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ВСТУП

Рід Linum L. належить до критичних і складних у систематичному від-
ношенні груп судинних рослин, тому погляди дослідників на його обсяг і 
статус деяких внутрішньородових і внутрішньовидових таксонів, діагнос-
тичну значимість морфологічних ознак тощо є дискусійними, а питання, 
пов’язані з його історичним розвитком, остаточно не з’ясовані.

За даними різних авторів, рід Linum нараховує 150–200 (230) видів 
світової флори [73, 83, 91, 102, 267, 377, 441, 450, 475, 481, 530, 545, 572]. 
Для флори України, згідно з опрацюванням роду для «Флори УРСР» [83], 
здійсненого Д.М. Доброчаєвою, його обробкою для «Флоры Восточной 
Европы», виконаною Т.В. Єгоровою [83, 91], та «Флоры СССР», проведеною 
С.В. Юзепчуком [377], визначників рослин України [45, 84, 87] наводилося 
16–28 видів із 6–7 секцій. Проте багато питань таксономії та систематики в 
цій групі залишалися відкритими. Подальше накопичення матеріалів, отри-
маних із використанням результатів комлексного дослідження, особливо 
молекулярно-генетичного, дало змогу критично переосмислити деякі дис-
кусійні питання, що й лягло в основу проведених нами досліджень. 

В Україні є два центри видового різноманіття роду Linum – кримський 
(14 видів) і східнопричорноморський (10). Це обумовлює наявність широ-
кого спектра таксономічного різноманіття роду у флорі України, що відоб-
ражає особливості його природно-видової диференціації. У складі роду 
в досліджуваній флорі зафіксовано 10 ендемічних і субендемічних, п’ять 
погранично-ареальних видів, два з яких занесені до «Червоної книги 
України» [234, 235], а інші потребують охорони на різних рівнях. 

В основу роботи покладено критичне опрацювання гербарних колек-
цій з роду Linum у вітчизняних і зарубіжних гербаріях: Інституту ботані-
ки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), Національного ботанічного саду 
ім. М.Г. Гришка НАН України (KWHA), Донецького ботанічного саду НАН 
України (DNZ), Інституту екології Карпат НАН України (LWKS), Державного 
природничого музею НАН України (LWS), Нікітського ботанічного саду – 
Національного наукового центру НААН України (YALT), Київського націо-
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нального університету імені Тараса Шевченка (KWU), Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна (CWU), Одеського національно-
го університету  імені  І.І. Мечникова (MSUD),  Львівського національного  
університету імені Івана Франка (LW), Ужгородського національного уні-
верситету (UU), Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (CHER), Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського (SIMF), Херсонського державного університету (KHER); 
Чорноморського біосферного заповідника НАН України (GP), Канівського 
природного заповідника, національних природних парків «Подільські 
Товтри», «Деснянсько-Старогутський», «Синевир», Херсонського кра-
єзнавчого музею, Кам’янець-Подільського ботанічного саду, а також 
Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова Російської АН (LE), Інституту бота-
ніки ім. В. Шафера Польської АН (KRAM), Варшавського університету (WA), 
Ягеллонського університету (KRA), Національного природничого музею 
Угорщини (BP); автентичний матеріал, у т.ч. фотокопії з гербаріїв LINN, UPS, 
MW, B. 

У результаті проведених детальних досліджень видів роду Linum у 
природі були виявлені нові діагностичні морфологічні ознаки, з’ясовані 
особливості їх сучасного географічного поширення та еколого-ценотична 
приуроченість. Запропоновано фрагмент системи роду Linum у флорі 
України, який включає 23 види та одну форму з 8 секцій, двох підсекцій і 
п'яти рядів.

Поряд із класичним морфолого-географічним методом під час про-
ведення досліджень уперше для даної групи рослин було використано 
порівняльно-мікроморфологічні (анатомічні, паліноморфологічні) методи 
дослідження, що дало цінний матеріал як для цілей систематики, так і ре-
конструкції історичного розвитку. 

Практичне значення видів роду Linum зумовлене наявністю в їхніх 
представників корисних властивостей, завдяки чому льони використову-
ють як текстильні, олійні, медоносні, лікарські, кормові, ефіроолійні, деко-
ративні рослини тощо. 
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1. ІСТОРІЯ ТАКСОНОМІЧНОГО ВИВЧЕННЯ РОДУ 
LINUM L.

Рід Linum L. (Linaceae) протягом тривалого часу дослідження розгля-
дався у складі порядків Gruinales Bartl. [391, 425], Geraniales Lindley [319, 
389, 393, 472, 509, 572], Linales Baskerville [438], Lineae [391, 394, 408], 
Zygophyllales Chalk. [41], Malpighiales Martius [454], що зумовлено різним ро-
зумінням рангу окремих таксонів. А. Тахтаджян [554] розглядає рід Linum, 
а також роди Tirpitzia Hallier f., Reinwardtia Dumort., Cliococca Bab., 
Sclerolinon C.M. Rogers, Hesperolinon Small. і Radiola Hill у складі підро-
дини Lineae (DC. ex Gray) Kitt., яка разом із підродиною Anisadenieae 
(Anisadenia Wall. еx Meisn.) належить до складу родини Linaceae.

Обсяг роду Linum [377, 546, 577] трактувався дослідниками як у ши-
рокому, так і у вузькому розумінні, зокрема з його складу було виділе-
но як самостійні роди Hesperolinon [550], Sclerolinon [524], Cliococca [529], 
Cathartolinum Reichenb. [347, 367, 517, 550] та як підрід – Linum L. subgen. 
Cathartolinum (Reichenb.) Svetlova [284]. 

У доліннеєвський період відомості про види роду містилися у класич-
них працях H. Tragus [564], C. Bauhin [392], J.Т. Tournefort [563] та інших до-
слідників; останній зі згаданих авторів уперше встановив рід Linum і вклю-
чив до його складу 11 видів, зазначивши діагностичні морфологічні ознаки 
рослин.

У класичній праці «Species plantarum» C. Linnaeus [474] описав 21 вид 
роду. Типом роду обрано південно-європейський L. usitatissimum L. (рис. 1) 
[91, 193, 558].

Огляд основних систем роду Linum L. Одну з перших систем цього 
роду запропонував J.A. Schultes [539], який розподілив 54 його види за по-
рядком розташування листків на дві групи, в кожній із яких за кольором 
квіток виділив ще по дві групи без зазначення їхнього таксономічного ста-
тусу й окремо виділив п’ять сумнівних видів (у т.ч. L. pallasianum). До удо-
сконалення системи долучилися De Candolles [408], H.G.L. Reichenbach [516, 
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Рис. 1. Лектотип роду Linum usitatissimum L. (BM)
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517], A. Grisebach [437], який уперше застосував термін «секція» в роді та 
виділив секції Syllinum Griseb. (рослини, в яких нігтики пелюсток зрослися), 
Cathartolinum (Rchb.) Griseb. (рослини мають вільні пелюстки й супротивне 
розташування листків) та Eulinum Griseb. (рослини з вільними пелюстками 
й листками без залозок). 

Детальну обробку роду здійснив G. Planchon [506], який, прийняв-
ши погляди A. Grisebach та H. Reichenbach і використавши морфоло-
гічні ознаки квітки (колір та зрослість пелюсток, довжина квітконіжок, 
залозистість чашолистків, форма приймочок) і листка, а також особли-
вості географічного поширення видів, запропонував систему роду, що 
включала: Sect.1. Eulinum, Ser. Protolinum, Adenolinum; Sect. 2. Cliococca; 
Sect. 3. Linastrum, Ser. Dichrolinum, Cathartolinum, Linopsis, Halolinum; 
Sect. 4. Syllinum, Ser. Limoniopsis, Dasylinum (табл. 1). У подальшому змі-
ни до системи роду вносили F. Alefeld [382, 383] (уперше як діагностичну 
ознаку використав диморфність квітки), E. Boissier [401], Н. Reiche [515], 
J.K. Small [550], P. Ascherson, P. Graebner [385], H. Winkler [572] (виділив 
секції Eulinum, Linastrum, Syllinum, Cliococca, котрі інші автори розглядали 
у ранзі підродів, і секцію Cathartolinum, уперше намічену H. Reichenbach 
[517], а пізніше описану A. Grisebach у ранзі секції [437]), H. Nestler [496], 
G. Hegi [442] та ін. (табл. 1).

На думку С.В. Юзепчука [377], жодна із запропонованих на той час 
систем роду «не могла вважатися задовільною» і філогенетичною. Під 
час обробки роду Linum для «Флоры СССР» автор взяв за основу систему 
G. Planchon [506] з певними модифікаціями.

Наприклад, під час внутрішньородового поділу він використав фор-
му чашолистків, наявність на них залозистих волосків, а також зростання 
пелюсток тощо, слідуючи за F. Alefeld [383], – особливості гетеростилії ви-
дів; описав нові секції – Stellerolinum Juz., Macrantholinum Juz. 

Погляди G. Planchon на рід Linum і його внутрішньородову структуру, 
з модифікацією H. Winkler та H. Nestler [496, 572], були прийняті більшістю 
ботаніків при критико-систематичних обробках цієї групи у «Флорах» й 
«Визначниках» різних країн, у т.ч. і України [16, 57, 72, 73, 83, 87, 90, 93, 
111, 208, 216, 221, 247, 249, 250, 251, 257, 267, 283, 307, 314, 316, 323, 337, 
416, 418, 427, 429, 431, 433, 436, 450, 451, 458, 498, 508, 513, 526, 527, 530, 
545, 549, 578 та ін.]. 
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Таблиця 1

Представленість секцій роду Linum L. 

в основних монографічних зведеннях

Автор 

Секція

Re
ic

he
nb

ac
h,

 1
83

7

G
ris

eb
ac

h,
 1

84
3

Pl
an

ch
on

, 1
84

7,
 

18
48

Bo
is

si
er

, 1
86

7

Re
ic

he
, 1

89
7

W
in

kl
er

, 1
93

1

N
es

tle
r, 

19
33

Ю
зе

пч
ук

, 1
94

9

Д
об

ро
ча

єв
а,

 1
95

5

O
ck

en
do

n,
W

al
te

rs
, 1

96
8

H
eg

i, 
19

75

Ег
ор

ов
а,

 1
99

6
Св

ет
ло

ва
, 2

00
7

О
пт

ас
ю

к,
 2

00
7

Adenolinum (Rchb.) 
Juz. • Ser. • • • • •

Cathartolinum (Rchb.) 
Griseb. • • • • • • • • • • • • •

Cliococca Bab. • • • • •
Dasylinum (Planch.) 
Juz. Ser. • • • • • •

Dichrolinum Planch. Ser. • • •
Eulinum Griseb. • Subg. • • • • •
Hesperolinоn Gray • •
Limoniopsis Planch. Ser. • •
Linastrum Planch. Subg. • • • • • •
Linopsis (Rchb.) 
Engelm. • Ser. • • • • •

Linum • • • • •
Macrantholinum Juz. • •
Protolinum Planch. Ser. • •
Stellerolinum Juz. • •
Syllinum Griseb. • Subg • • • • • • • • •
Tubilinum Svetlova • •
Heleolinum Egorova •
Halolinum Planch. Ser.

Огляд історії дослідження роду Linum L. у флорі України. Вивчення 
видового складу роду Linum флори України на перших етапах було 
складовою частиною дослідження її рослинного покриву загалом та окре-
мих регіонів зокрема. Найбільш ранні відомості про рід знаходимо в кла-



— 18 —

ОПТАСЮК О.М.,  ШЕВЕРА М.В.                                                             РІД LINUM  L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ

сичних флористичних працях P. Pallas [505], F. Bieberstein [397], W. Besser 
[395], A. Andrzejowski [384], C. Ledebоur [468], Ch. Steven [552], F. Herbich 
[446], В. Черняєвa [413], О. Роговича [269], J. Knapp [465], E. Lindemann [471], 
В. Монтрезора [192], П.С. Шестерикова [365, 366], Й. Пачоського [245, 247]  та 
інших учених. Ця інформація узагальнена у «Флорах...»  І.Ф. Шмальгаузена 
[368, 369], де зафіксовано дев’ять видів і п’ять різновидностей роду. 

