rig

japonica.

японська айва пишна — Chaenomeles spe-

яровинники — Malus domestica.
ярош — Cicuta virosa.
яруна — Triticum aestivum.
ярус — Acorus calamus.
ярутка — Thlaspi arvense, Thlaspi perfolia-

py

ялувник — Juniperus communis.
яль (звичайна) — Abies alba.
ямел(ин)а — Viscum album.
ямело — Viscum album.
ямпорти — Malus domestica.
ямурка — Medicago sativa subsp. falcata.
ямурок — Medicago sativa subsp. falcata.
ян святий — Hypericum perforatum.
янгелок — Angelica archangelica.
янґрес — Ribes uva-crispa.
яндєлик — Angelica archangelica.
янiвка — Solanum tuberosum.
янiвки — Malus domestica.
яновець — Genista tinctoria.
янович — Lycium barbarum.
янтарка — Malus baccata.
янтонiвка — Malus domestica.
японська айва — Chaenomeles.
японська айва звичайна — Chaenomeles
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японське просо — Echinochloa frumentacea.

's

япор(о)та — Malus domestica.
яприни — Ribes uva-crispa.
яр — Acorus calamus, Orchis morio.
ярабина — Malus domestica, Sorbus aucuparia.

th
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ярапшинойка — Triticum aestivum.
яремиш — Larix decidua.
ярець — Hordeum vulgare.
ярець дворядний — Hordeum distichon.
ярець четверогранний малий — Hordeum
vulgare subsp. tetrastichum.

au

ярець чотиригранний — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.

ярина — Triticum aestivum.
яринець — Allium oleraceum.
ярицi — Hordeum vulgare.
яриця — Fragaria vesca, Triticum aestivum.
ярiвки — Malus domestica.
ярка — Triticum aestivum.
ярлик — Phragmites australis.
ярмуж — Brassica oleracea convar. acephala
var. sabellica.

ярмуж надморський — Crambe maritima.
ярмуж татарський — Crambe tataria.
ярмуш — Brassica oleracea convar. acephala
var. sabellica.

ярник — Arnica montana, Galanthus nivalis.
яробой — Hypericum perforatum.

ясен(ь) пенсильванський — Fraxinus
pennsylvanica.

ясен(ь) сирiйський — Fraxinus syriaca.
ясен(ь) сумахолистий — Fraxinus coriariifolia.

ясенець — Dictamnus, Centaurium ery-

thraea, Delphinium sp., Dentaria bulbifera,
Dictamnus albus, Primula veris.
ясенець бiлий — Dictamnus albus.
ясенець голостовпчиковий — Dictamnus
gymnostylis.
ясенець звичайний — Dictamnus albus.
ясенина — Fraxinus excelsior.
ясенок — Actaea spicata, Clematis recta.
ясенок китайський — Ailanthus altissima.
ясенчук — Fraxinus excelsior.
ясень манновець — Fraxinus ornus.
ясень однолiтнiй — Fraxinus excelsior.
ясень-трава — Dictamnus albus.
ясєкор — Populus nigra.
ясина — Fraxinus excelsior.
ясинець — Sanguisorba oﬃcinalis.
ясинок — Fraxinus excelsior.
ясин(ь) — Fraxinus excelsior.
ясiй — Fraxinus excelsior.
ясiк — Phaseolus vulgaris.
ясiнець — Dictamnus albus.
ясiн(ь) — Fraxinus excelsior.
яскир — Ranunculus acris.
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яскi(о)р — Ranunculus sp.
яскiр глузоватий — Ranunculus ﬁcaria.
яскiр їдкий — Ranunculus acris.
яскiрочник — Ranunculus ﬁcaria.
ясколка — Chelidonium majus.
яскор боровий — Centaurea scabiosa.
яскуличник — Chelidonium majus.
яскульник — Chelidonium majus.
ясмин — Jasminum, Jasminum oﬃcinale, Lycium barbarum, Philadelphus coronarius.