Рід Linum для «Флоры СССР» опрацював С.В. Юзепчук [377], який навів 
45 видів, об’єднавши їх у дев’ять секцій, дві групи, дві підгрупи, 12 рядів 
і три підряди:  для території України автор вказує 24 види із семи секцій 
(табл. 1). Зазначимо, що всі виділені С.В. Юзепчуком морфологічні ряди, 
згідно з правилами «Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури» 
(МКБН) [184],  є невалідними. 

Дотримуючись поглядів С.В. Юзепчука [377], опрацювання роду Linum 
у флорі України здійснила Д.М. Доброчаєва [83, 84, 87], наводячи від 16 до 
28 видів із семи секцій. У подальшому ці обробки роду стали основою де-
тального та поглибленого дослідження його представників у окремих ре-
гіонах України [11, 16, 25, 38, 64, 65, 89, 139, 141, 163, 171, 209, 322, 325, 340, 
353, 357, 557] (табл. 2).

Монографічне  опрацювання  роду Linum для «Флоры Восточной 
Европы» виконала Т.В. Єгорова [91], яка для флори України наводить 23 види 
з шести секцій із відомостями про їхню типіфікацію. На відміну від попере-
дніх обробок [83, 377], авторка розширила обсяг секції Linopsis, включивши 
до її складу, крім L. corymbulosum та L. trigynum, також і L. tenuifolium, який у 
попередніх обробках розглядався у складі секції Dichrolinum Planch.; визна-
ла за пріоритетні назви секції Syllinum Griseb. замість Limoniopsis Planch. [377], 
Linum замість Protolinum Planch. і видів L. trigynum (= L. gallicum), L. squamulosum 
(= L. euxinum), L. nodifl orum (= L. luteolum), L. bienne (= L. angustifolium), запро-
понувала номенклатурні комбінації (L. hirsutum subsp. lanuginosum (Juz.) 
Egorova, L. usitatissimum var. usitatissimum, L. usitatissimum var. humille (Mill.) 
Pers. Слідуючи за Т.В. Єгоровою, обробку роду у флорі Північної Євразії   
виконала А.О. Свєтлова [283], яка для території Північної Євразії вказує 39 
видів із 10 секцій, з яких у флорі України є 22 види. Подібні трактування роду 
Linum і його видового складу прийняті й у праці S. Mosyakin, M. Fedoronchuk 
[493], котрі для флори України наводять 27 видів.

Згідно з останнім монографічним зведенням роду Linum [221], 
для флори України наведено 23 види з восьми секцій, двох підсекцій 
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(subsect. Nervosa Optasyuk, subsect. Linum) і п’яти рядів (ser. Suffruticulae 
Optasyuk (sect. Syllinum); ser. Perennia Optasyuk, ser. Squamulosa Optasyuk, 
ser. Extraaxillaria Optasyuk (sect. Adenolinum); нову номенклатурну комбі-
націю у ранзі ряду – ser. Flava (Svetlova) Optasyuk (sect. Syllinum); форму 
L. hirsutum L.  f. albiflorum (Schur) Nyár. 

Отже, з території України за понад двохсотлітній період досліджен-
ня флори наводилося від 10 [368] до 28 [87] видів роду Linum; описано 10 
нових видів [193]. У Гербарії KW зберігається неотип L. czernjajevii [149], 
інші типові зразки видів, описаних з України, – в Гербаріях B, BUCA, LE, LECB, 
M, BM [28, 75, 91]. 

Наведений короткий огляд основних систем роду Linum свідчить про 
різні погляди дослідників на статус низки внутрішньородових таксонів і 
відсутність чітких діагностичних ознак, що часто унеможливлює точну ди-
ференціацію видів [193].

Таблиця 2

Види роду  Linum L.  у регіональних зведеннях України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Linum austriacum L. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Linum basara bicum 
(Sǎvul. et Rayss) 
Klokov ex Juz.  

• •

Linum bienne Мill. •

Linum catharticum L. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Linum corym-
bulosum Rchb.

• • • •

Linum czernjajevii 
Klokov 

• • • • •
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Linum extraaxillare 
Kit.

• • •

Linum squamu losum 
Rudolphi

• • • • • •

Linum fl avum L. • • • • • • • • • • • • • • • •

Linum 
hirsutum L.

• • • • • • • • • • • •

Linum jailicola Juz. • • • •

Linum lanuginosum 
Juz. 

• • • •

Linum linearifolium 

Jáv. 
• • • • • •

Linum nodifl orum L. • • • • •

Linum 
marschallianum  Juz.

• • • •

Linum nervosum 
Waldst. et Kit.

• • • • • • • • • •

Linum pallasianum 
Schult.

• • • • •

Linum 
perenne L.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Linum 
tauricum Willd.

• • • • •

Linum 
trigynum L.

• • • • •

Linum tenuifolium L. • • • • • • • • • • • • •

Linum ucranicum 
(Griseb. ex Planch.) 
Czern.  

• • • •

Linum 
usitatissi mum L.

• • • • • • • • •

Продовження табл. 2
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2. МАКРО-  І  МІКРОМОРФОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВИДІВ  РОДУ  LINUM L. 

У  ФЛОРІ  УКРАЇНИ  ТА  ОЦІНКА  ТАКСОНОМІЧНОЇ 
ЗНАЧУЩОСТІ  ЇХНІХ  ОЗНАК

2.1. Порівняльно-морфологічний аналіз

Основними критеріями для диференціації таксонів різного рівня є 
морфологічні ознаки, які мають важливе значення у систематиці бага-
тьох груп квіткових рослин [29, 30, 46, 64, 113, 117, 123, 124, 252, 429, 506, 
572]. 

Для розмежування видів роду Linum використовуються різноманітні 
макроморфологічні ознаки генеративних і вегетативних органів рослин, 
проте їхня таксономічна значущість нерівноцінна. У зв’язку з цим актуаль-
ною є оцінка значущості відомих і пошук нових ознак для діагностики видів 
роду. Результати проведених досліджень морфології представників роду 
у флорі України висвітлені в низці публікацій [195, 197, 198, 199, 217, 219], 
тому в даній роботі ми зупинимося на найважливіших моментах. 

В основу дослідження покладено класичний порівняльний морфолого-
географічний метод, що базується на вивченні морфологічних ознак, зо-
крема їхньої варіабельності, географічного поширення та екологічної 
приуроченості видів роду Linum. Порівняльно-морфологічні дослідження 
проводились у природі, на підставі власних спостережень і зборів, а та-
кож з використанням гербарних матеріалів із застосуванням стандартної 
мікроскопічної техніки й фотографування. Аналіз біологічних типів видів 
роду здійснений за класифікацією C. Raunkiaer [510], життєвих форм – 
за І.Г. Серебряковим [292]. Враховуючи важливість морфологічних ознак 
генеративних органів рослин для диференціації різних груп покритона-
сінних [29, 30, 46, 119, 120, 252, 381, 535], зокрема і для видів роду Linum, 
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ми детально вивчили морфологію квітки. У роботі використано терміно-
логію Leo J. Hickey [448],  С.М. Зиман [118],  З.Т. Артюшенко [9],  О.О. Федо-
рова та ін. [330, 331, 333, 334], Т.О. Сауткіної, О.В. Хилько [276].

ЖИТТЄВІ ФОРМИ

Життєві форми, або біологічні типи, традиційно використовуються у 
систематиці різних груп квіткових рослин [60, 62, 86, 113, 114, 116, 117, 157, 
290, 292, 317, 346, 510] і є важливими для розуміння їхньої еволюції та фі-
логенії. Літературні дані про біологічні типи [510], або життєві форми [292], 
видів роду Linum фрагментарні [64, 113, 135, 292 та ін.]. За класифікацією 
C. Raunkiaer [510] у роді Linum флори України переважають гемікриптофіти 
(12 видів), за класифікацією І.Г. Серебрякова [292] – трав’янисті полікарпіки 
(12 видів); значна кількість у ньому також хамефітів, напівкущиків (шість ви-
дів), решта – терофіти, трав’янисті монокарпіки (п’ять видів) (табл. 3). 

За біологічними типами найрізноманітнішими є секції Linum (три гемі-
криптофіти, один терофіт) і Syllinum (один гемікриптофіт, шість хамефітів); 
інші секції роду більш одноманітні та представлені або терофітами, або ге-
мікриптофітами. 

Таблиця 3

Біологічні типи та життєві форми рослин видів роду Linum L.

Вид Біологічний тип

(за С. Raunkiaer,

1934)

Життєва форма

(за І.Г. Серебряковим, 1962)

1 2 3

Linum basarabicum хамефіт напівкущик
Linum czernjajevii хамефіт; геофіт напівкущик 
Linum pallasianum хамефіт, геофіт напівкущик 
Linum fl avum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік
Linum linearifolium хамефіт напівкущик
Linum tauricum хамефіт, геофіт напівкущик 
Linum ucranicum хамефіт напівкущик 
Linum nodifl orum терофіт трав’янистий монокарпік, озимий 

однорічник
Linum austriacum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік
Linum marschallianum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік 
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1 2 3

Linum perenne гемікриптофіт трав’янистий полікарпік 
Linum squamulosum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік 
Linum extraaxillare гемікриптофіт трав’янистий полікарпік 
Linum bienne гемікриптофіт трав’янистий полікарпік, рідше 

малорічник
Linum nervosum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік
Linum jailicola гемікриптофіт трав’янистий полікарпік
Linum usitatissimum терофіт трав’янистий монокарпік, 

ярий однорічник
Linum corymbulosum терофіт трав’янистий монокарпік, 

озимий однорічник
Linum tenuifolium гемікриптофіт трав’янистий полікарпік
Linum trigynum терофіт трав’янистий монокарпік, 

озимий однорічник
Linum hirsutum гемікриптофіт, 

геофіт
трав’янистий полікарпік

Linum lanuginosum гемікриптофіт трав’янистий полікарпік 
Linum catharticum терофіт трав’янистий монокарпік, 

ярий однорічник

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН

Коренева система та підземні пагони. Для рослин видів роду Linum 
флори України характерна стрижнекоренева система; головний корінь у 
них, як правило, вертикальний, у багаторічних видів здерев’янілий, часто 
добре розвинені бічні корені. За структурою підземних пагонів більшість 
рослин є каудексовими (L. austriacum, L. perenne, L. tenuifolium, L. hirsutum та 
ін.): каудекс переважно підземний (L. tauricum, L. tenuifolium), рідше – надзем-
ний (L. austriacum). У окремих видів (L. hirsutum, L. czernjajevii, L. pallasianum, 
L. tauricum) ми виявили рослини з коротким кореневищем (наприклад, 
«Сталинская обл., Святогорск, на мелу. 01.08.1934. О. Липа. № 047599», KW; 
L. tauricum Willd. «Окр. Куйбышева. Меловые холмы. 07.05.1956. Рубцов, 
Привалова», YALT) (рис. 2). У літературі є дані про наявність горизонталь-
но повзучих кореневищ у L. tauricum [54], а в L. pallasianum – каудекса, від 
якого відходять вертикальні кореневища з короткими міжвузлями близько 
2 см завдовжки [135]. Уперше в окремих рослин L. fl avum, L. basarabicum, 

Продовження табл. 3
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L. czernjajevii, L. tauricum (sect. Syllinum) виявлено галузистий каудекс, а в де-
яких видів цієї ж секції, зокрема в L. czernjajevii, L. pallasianum і L. tauricum, – 
особини з каудексом і короткими кореневищами (наприклад, «L. tauricum 
Willd. Крым. с. Саблы. Меловой юго-восточный склон. 09.07.1955. Н. Чернова, 
И. Крылова», YALT) (рис. 2; табл. 4). 

Рис. 2. Особливості будови кореневої системи та підземних пагонів рослин видів 
роду Linum у флорі України:  а, в – кореневища та додаткові корені; б – каудекс і 

стрижнева коренева система

а – Linum pallasianum Schult. б – Linum tauricum Willd.

в – Linum tauricum 
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Таблиця 4

Порівняльно-морфологічна характеристика 

вегетативних органів рослин видів роду Linum L. у флорі України

1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

ba
sa

ra
bi

cu
m

Стрижнева Гілки 

каудекса

Прямостоячі, 

висхідні

Іноді 

дуже 

короткі 

волоски

Нижні – в несправжніх 

розетках, широкооберне-

нояйцеподібні, звужені до 

основи в довгий чере шок; 

середні – ланцето-обер-

ненояйце подібні, звужені в 

корот кий чере шок; 

верхні – лан цетні; всі 

загострені на верхівці

Відсутнє 3–5

Li
nu

m
cz

er
nj

aj
ev

ii

Пучкувато-

стрижнева 

Короткі 

коре-

невища, 

гілки 

каудекса

Прямостоячі, 

висхідні 

Короткі 

волоски, 

густо

Нижні – в несправжніх 

розетках, видовжено-

оберненояйцеподібні, 

середні та верхні – від 

ланцетних до лінійних, усі 

загострені

Короткі 

волоски, 

густо

1–3 (5)

Li
nu

m
 

pa
llа

sia
nu

m

Пучкувато-

стрижнева

Короткі 

коре-

невища, 

гілки 

каудекса

Прямостоячі, 

висхідні

Короткі 

волоски, 

густо

Нижні – в несправжніх 

розетках, широко-

оберненояйцеподібні, 

тупі, середні й верхні – 

широколінійні, загострені.

Короткі 

волоски, 

густо 

1

Li
nu

m
  

fl a
vu

m

Стрижнева Гілки 

каудекса

Прямостоячі, 

рідко 

висхідні

Іноді 

короткі 

волоски

Нижні – лопатоподібні, 

тупі, середні й верхні– 

видовжено-ланцетні, 

загострені

Відсутнє 3

Li
nu

m
 

lin
eа

rif
ol

iu
m Стрижнева Гілки 

каудекса

Прямостоячі, 

висхідні 

Відсутнє Зрідка – несправжні 

розетки з вузько 

обернено-яйцеподібними 

листками, тупуваті; 

верхні – лінійні, загострені

Відсутнє 1–3

Вид
Коренева 
система

Підземні 
пагони

Надземні пагони Листки

Напрям росту Опушення Форма Опушення
Кіль-
кість 

жилок
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
ta

ur
ic

um

Пучкувато-

стрижнева 

Короткі 

коре-

невища, 

гілки 

каудекса

Прямо-

стоячі, 

висхідні 

Відсутнє Нижні – в несправжніх 

ро зетках, видо вжено-

лопатоподібні, стеб ло ві – 

видовжено-обернено-

яйце подібні, звужені до 

основи в корот кий 

черешок, з округлою 

верхівкою 

Відсутнє 1

Li
nu

m
 

uc
ra

ni
cu

m Стрижнева Гілки 

каудекса

Прямо-

стоячі, 

висхідні 

Відсутнє У несправжніх розетках – 

широкообернено-

яйцеподібні, середні – 

видовжено-ланцетні

Відсутнє 1(3)

Li
nu

m
 

no
di

fl o
ru

m

Стрижнева Безкоре-

не вищні

Прямо-

стоячі, 

висхідні

Відсутнє Нижні – обернено-

яйцеподібні, тупуваті, 

верхні – ланцетні, 

широколінійні, загострені. 

По краю, інколи по 

головній жил ці гостро-

зубчасті

Відсутнє 1–3(5)

Li
nu

m
 

au
st

ria
cu

m Стрижнева Гілки 

каудекса 

Прямостоячі Відсутнє Лінійно-ланцетні, майже 

шилоподібні, загострені, 

із загорнутими краями 

Відсутнє 1

Li
nu

m
 

m
ar

sh
al

lia
nu

m Стрижнева Гілки 

каудекса

При основі 

дугоподібно 

виг ну ті, 

прямостоячі

Відсутнє Вузько-лінійно-

шилоподібні, загострені, 

із загорнутими краями

Відсутнє 1

Li
nu

m
 

pe
re

nn
e Стрижнева Гілки 

каудекса 

Прямо-

стоячі, рідше 

висхідні

Відсутнє Лінійно-ланцетні, нижні – 

широколанцетні, по краю 

тупозарубчасті 

Відсутнє 1–3

Li
nu

m
 

sq
ua

m
ul

os
um Стрижнева Гілки 

каудекса 

Прямо-

стоячі, 

висхідні

Відсутнє Вузьколінійні або голчасті, 

загострені, із загорнутими 

краями

Відсутнє 1

Продовження табл. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

ex
tr

аа
xi

lla
re Стрижнева Гілки 

каудекса

Висхідні Відсутнє Широколінійно-ланцетні, 

тонкозагострені, 

горизонтально відхилені 

від стебла

Відсутнє 3

Li
nu

m
bi

en
ne

Стрижнева Безкоре-

не вищні

Висхідні, 

сланкі або 

прямостоячі 

Відсутнє Дрібні, вузьколінійно-

ланцетні, загострені

Відсутнє 1–3

Li
nu

m
 

ne
rv

os
um

Стриж нева Гілки 

каудекса 

Прямостоячі 

або сланкі

У деяких 

рос лин – 

короткі 

волоски

Ланцетні, при основі 

округлі, на верхівці з 

довгим вістрям

Голі або 

опушені 

коротки-

ми 

волоска-

ми

3–5(7),

вип-

нуті

Li
nu

m
ja

ili
co

la

Стрижнева Гілки 

каудекса 

Прямостоячі У деяких 

рослин – 

короткі 

волоски

Дуже зближені, 

черепичасті, ланцетні, при 

основі округлі, на верхівці 

з коротким вістрям або 

без нього

Голі або 

опу шені 

волос ка-

ми, 

пе ре-

важно з 

нижнього 

або з 

обох 

боків

3–5

Li
nu

m
 

us
itа

tis
sim

um

Стрижнева Безкоре-

не вищні

Прямостоячі Відсутнє Ланцетні, 

довгозагострені

Відсутнє 3

Li
nu

m
 

co
ry

m
bu

lo
su

m Стрижнева Безкоре-

не вищні

Прямостоячі Дрібні 

шипики

Ланцетні, 

довгозагострені

Шипики 

по краях 

або по 

всій 

поверхні 

1

Продовження табл. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

te
nu

ifo
liu

m

Стрижнева Гілки 

каудекса 

Висхідні У нижній 

частині 

короткі 

шипики, 

розсіяно

Лінійно-ланцетні, іноді 

майже шилоподібні

Шипики 

по краях, 

іноді по 

всій по-

верхні 

листка

1

Li
nu

m
 

tr
ig

yn
um Стрижнева Безкоре-

не вищні 

Прямостоячі, 

висхідні

Відсутнє Лінійно-ланцетні, 

верхні – загострені, 

нижні – тупуваті

Шипики 

зрідка по 

краях 

1–3

Li
nu

m
hi

rs
ut

um

Пучкувато-

стрижнева 

Короткі 

корене-

вища, 

гілки 

каудекса 

Прямостоячі 

або висхідні

При осно-

ві голі, 

негусто 

вкриті 

жорст-

кими 

волос-

ками, 

вище 

густоопу-

шені

Видовжено-обернено-

яйцеподібні, тупі, 

верхні – яйцеподібні до 

лінійно-ланцетних, 

загострені

Густо-

опушені 

волоска-

ми, рід-

ше голі

3–5

Li
nu

m
 

la
nu

gi
no

su
m Стрижнева Гілки 

каудекса

Прямо стоячі 

або від осно-

ви висхідні 

Густо- і 

коротко-

опушені 

по всій 

довжині

Вузько-обернено-

яйцеподібні, округлі на 

верхівці

Густо -

відстов-

бурчено 

опушені

3

Li
nu

m
 

ca
th

ar
tic

um Стрижнева Безкоре-

не вищні

Прямо-

стоячі, ви-

східні

Відсутнє Нижні – обернено-

яйцеподібні, верхні – 

видовжено-ланцетні

Відсутнє 1

Стебло. У більшості видів досліджуваного роду стебла прямостоя-
чі або висхідні, рідше, наприклад у L. marschallianum, L. lanuginosum та ін-
ших, – дугоподібно вигнуті при основі, 5–100 (150) см заввишки, трав’янисті, 
дещо потовщені або тонкі, в напівкущиків (види секції Syllinum) при основі 
здерев’янілі; в більшості видів циліндричні, часто ледь ребристі або гостро-

Продовження табл. 4
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ребристі (L. fl avum). У рослин  видів секції Syllinum розвинуті генеративні та 
вегетативні пагони, а в L. czernjajevii, L. ucranicum, L. pallasianum, L. tauricum, 
L. basarabicum, L. linearifolium – несправжньорозеткові пагони (рис. I) 
[220, 222]. Стебла рослин опушені простими  короткими (L. czernjajevii, 
L. pallasianum) або довгими (L. hirsutum, L. lanuginosum) волосками, в окре-
мих видів (L. corymbulosum) – дрібними шипиками. 

Листок. Характер розташування листків у рослин  роду Linum має 
важливе таксономічне значення, на що звертали увагу ще автори перших 
систем [408, 437, 506, 572 та ін.]. Більшості видів роду властиве чергове 
розташування листків, за винятком L. catharticum (sect. Cathartolinum), лист-
ки якого супротивні (рис. I). 

Листки сидячі, прості, цілокраї, голі або сріблясто-білі внаслідок гус-
того дрібного опушення (L. pallasianum, L. czernjajevii) [73, 83, 160, 267]; 
у більшості видів роду листки розміщуються під гострим кутом до стеб-
ла і лише в L. extraaxillare (sect. Adenolinum) – відхилені горизонтально. 
Прилистки відсутні або мають вигляд двох «стипулярних» залозок, які 
опадають у разі пізнього цвітіння та під час плодоношення [83, 91, 249, 
337, 377, 450, 451, 572], що характерно виключно для видів секції Syllinum. 
Листки більшості видів роду за формою оберненояйцеподібно-видовжені 
чи широкооберненояйцеподібні (sect. Syllinum, Cathartolinum, Dasylinum), 
рідше – вузьколінійно-шилоподібні (L. marschallianum), лінійні або лінійно-
ланцетні (L. austriacum, L. perenne), широколанцетні (L nervosum) (рис. II, 
рис. IX. 1-23, табл. 4). 

Краї  листкової пластинки в рослин більшості видів цілокраї, рід-
ше дрібнозубчасті (L. corymbulosum, L. tenuifolium, зрідка і в L. trigynum). 
Поверхня листків гладенька, блискуча, іноді з восковим нальотом 
(L. usitatissimum). В окремих видів листкові пластинки опушені прости-
ми волосками різного розміру, порожнина яких заповнена слизом [135], 
іноді вкриті дрібними шипиками [219]. Кількість жилок на листках у 
різних видів роду від однієї до п’яти [57, 73, 83, 91, 93, 216, 249, 377, 450 
та ін.] і є діагностичною ознакою при розмежуванні близьких видів 
(L. flavum і L. tauricum), груп видів у межах секції Linum (L. bienne, 
L. usitatissimum і L. nervosum, L. jailicola) тощо (табл. 4).

Деякі автори [54, 64, 83, 91, 93, 249, 251, 377] у видів роду Linum відзна-
чають варіабельність окремих ознак вегетативних органів рослин: напри-
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клад, опушення листків і стебел у L. czernjajevii, L. pallasianum, L. nervosum, 
L. jailicola, L. hirsutum та ін., розміри листків і щільність їхнього розташуван-
ня, кут відхилення листків від стебла та наявність або відсутність неплідних 
пагонів у L. austriacum, L. perenne, характер верхівки листків у L. nervosum. 

Таким чином, діагностичними ознаками вегетативних органів рослин 
видів роду Linum є: на рівні секцій – тривалість життєвого циклу, особли-
вості кореневої системи, наявність несправжньорозеткових пагонів, по-
рядок розташування листків, наявність «стипулярних» залозок, форма та 
розміри листків; на рівні виду – тривалість життєвого циклу, форма й розмі-
ри листків, кількість жилок на листках, особливості опушення, колір стебла 
[220, 221, 228]. 

ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН

У систематиці роду Linum флори України морфологічні ознаки гене-
ративних органів рослин використовуються як діагностичні, передусім на 
рівні роду та секцій [16, 45, 57, 64, 83, 208, 220, 221, 226, 249, 337, 374, 408, 
416, 418, 441, 450, 451, 474, 496, 500, 506, 508, 521, 572].