ясмин голоцвiтий — Jasminum nudiflorum.

ясмин дикий — Philadelphus coronarius.
ясмин кущовий — Jasminum fruticans.
ясмин лiкарський — Jasminum officinale.
ясмин садовий — див. садовий ясмин.
ясновець — Lychnis, Lychnis ﬂos-cuculi.
ясновець бузькiв огонь — Lychnis ﬂos-cuculi.
ясновець дневний — Silene dioica.
ясновець загара — Lychnis chalcedonica.
ясновець смолянка — Lychnis viscaria.
ясноглазки — Hepatica nobilis.
яснотка — Lamium album, Lamium amplexicaule, Lamium maculatum, Lamium purpureum.
яснотки — Iris variegata.
ясокiр — Populus nigra.
ясокор — Populus nigra cv. “Italica”.
яспарзета — Onobrychis viciifolia.
ястеблиця — Holcus lanatus.
ястер — Aster amellus, Callistephus chinensis.
ястребинка — Hieracium echioides, Hieracium
pilosella.
ястребник — Hieracium pilosella,Hieracium sp.
ястрiбка — Helichrysum arenarium.
яструбець — Aquilegia vulgaris.
яструбник — Hieracium pilosella.
ясь красний — Lens culinaris.
ясько — Phaseolus vulgaris.
ясько тлустий — Stachys germanica.
ясьменник — Galium glaucum.
ясьмiн — Philadelphus coronarius.
ясьо — Phaseolus coccineus, Philadelphus coronarius.
ят(е)лина — Trifolium repens.
ятливник — Trifolium sp.
ятловина — Menyanthes trifoliata, Trifolium sp.
ятришник — Dactylorhiza majalis.
яфани — Vaccinium myrtillus.
яфени — Vaccinium myrtillus.
яфенка — Vaccinium myrtillus.
яфер — Vaccinium myrtillus.
яфидина — Vaccinium myrtillus.
яфидника — Vaccinium myrtillus.

яфин — Vaccinium myrtillus.
яфини — Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum.

яфини червенi — Vaccinium vitis-idaea.
яфиниччя — Vaccinium myrtillus.
яфинник — Vaccinium myrtillus, Vaccinium
myrtillus.

яфири — Vaccinium myrtillus.
яфирниця — Vaccinium myrtillus.
яфирнич — Vaccinium myrtillus.
яфирняк — Vaccinium myrtillus.
яфiмчик — Vaccinium myrtillus.
яфiни — Vaccinium myrtillus.
яфiра — Vaccinium myrtillus.
яфiрки — Vaccinium myrtillus.
яфiрник — Vaccinium myrtillus.
яфiрницi — Vaccinium myrtillus.
яфон — Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum.

яфона — Vaccinium myrtillus.
яфора — Vaccinium myrtillus.
яфудзи — Vaccinium vitis-idaea.
яфуза — Vaccinium vitis-idaea.
яфури — Vaccinium myrtillus.
яцина — Hyacinthus orientalis.
яцинт — Hyacinthus orientalis.
яцинт степовий — Muscari comosum.
яцки — Hyacinthus orientalis.
яць — Hyacinthus orientalis.
ячмень — Hordeum vulgare.
ячмiнка — Hordelymus.
ячмiнка лiсова — Hordelymus europaeus.
ячмiнки — Malus domestica, Solanum tuberosum.

ячмiнь — Hordeum, Hordeum nudum, Hordeum vulgare.

ячмiнь броварний — Hordeum vulgare.
ячмiнь бульбистий — Hordeum bulbosum.
ячмiнь ганацький — Hordeum vulgare.
ячмiнь голий — Hordeum nudum.
ячмiнь двiйняк — Hordeum distichon.
ячмiнь двогранний — Hordeum distichon.
ячмiнь двогранчастий — Hordeum distichon.
ячмiнь дворядний — Hordeum distichon.
ячмiнь дворядний голий — Hordeum nudum.