Суцвіття. Квітки видів досліджуваного роду зібрані в цимозні (заві-
йка, багато- або малоквітковий дихазій) або рацемозні (волоть, китиця, щи-
ток, несправжній зонтик) верхівкові або пазушні суцвіття. Прості суцвіття 
у більшості видів об’єднуються у складні колосо- або китицеподібні заві-
йки, зібрані в щиткоподібні, китицеподібні або волотисті суцвіття [52, 83, 
90, 323, 377]. Низці видів роду (L. fl avum, L. nervosum, L. extraaxillare та ін.) 
властиві декілька типів суцвіть (табл. 5). 

Квітка. У всіх видів роду Linum квітка двостатева, з подвійною оцві-
тиною, актиноморфна, п’ятичленна, гетеростильна або гомостильна [52, 
83, 91, 377, 408, 426, 441, 468, 535, 572]. Чашечка складається з п’яти віль-
них, іноді зрослих при основі, черепичасто розташованих чашолистків, 
які не опадають після відцвітання квітки й залишаються при плодах [337, 
431]. За формою чашолистки ланцето-видовжені, еліптично-яйцеподібні чи 
яйцеподібно-ланцетні. 
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Таблиця 5 

Порівняльно-морфологічна характеристика

 генеративних органів рослин видів роду Linum L. у флорі України

1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m

ba
sa

ra
bi

cu
m

 

Щиткоподібні, 

негусті

1,8–2,0× 

0,7–0,8 

мм, по-

товщені, 

неви-

разно 

ребристі, 

голі

Кулясті, звуже-

ні на верхівці у 

вістря 

0,6–1,0 мм 

завд.

Перегородки 

опушені 

3,5–

4,0 

Видовжено-

яйцеподібні, 

світло-коричневі, 

носик майже не 

виражений

2,2–2,5

Li
nu

m

cz
er

nj
aj

e v
ii 

Небагатоквіткові 

дихазії, з коло-

соподібними 

гілками 

1,8–2,0× 

0,7–0,8 

мм, 

потовще-

ні, 

ребристі, 

опушені

Кулясті, вістря 

0,5–0,9 мм 

завд.

Перегородки 

опушені 

5–6 Косояйцеподібні, 

світло-коричневі, 

носик чітко 

виражений

2,5–3,0

Li
nu

m
 

pa
lla

si
an

um
 

Дихазій 2-3× 

0,7–0,8 

мм, 

потовще-

ні, 

ребристі, 

опушені 

Видовжено-

яйцеподібні, 

вістря 

0,5–0,9 мм 

завд. 

Перегородки 

опушені 

4–6 Вузькояйце-

подібні, 

коричневі, носик 

чітко виражений

2,8–3,2

Li
nu

m
 

fl a
vu

m
 

Квітки в густих 

завійках, 

зібраних у 

щиткоподібні або 

волотеподібні 

суцвіття 

1,2–2,0× 

0,5–0,6 

мм, по-

товщені, 

ребристі, 

голі

Яйцеподібні, 

звужені на 

верхівці у 

вістря 

0,5–0,8 мм 

завд.

Перегородки 

слабо 

опушені 

3–5 Косояйцеподібні, 

видовжені, 

гладенькі, 

коричневі, носик 

слабо виражений

2,0–2,4

Вид Суцвіття Плодоніжка

Коробочка Насіння

Форма Опушення
Дов-

жина, 
мм

Формa, колір
Довжи-
на, мм
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

lin
ea

rif
ol

iu
m

 

Щиткоподібні, 

вил часто 

розгалу жені, 

небагато квіт-

кові, з колосопо-

дібними гілками 

1,5–2,0× 

0,7-0,8 

мм, по-

товщені, 

ребристі, 

голі

Яйцеподібні,  

вістря 

0,5–0,9 мм 

завд.

Перегородки 

опушені 

4,0–

4,5

Вузькояйце-

подібні, корич-

неві, носик слабо 

виражений

2,8–3,0

Li
nu

m
 

ta
ur

ic
um

Дихазії 1,5–2,0× 

0,9–1,0 

мм, по-

товщені, 

ребристі, 

голі

Кулясті, 

вістря 

0,5–0,9 мм 

завд.

Перегородки 

опушені 

розсіяно

4–5 Яйцеподібні, 

коричневі, носик 

чітко виражений

2,4–3,0

Li
nu

m
 

uc
ra

ni
cu

m
 

Малоквіткові 

дихазії

2–3× 

0,8–0,9 

мм, 

ребристі, 

голі

Кулясті, вістря 

0,5–0,9 мм 

завд.

Перегородки 

опушені роз-

сіяно 

5–6 Вузькояйце-

подібні, корич-

неві, носик не 

виражений

2,0–2,3

Li
nu

m
 

no
di

fl o
ru

m

Дихазії, завійки 1,8–2,0× 

0,8–0,9 

мм, 

товсті, 

ребристі, 

голі

Яйце подібно-

кулясті, вістря 

0,2–0,5 мм 

завд.

Голі 5–6 Яйцеподібні, 

світло-коричневі, 

носик чітко 

виражений

2,4–2,7

Li
nu

m
 

au
st

ria
cu

m
 Китицеподібні 

завійки, зібрані 

в китицеподібні 

суцвіття

15–20× 

0,3–0,4 

мм, ви-

гнуті, голі

Яйце подібно-

кулясті, 

приплюснуті, 

ледь загострені

Перегородки 

опушені 

4–5 Видовжено-

яйцеподібні, 

плоскі, коричневі, 

носик слабо 

виражений

2,5–3,6

Li
nu

m
 

m
ar

sh
al

lia
nu

m

Щитки 15–20× 

0,3–0,4 

мм, пря-

мі, голі

Яйце подібні, 

тупі 

Перегородки 

густо опушені

7–8 Сплюснуто- і 

косовидовжено-

яйце подібні, 

майже чорні, 

блискучі, носик 

чітко виражений

4,0–4,5

Продовження табл. 5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

pe
re

nn
e 

Довгі густі 

китицеподібні 

завійки, зібрані у 

волоті

16–18× 

0,3–0,4 

мм, пря-

мі, відіг-

нуті вбік, 

голі

Широкояйце-

подібні, ледь 

загострені 

Перегородки 

опушені

5–7 Яйцеподібні, 

плоскі, майже 

чорні, носик чітко 

виражений

3,5–5,0

Li
nu

m
 

sq
ua

m
ul

os
um

 

Щитки 7,0–15× 

0,3–0,4 

мм, голі 

Яйце подібні, 

ледь загострені

Перегородки 

опушені

4–5 Сплюснуто-

яйцепо  діб ні, 

темно-ко ричневі, 

блискучі, 

носик слабо 

вира жений

3,2–3,5

Li
nu

m
 

ex
tr

aa
xi

lla
re

 

Негусті китице-

подібні завійки, 

зібрані у волоть

10–15× 

0,3–0,4 

мм, пря-

мі, голі 

Яйце подібні, 

кулясто-яйце-

подібні, тупі

Перегородки 

розсіяно опу-

шені 

7–8 Яйцеподібні, 

темно-коричневі, 

з широким, 

тупим, чітко 

вираженим 

носиком

3,2–5,0

Li
nu

m

 b
ie

nn
e

Вилчасто розга-

лужені, волоті

11–22× 

0,3–0,4 

мм, 

ребристі, 

голі

Кулясто-

яйцеподібні, 

вістря 

0,7–0,9 мм 

завд. 

Перегородки 

по внутрішніх 

кра ях з густи-

ми дов гими 

війками

5–6 Дрібні, кулясті, 

світло-бурі, 

блискучі, зі слабо 

ви раженим 

носиком або без 

нього 

2,0–2,5

Li
nu

m
 

ne
rv

os
um

Небагатоквіткові 

дихазії чи моно-

хазії, зібрані в 

щитки

10–14× 

0,5–0,7 

мм, голі 

Широкояйце-

подібні, вістря 

0,8–1,2 мм 

завд.

Перегородки 

опушені 

6–8 Вузько-

видовжено-

яйцеподібні, 

світ ло-коричневі, 

з ледь вигнутим 

чітким носиком 

3–4

Li
nu

m
 

ja
ili

co
la

 

Стиснуті, мало-

квіткові, щитки

7–12× 

0,6–0,8 

мм, голі 

Широкояйце-

подібні, вістря 

0,8–1,0 мм 

завд.

Перегородки 

опушені

4–6 Вузько-

яйцеподіб ні, 

світло-коричневі 

з чітким, 

вигнутим 

носиком

2,8–3,8

Продовження табл. 5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

us
ita

tis
si

m
um

 

Волоті 15–31× 

0,5–0,7 

мм, голі 

Кулясті, вістря 

0,7–1,0 мм 

завд.

Перегородки 

розсіяно 

опушені

6–8 Видовжено-яйце-

по діб ні, сплюс-

нуті, гладенькі, 

блиску чі, по 

краю з обід ком, 

темно-коричне ві, 

з добре вираже-

ним широким 

носиком 

3,8–4,8

Li
nu

m
 

co
ry

m
bu

lo
su

m
 

Волоті, щитки 1,0–1,5(2) 

×0,2–0,3 

мм, голі 

Яйцеподібні, 

загострені

Перегородки 

опушені 

2,3–

3,0

Еліпсоподібні, 

плоскі, світло-

коричневі, носик 

слабо виражений

0,9–1,6

Li
nu

m
 

te
nu

ifo
liu

m
 

Китицеподібні 

завійки, зібрані в 

щитки

2–5× 

0,4–0,5 

мм, голі 

Яйцеподібні 

або округлі, 

загострені 

Перегородки 

опушені 

3–4 Видовжено-яйце-

подіб ні, сплюс-

нуті, гладень кі, 

блискучі, світло-

коричневі, носик 

не виражений

1,9–2,5

Li
nu

m
 

tr
ig

yn
um

Колосоподібні 

завійки, зібрані в 

негусті волотеві 

складні суцвіття

2,0–3,5× 

0,1–0,2 

мм, голі

Округлі, 

загострені

Перегородки 

опушені 

дов гими 

волосками

1,5–

2,0

Яйцеподібні, 

пло скі, коричневі, 

но сик не вира-

жений

1,8–2,0

Li
nu

m
 

hi
rs

ut
um

Колосоподібні 

волоті

1,5–2,0 

×0,9–1,0 

мм, опу-

шені

Кулясті, вістря 

0,5–0,8 мм 

завд.

Коробочки 

у верхній 

части ні та 

перего род-

ки розсіяно 

опуше ні

4–5 Кулясто-еліпсо-

подібні, плоскі, 

гладенькі, темно-

коричневі, носик 

слабо виражений

2,4–3,0

Li
nu

m
 

la
nu

gi
no

su
m

 

Колосоподібні 

волоті

1,5–2,0× 

0,8–1,0 

мм, густо 

опушені

Яйцеподібні, 

вістря 

1,0–1,2 мм 

завд.

Коробочки гус-

то опушені у 

верхній части-

ні, розсі яно – у 

ниж ній; перего-

родки розсіяно 

опушені

4–5 Кулясті, плоскі, 

гладенькі, світло-

коричневі, носик 

не виражений

2,0–2,4

Продовження табл. 5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 

ca
th

ar
tic

um
 

Дихазії 11–13× 

0,1–0,2 

мм, прямі 

або часті-

ше зігнуті, 

голі

Кулясті, тупі Внутрішні 

стінки 

опушені 

довгими 

волосками 

2–3 Еліпсоподібні, 

плоскі, гладенькі, 

світло-коричневі, 

носик слабо 

виражений

1,1–1,5

У представників різних секцій роду чашолистки часто розрізняються 
за формою, розміром, кольором, формою верхівки, опушенням, кількістю 
жилок і розташовуються у двох колах [218, 226] (рис. III, табл. 6).

Форма і розміри чашолистків, характер облямівки та форма їхнього 
краю, наявність вістря й інші ознаки є різними в чашолистків двох кіл у 
межах однієї квітки (наприклад, представники секцій Syllinum і Adenolinum) 
(рис. IV). Так, у L. hirsutum (sect. Dasylinum) опушеною є зовнішня та верхня 
внутрішня частини поверхні чашолистків, на відміну від близького до нього 
виду L. lanuginosum, для якого характерне суцільне опушення зовнішньої 
та внутрішньої поверхонь чашолистків. Досліджуючи зразки L. tenuifolium 
(розглядаємо у складі sect. Dichrolinum, раніше більшістю авторів – у sect. 
Linopsis) із різних регіонів України в Гербарії KW, ми вперше звернули ува-
гу на опушення короткими волосками внутрішньої поверхні чашолистків 
(табл. 6), що є додатковою діагностичною ознакою на рівні виду.

Форма краю чашолистків не завжди однозначно трактувалася мо-
нографами роду. На підставі критичного аналізу літературних джерел 
[54, 57, 83, 91, 216, 353, 377, 448, 450] та власних досліджень виділяємо 
п’ять типів форми краю чашолистків (рис. 3): 1 –  цілісний (sect. Adenolinum); 
2 – залозисто-війчастий (sect. Dasylinum, Cathartolinum, Linopsis); 3 – зубчас-
тий (sect. Syllinum, Linum: L. nervosum, L. jailicola), у т.ч. за формою та розміром 
розрізняються зубчики: дрібні, ледь помітні, видовжені, потовщені, розта-
шовані перпендикулярно, розсіяно або густо, проте специфічної видової 
належності цих ознак не спостерігається; 4 – війчастий (sect. Linum), війки 
переважно довгі й тонкі, розміщуються густо (L. usitatissimum) або розсіяно 
(L. bienne); 5 – пилчасто-залозисто-війчастий (лише L. corymbulosum, sect. 
Linopsis).

Продовження табл. 5
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Отже, форма чашолистків і кількість жилок, форма їхнього краю є 
діагностичними ознаками на рівні секцій, а розміри чашолистків, їхній колір 
та опушення – на рівні виду (L. tenuifolium). 

Таблиця 6

Порівняльно-морфологічна характеристика квітки 

рослин видів роду Linum L. у флорі України

1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
   b

as
ar

ab
ic

um

Ланцетні,  

5–9×1–2 

мм, верхівки 

шилоподібно 

загострені, по 

краях плівчасті, 

зубчасті з однією 

жилкою 

Обернено-

яйце подіб ні, 

13–20 × 6–8 

мм, верхівки 

зао круг лені, 

нігтики 

2–4 мм завд., 

голі

7–8 мм 

і 10–13 

мм завд., 

тичин ко-

ва труб  ка 

1,8–2,0 

мм завд., 

ото чує 

зав’язь; 

голі

Видовжено-

яйцеподібні, 

0,9–1,1 × 

0,5–0,6 мм 

Пляшко-

подіб на, 

1,8–2,0 × 

0,8–1,0 мм, 

слабо реб-

 ри ста, темно-

корич нева

10–12 мм 

та 6–7 

мм завд., 

зрослі при 

основі, голі

Вузько-

цилінд-

ричні, 

0,6–0,8 

мм завд.

Рис. 3. Форми краю чашолистків: 1 – цілісний, 2 – залозисто-війчастий, 
3 – зубчастий, 4 – війчастий, 5 – пилчасто-залозисто-війчастий.

1 2 3 4 5

Вид Чашолистки Пелюстки Тичинки Пиляки Зав’язь Стилодії Прий-
моч ки
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2. МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
  c

ze
rn

ja
je

vi
i

Ланцето-яйце-

подібні, 4–7 × 

2,0–2,5 мм, 

верхівка 

шилопо дібно 

загострена, по 

краях широ ко-

плівчасті, 

густо зуб час ті з 

однією жилкою, 

в ниж ній частині 

кілеподібні, 

опушені

Обернено-

яйце подіб ні, 

12–20 × 7–10 

мм, верхівки 

заокруглені, 

нігтики 2,5-3,0 

мм завд., голі

5–6 мм та 

8–9 мм 

завд., 

трубка 

2,5-3,0 

мм завд., 

пов ністю 

оточує 

зав’язь; 

голі

Видовжено-

яйцеподібні, 

1,0–1,25 × 

0,5–0,6 мм 

Пляшко-

подібна, 

1,8–2,5× 

0,8–1,0 мм, 

слабо реб-

риста, темно-

коричнева 

7–8 мм 

та 2,5–4,0 

мм завд., 

зрослі при 

основі, голі

Вузько-

цилінд-

ричні, 

0,8–1,0 

мм завд.

Li
nu

m
  p

al
la

si
an

um

Ланцето-

яйцеподібні, 

6–10 (12) × 

1,5–2,5 мм, по 

краях облямівки 

зубчасті з однією 

виразною 

опушеною 

жилкою, 

кілеподібні 

Обернено-

яйце подіб ні, 

17–20 × 6–9 

мм, верхівки 

округлі, 

нігтики 

2,5–3,0 мм 

завд., голі

6–7 мм та 

7–8 мм 

завд., 

трубка 

1,0–1,4 

мм завд., 

повністю 

оточу є 

зав’язь; 

нитки 

опушені 

коротки-

ми волос-

ками

Видовжено-

яйцеподібні, 

1–2 × 0,7–1,0 

мм 

Вузькояйце-

подібна, 

1,5–1,8 × 

0,5–0,9 мм, 

ребриста у 

верхній час ти-

ні, коричнева

6,0–7,8 

мм та 

3–4 мм 

завд., 

зрослі при 

основі, голі 

Вузько-

цилінд-

ричні, 

0,7–0,9 

мм завд.

Li
nu

m
 fl 

av
um

Ланцетні, 5–10 × 

1–2 мм, верхівка 

шилоподібно 

загострена, 

зубчасті по краю 

облямівки з 

однією виразною 

жилкою, 

кілеподібні 

Видовжено-

обер нено-

яйцеподібні, 

12–25 × 

5,5–10,0 мм, 

верхівки 

округлі, 

нігтики 3-4 мм 

завд., опушені

6–10 мм 
та 10–12 
мм завд., 
трубка 
2,5–3,0 
мм завд., 
повністю 
оточує 
зав’язь; 
голі

Вузько-

яйцеподібні, 

0,9–2,0 × 

0,3–1,2 мм

Видовжено-

куляста, 

1,5–2,5 × 

0,5–1,2 мм, 

ребриста у 

верхній части-

ні, коричнева

8–13 мм та 

4–7 мм 

завд., 

зрослі 

майже до 

середини, 

голі

Округло-

колосо-

подібні, 

іноді 

булаво-

подібні, 

0,5–1,0 

мм завд. 

Продовження табл. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 li

ne
ar

ifo
liu

m

Ланцетні, 5–10 × 

1–3 мм, верхів-

ка шилоподібно 

загострена, 

зубчасті по краю 

облямівки, з 

однією ви раз ною 

жилкою, у фазі 

плодо но шення 

верхня частина 

горизон тально 

відхилена від 

коробочки

Видовжено-

обер нено-

яйцеподібні, 

15–22 × 6–8 

мм, верхівки 

округло-

видовжені, 

нігтики 

2–3 мм завд., 

голі

6–8 мм 

та 10–12 

мм завд., 

трубка 

1,6–2,3 

мм завд., 

повністю 

оточує 

зав’язь; 

голі

Еліпсо-

подібні, 

0,9–2,0 × 

0,25–1,2 мм

Куляста, 

1,0–1,5 × 

1,0–1,25 мм, 

ребриста у 

верхній части-

ні, коричнева

9–11 мм 

та 5–7 

мм завд., 

зрослі 

на 1/3 

довжини, 

голі 

Вузько-

цилінд-

ричні, 

0,6–0,9 

мм завд. 

Li
nu

m
 ta

ur
ic

um

Ланцето-яйце-

подібні, 5–10 × 

1,1–1,7 мм, вер-

хівка шилоподіб-

но- загострена, 

по краю вузької 

облямівки роз-

сіяно зубчасті, з 

однією виразною 

жилкою, кілепо-

дібні

Обернено-

яйцеподібні, 

15–23 × 

6–9 мм, 

верхівки ледь 

видовжені 

або округлі, 

нігтики 

2–3 мм завд., 

голі

6–8 мм 

та 8–10 

мм завд., 

трубка 

1,5–2,0 

мм завд., 

повністю 

оточує 

зав’язь; 

голі

Вузькояйце-

подібні або 

еліпсо подібні, 

0,9–2,0 × 

0,3–1,1 мм

Видовжено- 

куляста, 

1,5–2,0 × 

0,8–1,0 мм, 

ребриста у 

верхній части-

ні, коричнева

7–9 мм та 

2–3 мм 

завд., 

зрослі при 

основі, голі 

Вузько-

цилінд-

рич ні, 

видов-

жено-

яйце-

подібні, 

0,5–0,7 

мм завд.

Li
nu

m
  u

cr
an

ic
um

(3) 4–7 × 1,8–2,8 

мм, зовнішні 

ланцетні, з 

вузькою облямів-

кою, внутрішні 

видовжено-яйце-

подібні з широ-

кою обля мівкою, 

всі дрібно зубчасті 

по краях, заго-

стрені на верхівці 

з однією невираз-

ною жилкою

Обернено-

яйцеподібні, 

13–25 × 5–8 

мм, верхівки 

округлі, 

нігтики 

3–4 мм завд., 

голі

5–6 мм 

та 7–10 

мм завд., 

трубка 

1,7-2,1 

мм завд., 

повністю 

оточує 

зав’язь 

Видовжено-

яйцеподібні, 

1,0–1,3 × 

0,5–0,7 мм 

Видовжено-

куляста, 

1,5–2,0 × 

0,8–1,1 

мм, темно-

коричнева

7–8 мм 

та 2–3 

мм завд., 

зрослі лише 

при основі, 

голі

Вузько-

цилінд-

ричні, 

0,6–0,8 

мм завд.

Продовження табл. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
  n

od
ifl 

or
um

Вузьколанцетні, 
5-–15 × 1,0–1,5 
мм, верхівка 
тупо загострена, 
в нижній частині 
зубчасті, з 
однією виразною 
жилкою 

Клино-
подібно-обер-
не нояйце-
подібні, 1,4-1,6 
× 3,8–4,1 мм, 
верхів ки 
горбкувато-
видовжені, 
нігтики 4-5 мм 
завд., видов-
жені, зрослі в 
довгу трубку, 
голі

6–8 мм 
завд., 
тичинко-
ва трубка 
3,6–4,0 
мм завд., 
зрослі 
майже до 
верхівки; 
голі

Еліпсопо-
дібно-
трикутної 
форми, 
0,5–0,7 мм 
завд.

Видовжено-
куляста, 
1–3 × 1,0–1,2 
мм, у верх-
ній части ні 
ребриста, 
світло-
коричнева 

3,5–4,0 
мм завд., 
зрослі при 
основі 
або на 1/3 
довжини, 
голі 

Видов-
жено-
еліп-
тичні, 
0,1–0,3 
мм завд.

Li
nu

m
 a

us
tr

ia
cu

m

3-6 × 2,0-3,5 мм, 
зовнішні – 
еліптично-
яйцеподібні, з 
вузькою обля-
мівкою, внутріш-
ні – широко-
яйцеподібні, з 
широкою обля-
мівкою; верхівка 
загострена з 

вістрям, із 3–5 
жилками, опук-
лими при основі

Широко- 
обернено-
яйцеподібні, 

9–17 (18) × 

6–10 мм, 
верхівка 
заокруглена, 

нігтики 1–2 
мм завд., 
опушені

4,2-5,5 
мм та 

6,5–9,5 
мм завд., 
тичинко-
ва трубка 
1,2 мм 
завд., 
майже 
повністю 
оточує 
зав’язь; 
голі

Еліпсоподібні, 
округло-
трикутні, 

1,2–1,7 × 

0,3–0,8 мм 

Видовжено-
куляста, 

1,0–1,8 × 

0,4–1,0 
мм, іноді 
ребриста, 
жовта або 
світ ло-
коричнева

4,5–7,5 
мм та 

3,5–4,0 
мм завд., 
вільні, голі

Яйце-
подіб-
ні або 
еліпсо-
подібні, 

0,2–0,3 
мм завд.