ячмiнь двострiчний — Hordeum distichon.
ячмiнь дикий — Leymus arenarius, Leymus
racemosus.

ячмiнь европейський — Hordelymus europaeus.

ячмiнь заячий — Hordeum leporinum,
Hordeum vulgare.

ячмiнь звичайний — Hordeum vulgare.
ячмiнь звичайний чотирирядний — Hordeum vulgare subsp. tetrastichum.

© Юрій Кобів
ячмiнь звичайний шестирядний — Hordeum vulgare subsp. hexastichum.
ячмiнь колiнчастий — Hordeum geniculatum.
ячмiнь мисячий — Hordeum murinum.
ячмiнь мишачий — Hordeum murinum.
ячмiнь мишачий заячий — Hordeum murinum subsp. leporinum.
ячмiнь мишачий типовий — Hordeum murinum subsp. murinum.
ячмiнь многогранний — Hordeum vulgare.
ячмiнь многорядний — Hordeum vulgare.
ячмiнь нагий — Hordeum nudum.
ячмiнь озимий — Hordeum vulgare.
ячмiнь-пав’як — Hordeum vulgare.
ячмiнь пивний — Hordeum vulgare.
ячмiнь пiсковий — Leymus arenarius.
ячмiнь-пласкач — Hordeum distichon.
ячмiнь сибiрський — Hordeum distichon.
ячмiнь сiйний — Hordeum vulgare.
ячмiнь цибулястий — Hordeum bulbosum.
ячмiнь четверняк — Hordeum vulgare subsp.
tetrastichum.
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ячмiнь четверогранний — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.

ячмiнь-четвертяк — Hordeum vulgare subsp.
tetrastichum.

ячмiнь чотирирядний — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.

ячмiнь чотирогранний — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.

ячмiнь чотирострiчний — Hordeum vulgare
subsp. tetrastichum.

ячмiнь шестигранний — Hordeum vulgare
subsp. hexastichum.

ячмiнь шестирядний — Hordeum vulgare
subsp. hexastichum.

ячмiнь шестистрiчний — Hordeum vulgare
subsp. hexastichum.

ячмiнь шiстерняк — Hordeum vulgare subsp.
hexastichum.

ячмiнь шiстьогранний — Hordeum vulgare
subsp. hexastichum.

ячмiнь щетинистий — Hordeum hystrix.
ячмiнь щетинястий — Hordeum hystrix.
ячмiнь ярий — Hordeum vulgare.
ящериця — Notholaena marantae.
ящурчина квiтка — Myosotis sylvatica.

© Юрій Кобів
ЗМІСТ
Від редакторів …………………………………………………………………………. 3
Передмова укладача ……………………………..……………………………………. 5
Вступ …………………………………………………………………………………… 7
Список літератури ………………………………………………..…………………… 21
Список скорочень ………...…………………………………………………………… 26
Латинсько-український словник …………………………………...………………… 31
Українсько-латинський словник …………………………………………………….. 443

Наукове видання
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ
Серія “Словники Україниˮ

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ
НАУКОВИХ І НАРОДНИХ НАЗВ
СУДИННИХ РОСЛИН
УКЛАДАЧ КОБІВ ЮРІЙ
Київ, видавництво “Наукова думкаˮ, 2004
Підп. до друку 11.06.2004. Формат 70×100/16.
Папір офс. № 1. Гарн. Таймс. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 65,0. Ум. фарбо-відб. 65,0. Обл.-вид. арк. 87,92.
Наклад 500 прим. Зам. № 4-1258
Видавництво “Наукова думкаˮ
Р.с. № 05417561 від 16.03.95
01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3
ЗАТ фірма “ВІПОЛˮ
03151 Київ 151, вул. Волинська, 60

View publication stats