Li
nu

m
 m

ar
sc

ha
lli

an
um

4,5–6,0 ×2,5–5,0 
мм, зовнішні 
еліптично-яйце-
подібні, з вузь-
кою облямівкою, 
загострені, внут-
рішні – широко-
яйцеподібні, з 
широкою обля-
мівкою, верхівка 

з вістрям; із 3–5 
жилками при 
основі

Широко-
обернено-
яйцеподібні, 
13–16 × 8–10 
мм, нігтики 
1-2 мм завд., 
голі

4,0–4,5 
мм та 6–7 
мм завд., 
тичинко-
ва трубка 
досягає 
2/3 висо-
ти зав’язі 
або пов-
ністю 
оточує її; 
голі

Видовжено-
еліпсоподібні, 
0,7–1,0 × 
0,4–0,6 мм

Видовжено-
яйце-
подібна, 
2,0–2,2 × 
1,0–1,2 мм, 
гладенька, 
коричнева

4–6 мм та 
4,0–4,5 
мм завд., 
зрослі при 
основі, голі

Коротко-
еліпсо-
подібні, 
яйце-
подібні, 
0,1–0,2 
мм завд.

Продовження табл. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
   p

er
en

ne

Зовнішні 3,5–5,0 

× 2,0–2,3 мм, 

еліптично-

яйцеподібні, за-

гост ре ні, з вузь-

кою облямівкою, 

внут рішні 4-7 × 

3,5–4,0 мм, 

округло-

яйцеподібні, з 

широ кою обля-

мів кою, 

заокруглені, на 

верхівці 

загострені; з 

3-ма–5-ма жил-

ками при основі

Обернено-

яйцеподібні, 

11–21 × 4–15 

мм, нігтики 

клиноподібні, 

1–2 мм завд., 

опушені

4–6 мм 
та 6,5–9,0 
мм завд., 
тичинко-
ва трубка 
досягає 
2/3 висо-
ти за в’язі, 
тичинки 
у верхній 
час тині 
сині, в 
ниж ній 
частині 
іноді 
розсіяно 
опушені, 
переваж-
но голі

Видовжено-

еліпсоподібні, 

1,2–1,4 × 

0,5–0,6 мм 

Еліпсо-

подібна, 

1,8–2,1 × 1–2 

мм, ребриста, 

світло-

коричнева

6,5–9,0 

мм та 3–6 

мм завд., 

зрослі при 

основі, голі

Яйце-

подібні, 

0,3–0,5 

(0,7) мм 

завд.

Li
nu

m
 sq

ua
m

ul
os

um

2,5–4,0 × 2,0–2,3 
мм, зовнішні 
яйцеподібні, ко-
ротко- заго стре ні, 
з вузькою обля-
мівкою, внут-
рішні округлі, 
тупі, з ши ро кою 
обля мів кою; з 
3-ма жилка ми 
при основі

Широко-

обернено-

яйцеподібні, 

10–21 ×5–14 

мм, нігтики 

клиноподібні, 

2–3 мм завд., 

голі

3–4 мм 

та 6,5–9,0 

мм завд., 

трубка 

досягає 

середини 

зав’язі; 

голі

Еліпсоподібні, 

0,9–1,0 × 

0,1–0,2 мм 

Пляшко-

подібна, 

1,0–1,2 × 

0,9–1,1 мм, 

гладень ка, 

світло -

коричнева

6,5–9,0 

мм та 3–4 

мм завд., 

вільні, голі

Нирко-

подібні, 

0,3–0,5 

мм завд. 

Li
nu

m
 e

xt
ra

ax
ill

ar
e

4-7 × 1,5-3,0 мм, 
зовнішні вузько-
ланцетні, внут-
рішні яйцеподіб-
но-ланцетні, вер -
хівка загострена, 
з вістрям; із 
вузькою обля-
мівкою; із 3-ма-
5-ма жилками 

Видовжено-
оберне но-
яйцеподібні, 
17–24 × 6–7 
мм, верхівки 
хвилясті, ніг-
тики клинопо-
дібні, 1,5–2,5 
мм завд., 
опушені

4–5 мм 

та 7,0–7,5 

мм завд., 

трубка 

досягає 

2/3 

висоти 

зав’язі; 

голі

Яйцеподібні, 

1,8–2,0 × 

0,5–0,8 мм 

Яйцеподібна, 

1,2–1,9 × 

1,0–1,4 

мм, світло-

коричнева

5,0–6,5 мм 

та 2,5–4,0 

мм завд., 

зрослі при 

основі 

або на 1/3 

довжини, 

голі 

Яйце-

подібні, 

майже 

голов-

часті, 

0,1–0,3 

мм завд.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 b

ie
nn

e

Яйцеподібні, 4–6 

× 2–3 мм, по 

краях із прозо-

рою облямівкою, 

війчасті, в 

нижній частині 

блис кучі, верхів-

ка загострена, з 

3-ма жилками: 

центральна кіле-

подібна, бічні 

слабо виражені

Широко-

обернено-

яйцеподібні,  

8–5 × 6–9 

мм, верхівки 

заокруглені, 

нігти ки 

0,2–0,4 мм 

завд.

5–8 мм 

завд., 

нитки 

зрослі 

лише при 

основі; 

голі 

Видовжено-

яйцеподібні, 

1,0–1,8 × 

0,2–0,5 мм 

Яйцеподібна 

1–3 × 0,5–0,9 

мм, гладень-

ка, коричнева

4–7 мм 

завд., 

зрослі 

на 1/3 

довжини, 

голі 

Цилінд-

ричні, 

0,1–0,4 

мм завд.

Li
nu

m
 n

er
vo

su
m

Видовжено-

яйцеподібні, 

7–12×1–3 мм, 

по краю світла 

облямівка із 

дрібнозубчастим 

краєм, верхівка 

шилоподібно 

загострена, 

3-5 виразних 

жилок

Округло-

обернено-

яйцеподібні, 

15–21×7–12 

мм, верхівки 

заокруг лені, 

нігтики 0,5–

5,0 мм завд., 

опушені

5–6 мм 

та 8–10 

мм завд., 

тичинко-

ва трубка 

досягає 

середини 

зав’язі; 

голі

Видовжено-

яйцеподібні, 

1,0–2,5×

0,6–1,0 мм

Пляшко-

подібна, 

1,3–2,5 × 

0,8–1,5 мм, 

коричнева 

8–10 мм 

і 5–6 мм 

завд., 

зрослі при 

основі, голі

Вузько-

ци лін д-

ричні 

або 

ци лінд-

ричні, 

0,5–1,6 

мм завд.

Li
nu

m
 ja

ili
co

la

Видовжено-

яйцеподібні, 

5–8×1,0–3,5 

мм, по краю з 

облямівкою із 

дрібно- 

зубчастим 

краєм, верхівка 

шилоподібно 

загострена, 

3–5 виразних 

жилок

Округло-

оберненояй це  

подібні, 

15–17 × 6–12 

мм, верхів ки 

округлі, часто 

з три   кутним 

заго стре н ням, 

нігтики 4–5 

мм завд., голі

5–7 мм 

та 8–10 

мм завд., 

трубка 

1,0–1,2 

мм завд., 

дося гає 

майже 

середини 

зав’язі; 

голі

Видовжено-

яйце подібні, 

1,0–1,5 × 

0,2–0,6 мм 

Еліпсоподіб-

на, 1,0–2,0 × 

0,5–1,0 мм, 

гладенька, 

коричнева

7–10 мм 

і  2,5–3,5 

мм завд., 

зрослі при 

основі, голі 

Цилінд-

рич ні, 

0,4–1,6 

мм завд.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 u

si
ta

tis
si

m
um

Яйцеподібні, 

4–6(9) × 3–4 

мм, з облямів-

кою, з війчастим 

краєм, верхівка 

шилоподібно 

загострена, з 

3-ма виразними 

жилками

Обернено-

яйцепо діб  но-

клино по дібні, 

8–17 × 5–8 

мм, вер хів ки 

округ лі, краї 

хви лясті, ніг-

тики 0,3–0,5 

мм завд., голі

6–8(10) 

мм завд., 

нитки 

вго рі сині, 

зрослі 

при 

осно ві, 

тичинко-

ва труб ка 

0,2–0,4 

мм завд.; 

голі

Яйцеподібні 

1–2 ×0,4–0,9 

мм

Яйцеподібна, 

2–4 × 

0,5–1,3 мм, 

гладенька, 

коричнева

3–6 (8) 

мм завд., 

зрослі 

на 1/3 

довжини, 

голі

Цилінд-

ричні,  

0,1–0,6 

мм завд.

Li
nu

m
  c

or
ym

bu
lo

su
m

Видовжено-
яйцеподібні, 
(3)4–6×0,5–1,0 
мм, при основі 
глян це во-бі лу-
ваті, по краях 
пил час  то-зало-
зис то- війчасті, 
вер хівка шило-
 подібно загост-
ре на, видовже-
на; з 3 жилками, 
центра льна 
опукла 

Вузько-

обернено-

яйцеподібні, 

5,0–8,0 × 

1,8–2,0 мм, 

верхівки 

видовжені, 

нігтики 1–2 

мм завд., голі

2,5–3,0 

мм завд., 

нитки 

зрослі 

при осно-

ві; голі 

Видовжено-

овальні, 

0,5–1,2 × 

0,1–0,2 мм

Куляста, 

1,0–1,3 × 

0,7–1,3 мм, 

ребрис та, 

світло- 

коричнева 

або жовта

1,0–1,3 мм 

завд., віль-

ні, голі 

Кулясті, 

0,1–0,15 

мм завд.

Li
nu

m
 te

nu
ifo

liu
m

Ланцето-

яйцеподібні, 

5,0–8,0×0,5–1,7 

мм, по краях 

густо за лозисто- 

війчасті, верхівка 

ви довжена, заго-

стрена; зсереди-

ни опушені ко-

роткими волос-

ками, 3 жилки: 1 

виразна, 2 слабо 
виразні 

Обернено-

яйце подібні, 

10,0–16,0 × 

3,5–5,5 мм 

з невеликим 

загостренням 

на верхівці, 

нігтики 

2–3 мм завд.

4–7 мм 

завд., 

опушені 

в нижній 

час тині, 

тичинко-

ва трубка 

досягає 

се ре  дини 

зав’язі

Вузькі, 

видовжено-

яйцеподібно-

трикутні, 

1,3–1,7 × 

0,2–0,5 мм

Яйцеподібна 

1,3–2,2 × 

0,7–1,5 мм, 

ребриста, 

коричнева 

4,2–6,7 

мм завд.,  

вільні, голі

Кулясті, 

0,1–0,3 

мм завд.

Продовження табл. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 tr

ig
yn

um

Ланцето-

яйцеподібні, 

2,0–3,7 (4) × 

0,5–1,2 мм, 

верхівка 

загострена, з 

дрібнозалозисто-

вій частими 

краями, трьома 

жилками 

Обернено-

яйцепо діб ні, 

5–6×1–3 мм, 

верхівки 

ок руг      лі, 

ніг  тики 

0,2–0,5 мм 

завд.

0,8–1,2 

мм завд., 

зрослі 

при 

основі; 

голі 

Видовжено-

яйцеподібні, 

0,5–1,0 × 

0,1–0,2 мм

Яйцеподібна, 

1,0–1,3 × 

0,3–0,4 мм, 

коричнева 

0,9–1,1 

мм завд., 

вільні, голі

Кулясті, 

0,1–0,15 

мм завд.

Li
nu

m
 h

irs
ut

um

Вузьколанцетні, 

5,0–11,0 × 

1,2–3,0 мм, 

залозисто-

війчасті по кра ях, 

без облямівки, 

зовні та у 

верхній частині 

всередині 

гус то опушені 

довгими 

тонки ми 

волосками; 

верхівка тупо 

загострена, з 

трьома вираз-

ними жилками, 

дві з яких 

до ся гають 

середини 

чашолистків

Обернено-

яйце подіб ні, 

16–30 (33)× 

6–18 мм, 

верхівки окру-

глі, по краях 

хвилясті, із 

трикут ним 

заго стрен ням, 

нігтики 

5–10 мм 

завд., зрослі  

серед німи 

частинами 

7–14 мм 

та 

9–15 мм 

завд., 

опушені; 

тичинко-

ва трубка 

1,7–1,9 

мм завд.,  

оточує  

зав’язь 

на 2/3 її 

висоти

Еліпсоподібні, 

4-гранні, 

0,7–1,5 × 

0,5–0,7 мм 

Колбоподібна, 

1,25–3,0 × 

0,5–1,5 мм, 

реб рис та, у 

верх ній 

час т ині 

гус то 

опушена, 

темно-

коричнева

7–16 мм 

та  4–11 

мм завд., 

зрослі до 

середини, 

вільні лише 

на верхівці, 

внизу густо 

опушені

Видов-

жено-

лінійні, 

0,5–2,25 

мм завд.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Li
nu

m
 la

nu
gi

no
su

m

Ланцетні, 

9–12 × 1,2–3,0 

мм, залозисто-

війчасті по краях, 

довгозагострені, 

зовні і зсере-

дини опушені 

довгими, від-

стовбурченими 

волосками; 

верхівка тупо 

загострена, з 3 

виразними жил-

ками, 2 з яких 

досягають сере-

дини чашолистків

Округлі, 

16–30 (33) 

× 6–18 мм, 

вер хівки 

округлі, по 

краях хвилясті, 

тупі, нігтики 

5–9 мм 

завд., зрослі  

серед німи 

частинами 

7–12 мм 

та 8–14 

мм завд., 

зрослі в 

трубку 

1,5–1,8 

мм завд., 

яка 

досягає 

середини 

зав’язі; 

опушені 

Еліпсоподібні, 

0,9–1,7 × 

0,8–1,0 мм 

Колбоподіб-

на, 1,25–3,0 

× 0,5–1,5 

мм, ребрис-

та, у верхній 

час тині або 

вся густо опу-

шена, темно-

коричнева

7–16 мм 

та 4–11 

мм завд., 

зрослі  до 

середини 

або більше, 

внизу густо 

опушені

Видов-

жено-

лінійні, 

1,0–2,25 

мм завд.

Li
nu

m
  c

at
ha

rt
ic

um

Видовжено- лан-

цетні, 1,5–3,0 

(5,0) × 0,7–1,7 

мм, з прозорою 

обля мівкою 

із залозисто-

війчастим краєм, 

верхівка за-

гострена, з 1–3 

жилками

Ромбо-

подібно-

заокруглені, 

2,5–5,0 (6,0) × 

0,6–1,7 мм, 

верхів ка 

видовжено-

заокругле на, 

нігти ки клино-

подібно зву-

жені, 0,1–0,2 

мм завд.

1,5–2,0 

мм завд., 

лінійні, 

зрослі в 

трубку, 

яка до 

сере дини 

оточує 

зав’язь 

Еліпсоподібні, 

0,2–0,3 × 

0,1–0,3 мм 

Видовжено-

яйцеподібна, 

0,7–1,7 ×

0,3–0,7 мм, 

реб риста, 

світло -

коричнева

1,4–2,1 

мм завд., 

зрослі при 

основі, голі

Голов-

часті 

0,1–0,12 

мм завд.

Пелюстки. У видів роду Linum  пелюстки вільні, з добре вираженими 
нігтиком і пластинкою, часто більш або менш зростаються між собою се-
редніми частинами нігтиків, але їхня основа залишається вільною (sect. 
Syllinum, Dasylinum, Adenolinum (L. squamulosum)) (рис. IX. 1–23). Більшості 
видам властиві вузько- або широкооберненояйцеподібні  форми пе-
люсток, до основи клиноподібно звужені в короткий (sect. Adenolinum, 
Cathartolinum) або видовжений (sect. Syllinum, Linum, Dasylinum, Linopsis) 

Продовження табл. 6
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нігтик, переважно жовтого кольору. У L. extraaxillare, L. perenne, L. austriacum, 
L. fl avum та ін.) (рис. 4; табл. 6) нігтики пелюсток іноді опушені короткими 
волосками [429]. 

Для диференціації секцій діагностичною ознакою є колір пелюсток: 
так, у видів  секцій  Syllinum і Linopsis вони жовті,  секції Cathartolinum – білі, 
секцій Adenolinum, Linum, Dasylinum – сині, блакитні чи синьо-фіолетові.

Рис. 4. Форма пелюсток: 1 – L. austriacum (sect. Adenolinum); 2 – L. fl avum, 
3 – L. nodifl orum (sect. Syllinum); 4 – L. lanuginosum, 5 – L. hirsutum (sect. Dasylinum); 
6 – L. tenuifolium, 7 – L. corymbulosum (sect. Linopsis); 8 – L. jailicola, 9 – L. nervosum, 

10 – L. usitatissimum (sect. Linum).   Масштаб – 5 мм.

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10



— 46 —

ОПТАСЮК О.М.,  ШЕВЕРА М.В.                                                             РІД LINUM  L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ

Андроцей. У видів роду п’ять тичинок, які чергуються з пелюстками; 
між тичинковими нитками розташовані п’ять рудиментарних тичинок – лі-
нійних стамінодіїв, а при основі тичинок, із зовнішнього боку, – п’ять або 
менше нектарників, причому виділення нектару виявлене лише в L. fl avum 
[156]. Тичинкові нитки переважно голі, хоча в L. pallasianum (sect. Syllinum) 
ми відзначили їхнє опушення в нижній частині; лінійні, розширені донизу 
і при основі зрослі в трубку, яка оточує зав’язь. Довжина зрослої частини 
тичинкової трубки є діагностичною ознакою, яку використовуємо для роз-
межування видів роду на рівні секцій (табл. 6, рис. IX. 1-23) [226]. 

Для видів роду характерне явище гетеростилії. Так, гетеростильни-
ми є 16 видів льонів, гомостильними – 7. Нами вперше відзначено випад-
ки гомостилії в окремих рослин гетеростильних видів – L. squamulosum, 
L. marschallianum, L. perenne, L. austriacum (наприклад, «L. marschallianum Juz. 
Кримська обл., Балаклавський р-н, с. Орлине на Бузюк-яйлі. 05.06.1955. 
А.І. Барбарич, Д.М. Доброчаєва. № 045336», KW; «L. perenne L. Сумська 
обл., Лебединський р-н, заповідник «Михайлівська цілина». 11.06.1979. 
Шеремета, Крицька», KW; «L. austriacum L. Херсонська обл., Каланчанський 
р-н, пос. Каїрне, схил до поду. 14.06.1954. І. Білик», KW та ін.).

Пиляки видовжено-яйцеподібної форми. Важливою таксономічною 
ознакою у видів цього роду є характер прикріплення пиляка до тичинкової 
нитки. Якщо в’язальце є безпосереднім продовженням тичинкової нитки,  
пиляки є верхівковими, малорухливими і займають виключно вертикальне 
положення (sect. Syllinum, Cathartolinum). 

Прикріплення тичинкової нитки до в’язальця у середній частині забез-
печує більшу рухливість пиляка і сприяє висипанню пилку; пиляки займають 
бічне положення і розташовуються під різним кутом до тичинкової нитки 
(sect. Adenolinum, Linum, Linopsis, Dasylinum) (рис. V). 

Гінецей. У видів роду Linum геніцей ценокарпний чи синкарпний, ма-
точка складається з п’яти зрослих плодолистків. Зав’язь верхня, п’ятигнізда, 
у кожному гнізді два насінних зачатки, відокремлених неповною перего-
родкою; колбоподібної (sect. Dasylinum), пляшкоподібної (Sect. Syllinum, 
Linum), яйцеподібної (sect. Linopsis) або кулястої форми (L. corymbulosum); 
від світло-коричневого до майже чорного кольору (рис. VI), гола, рідше 
опушена (sect. Dasylinum). Стилодіїв, як і тичинок, п’ять, у більшості випад-
ків вони вільні, зрослі лише при основі або до середини в стовпчик. Ми від-
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значили, що іноді (sect. Dasylinum) стилодії зростаються до середини,  на дві 
третини, а в окремих видів секцій Syllinum (L. fl avum, L. linearifolium), 
Adenolinum (L. extraaxillare) та Linum (L. usitatissimum) вони зрослі на одну 
третину або до половини (рис. VI). Нижня частина стовпчика у видів секції 
Dasylinum опушена короткими волосками.

Приймочки за формою циліндричні (sect. Linum, Syllinum), лінійні (sect. 
Dasylinum), головчасті (sect. Cathartolinum, Linopsis), еліпсоподібні або нирко-
подібні (sect. Adenolinum) (рис. VI; рис. IX. 1–23). У L. austriacum спостерігаєть-
ся диморфізм приймочок: у довгостовпчикових особин вони еліпсоподібні, 
зрідка головчасті, в короткостовпчикових – переважно головчасті чи нирко-
подібні. Більша частина поверхні приймочки вкрита так званими «сосочка-
ми», на яких затримується пилок. 

Квітконіжки. Діагностичне значення для видів роду Linum мають дов-
жина квітконіжок і їхнє розташування відносно осі суцвіття [83, 91, 377]. 
Ознаки плодоніжок при диференціації представників роду використовува-
лися рідко, хоча нами встановлено, що для видів досліджуваного роду за-
галом характерна циліндрична форма плодоніжки, проте в представників 
секції Syllinum вона до того ж борозенчаста, а в L. tauricum і L. ucranicum – гли-
бокоборозенчаста. У L. nodifl orum (sect. Tubilinum), L. hirsutum, L. lanuginosum 
(sect. Dasylinum) плодоніжки товсті та міцні, коробочки дуже важко відокре-
мити від них; у L. bienne (sect. Linum) коробочки при дозріванні легко відо-
кремлюються від плодоніжок (див. табл. 5). 

Морфологічними ознаками квітки, які притаманні всім видам секції 
Syllinum, є жовтий колір віночка, зрослі при основі нігтики пелюсток, на-
явність центральної виразної жилки на чашолистках, верхівкові, малорух-
ливі пиляки, що займають вертикальне положення, вузько-циліндрична 
форма приймочок, зав’язь повністю ребриста або лише у верхній частині. 
У гомостильного виду L. nodifl orum тичинкові нитки зрослі в довгу трубку, 
нігти ки пелюсток видовжені та зрослі в трубку 5-6 мм завдовжки. Види сек-
ції Dasylinum відрізняються від інших видів більшими розмірами пелюсток, 
різною висотою тичинок, опушен ням чашолистків зовні та зсередини, опу-
шеними зав’язями і стовпчиками, ви довжено-лінійними приймочками. У 
межах секції види розрізняються за формою верхівки пелюсток, характером 
опушення чашолистків та розмірами пелюсток. Спільними ознаками квіт-
ки для видів секції Adenolinum є цілокраї чашолистки, блакитні, обернено-
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яйцеподібні пелюстки. У межах секції види розрізняються за формою вер-
хівки чашолистків і виразністю їхніх жилок, розмірами пелюсток. Види секції 
Linopsis характеризуються як низкою спільних ознак (вільні пелюстки, наяв-
ність залозок на чашолистках, головчасті прий мочки та ін.), так і відмінних: 
лише в L. corymbulosum чашолистки з пилчасто-залозисто-війчастим краєм, 
у нижній частині глянцево-білуваті. Рослини L. tenuifolium відрізняються за 
опушенням внутрішньої поверхні чашолистків рожевим кольором і більши-
ми розмірами пелюсток, різною довжиною чашолистків у одній квітці, густо-
залозисто-війчастими краями чашолистків (у L. trigynum краї чашолистків 
розсіяно залозисто-війчасті, а в L. corymbulosum – пилчасто-залозисто-
війчасті), тичинковими нитками, опушеними в нижній частині дрібними во-
лосками і зрослими переважно до середини зав’язі. В межах секції Linum 
групи видів L. nervosum, L. jailicola,  L. bienne і L. usitatissimum різняться за 
формою краю та кількістю жилок чашо листків, наявністю гетеростилії або 
гомостилії, розміром пелюсток і чашолистків, довжиною стилодіїв та ступе-
нем їхнього зростання (табл. 6).

Отже, за узагальненими літературними даними, для квіток видів роду 
Linum характерні актиноморфність і п’ятичленність, вільні чашолистки, 
тичинкові нитки, зрослі в трубку навколо зав’язі, синкарпний гінецей. У 
результаті порівняльно-морфологічного дослідження ми виявили нові 
морфологічні ознаки квітки: опушення чашолистків із внутрішньої поверх-
ні (L. tenuifolium, L. hirsutum, L. lanuginosum); опушення тичинкових ниток 
(L. pallasianum, L. perenne); ступінь зростання тичинкових ниток у трубку та 
ступінь зростання стилодіїв, які ми розглядаємо як додаткові. 

Плід. У представників роду Linum плід – суха десятигнізда коробоч-
ка яйцеподібної або кулястої форми з п’ятьма повними і п’ятьма непов-
ними перегородками, що відкриваються 10 однонасінними сегментами. 
Коробочка загострена, з довгим або коротким вістрям на верхівці або без 
нього. За нашими дослідженнями, морфологічні ознаки плоду (форма та роз-
міри коробочки, наявність вістря на її верхівці та його довжина, опушення)
мають важливе таксономічне значення (рис. VII, табл. 5, рис. IX, 1-23). У біль-
шості видів коробочки розкривні, лише в L. nodifl orum вони нерозкривні. 
Вперше відзначено наявність суцільного зовнішнього опушення коробочки 
в L. lanuginosum (густого у верхній половині, розсіяного – в нижній), тоді як 
у близького до нього L. hirsutum розсіяно-опушеною є лише верхня частина 
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коробочки. Види різняться також розмірами коробочок і довжиною вістря 
на їхній верхівці (рис. VII).

За нашими даними, важливе значення на видовому рівні має опушення 
внутрішніх стінок і несправжніх перегородок коробочки – ознака, яка рані-
ше рідко використовувалась у систематиці роду, причому переважно для 
розмежування його культурних представників (рис. VII, табл. 5).

Розрізняються види роду і за наявністю та розмірами вістря на вер-
хівці коробочок. Так, у коробочок видів секцій Syllinum, Dasylinum і Linum 
(L. nervosum, L. jailicola) вістря добре виявлене, тимчасом як у видів секції 
Adenolinum воно не виявлене або ледве помітне. Наявністю на коробоч-
ках чітко виявленого вістря L. tenuifolium відрізняється від L. corymbulosum, 
L. trigynum, у яких коробочки лише трохи загострені. 

Насіння. У коробочках льонів формуються 10 яйцеподібно видовже-
них або еліптичних насінин різного кольору (різні відтінки коричневого – в 
більшості видів, чорного або чорно-сірого, блискучі або матові), з корот-
ким, зігнутим носиком або без нього, сплюснуті, гладенькі [9, 374, 403]. У 
насінні льону зародок великий, розташований у центрі або по периферії 
насіння і заповнює собою майже весь його об’єм. Зовнішній шар епідерми 
насіння льонів містить клітини, які при набуханні ослизнюються, внаслідок 
чого насінини стають клейкими, що сприяє закріпленню їх у ґрунті, а та-
кож розповсюдженню насіння на значні відстані внаслідок прилипання до 
шерсті та кінцівок тварин [9, 400]. Кількість слизу в клітинах екзотести 
насіннєвої шкірки різних видів роду Linum варіює: в рослин посушливих 
регіонів слиз наявний у достатній кількості, тоді як у рослин регіонів із 
достатнім зволоженням – взагалі відсутній або його кількість незначна 
[285, 494]. За припущенням S. Murbek [494], слиз відіграє водозапасну функ-
цію, що допомагає рослинам пережити несприятливий засушливий період.

У більшості видів роду насінини яйцеподібної форми (вузько- широко-, 
обернено-, видовжено-яйцеподібної), іноді еліпсоподібної (L. catharticum, 
L. bienne, L. corymbulosum, L. hirsutum), із чітким (L. nodifl orum, L. usitatissimum, 
L. tauricum) або зі слабо виявленим або невиразним носиком (L. jailicola, 
L. ucranicum, L. trigynum) (рис. VIII). Поверхня насінин переважно плоска, 
проте в деяких насінин L. tauricum вони, з одного боку, плоскі, з іншого – 
трикутно-опуклі. Насінини монотипної секції Cathartolinum є найдрібніши-
ми (1,0–1,5 мм); дещо більше насіння у видів секцій Linopsis (1–2 мм), Syllinum 
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(1,8–3,0 мм), Dasylinum (2,0–2,5 мм), Linum (2–3 мм), Adenolinum (2,5–5,0 мм). 
Уперше встановлено, що близькі види – L. hirsutum та L. lanuginosum (sect. 
Dasylinum) – чітко різняться між собою за розмірами та кольором насіння, 
і ці ознаки можна розглядати як додаткові діагностичні (рис. VIII). Подібна 
ситуація склалася із близькими L. nervosum і L. jailicola (sect. Linum), насін-
ня яких різниться розмірами, передусім шириною: 3 – 4×1,4 – 1,6 мм та 
2,8 – 3,8×1,0 – 1,2 мм відповідно. Карпологічні ознаки використовуються 
як діагностичні й на надвидовому рівні: у видів секції Linum – L. nervosum, 
L. jailicola насінини помітно відрізняються від таких у L. usitatissimum, 
L. bienne за формою, розмірами та кольором (рис. VIII), що стало однією з 
підстав для перегляду складу цієї секції. Наші дослідження показали, що 
форма, розмір і колір насіння, у т.ч. ступінь виразності носика мають важ-
ливе значення при розмежуванні видів. 

Результати анатомічних та ультраскульптурних досліджень насіння 
окремих видів роду також виявили ряд ознак, що є діагностичними на різ-
них рівнях. Так, таксономічне значення на рівні секцій мають форма і роз-
міри клітин екзотести, що містять слиз, форма виростів зовнішньої клітин-
ної стінки цих клітин, число пор у клітинних стінках екзотегмену і кількість 
слизу в клітинах екзотести [282, 283, 285, 344, 399, 400].

На підставі проведених нами порівняльно-морфологічних досліджень 
видів роду Linum ми з’ясували, що діагностичну значущість на рівні секцій 
мають такі ознаки: тривалість жит тєвого циклу, характер підземних паго-
нів, особливості листкорозташування, форма та розміри листків, наявність 
чи відсутність «стипулярних» залозок при основі листків і такі ознаки квіт-
ки, як форма чашолистків і форма їхнього краю, розміри та кількість жилок 
чашолистків; форма, розмір і колір пелюсток; фор ма приймочок, опушення 
зав’язей. Життєва форма, форма лист ків і кількість їхніх жилок, форма ча-
шолистків і їхніх країв, розміри та кількість жилок, розміри пелюсток, гомо-, 
гетеростилія, ступінь зростання і довжина сти лодіїв, форма, розмір і колір 
насіння є діагностичними ознаками на рівні підсекцій. Під час виділення 
рядів таксономічно важливими є життєва форма, форма та роз міри лист-
ків і кількість жилок, форма верхівки чашо листків і вираз ність їхніх жилок, 
розміри пелюсток. За нашими даними, серед морфо логічних ознак усіх ор-
ганів рослин видів роду Linum діагностично значимими ми вважаємо наяв-
ність несправжньорозеткових пагонів; тип трихом; розміри та просторова 
орієнтація квітконіжок; форма краю чашолистків, колір, опу шення, ступінь 
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виразності жилок чашолистків; форма, розміри та колір пелю сток; гетеро-
стилія і гомостилія; форма й опушення зав’язей; довжина коробочок. 

Уперше нами були проаналізовані такі ознаки, як опушення внутріш-
ньої поверхні чашолистків, ступінь зростання тичинкових ниток у трубку та 
їхнє опушення, ступінь зростання стилодіїв, ступінь опушеності й наявність 
або відсутність розтріскування коробочок, які рекомендуємо використо-
вувати як додаткові морфологічні ознаки при розмежуванні секцій, морфо-
логічних рядів, окремих видів роду Linum. 

2.2. Паліноморфологічна  характеристика 

Види роду Linum характеризуються варіабельністю макроморфологіч-
них ознак, що не дозволяє чітко їх розме жовувати, а тому потребує пошу-
ку нових діагностичних ознак. Паліно морфологічні характеристики часто 
використовуються для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу 
[68, 91, 198, 199, 528, 529, 577 та ін. У низці публікацій висвітлені різні ас-
пекти дослідження паліноморфології представників роду Linum із застосу-
ванням світлової та сканувальної електронної мікроскопії; розглядаються 
питання значення морфології пилку в таксономії і для з’ясування еволю-
ційних процесів у роді тощо [68, 69, 70, 159, 179, 295, 313, 376, 443, 522, 528, 
529, 532, 533, 534, 577].

Паліноморфологію видів роду Linum у флорі України досліджували, за-
стосовуючи світлову (СМ) та сканувальну електронну мікроскопію (СЕМ). 
Для вивчення пилкових зерен (п.з.) під СМ (Biolar) використано ацетолізний 
метод Г. Ердтмана [376]; під СЕМ (JSM-35C, JSM-6060LA) – матеріал попе-
редньо  обробляли  96 %-ним етанолом, фіксували на столику й напиляли  
тонким шаром золота у вакуумній установці. Опис п.з. здійснено за модифі-
кованою термінологію П.І. Токарєва [326]. 

Пилкові зерна видів роду Linum безпокривні, симетричні, за формою 
сфероїдальні, сплющено-сфероїдальні або еліпсоїдальні, в обрисах із по-
люса – округло-трилопатеві, з екватора – широкоеліптичні або округлі, 
меридіонально триборозні, 40–90 мкм у діаметрі. Борозни широкі, довгі, 
з гострими або заокругленими кінцями, їхні краї нерівні. Скульптура по-
верхні мембран борозен п.з. ідентична скульптурі поверхні мезокольпіу-
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му. Характер розташування скульптурних елементів на мембрані борозен 
змінюється у п.з. різних рослин одного виду і не є сталою ознакою [68, 69, 
70, 159, 179, 376, 421, 532, 533, 534]. Структура спородерми пилку видів 
роду Linum представлена екзиною та інтиною. Екзина складається з ектек-
зини (зовнішній стовпчиковий шар), мезекзини (широкий середній шар) і 
ендекзини (дуже тонкий внутрішній шар). Структурними елементами ект-
екзини є стовпчики, над якими відсутній покрив. У п.з. різних видів цього 
роду стовпчики розрізняються за формою (широко-, вузькоциліндричні), 
розміром (дрібні, великі) та розташуванням. Характерною особливістю п.з. 
видів роду Linum є їхня скульптура. Скульптурні елементи ектекзини – ши-
пики неоднакового розміру, що в різній кількості розміщуються на вер-
шинах стовпчиків. З’ясовано, що скульптура поверхні п.з. представників 
досліджуваного роду є шипикуватою та складною [197, 198]: утворена як 
структурними (стовпчиками), так і скульптурними (шипиками) елемента-
ми, причому, з огляду на те, що над стовпчиками відсутній покрив, вони є 
не лише структурними, а й скульптурними елементами. За П.І. Токарєвим 
[326] це свідчить про складну скульптуру екзини п.з. видів роду Linum. Для 
п.з. досліджуваних видів характерна внутрішньокрапчаста текстура: на 
стовпчиках є  різна кількість шипиків, які утворюють скульптуру п.з. і в про-
екції виглядають темними крапками в центрі світлих [197]. 

Для більшості видів роду Linum характерне явище дистилії. Структурні 
елементи п.з. короткостовпчикових екземплярів одноманітні, а довго-
стовпчикових – різноманітні, що дозволяє виділяти окремі групи паліно-
морфологічно подібних видів рослин. Для п.з. гетеростильних форм харак-
терний диморфізм, який проявляється в особливостях будови скульптур-
них елементів пилку довго- і короткостовпчикових форм рослин [69, 70, 
329]. Встановлено, що в довгостовпчикових форм гетеростильних видів 
роду скульптурні елементи ектекзини п.з. різняться за формою і розмі-
рами; скульптура ектекзини здебільшого різностовпчикова; на поверхні 
великих стовпчиків у різних видів розміщується від двох до восьми ши-
пиків, а на поверхні малих – по одному шипику. У короткостовпчикових 
форм скульптурні елементи однакові за формою та близькі за розмірами, 
розташовуються в певному порядку; стовпчики великі, кількість шипиків – 
від одного до восьми. П.з. гомостильних видів за характером скульптури 
ектекзини схожі з п.з. довго- або короткостовпчикових форм гетеростиль-
них видів [197]. Виявлено, що у п.з. видів роду стовпчики ектекзини роз-
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різняються за розміром і формою (рис. 5). Пропонуємо класифікувати їх за 
згаданими параметрами і виділяємо: конусоподібні стовпчики – від основи 
до верхівки діаметр поступово зменшується, поверхня верхівки ребрис-
та або гладенька з одним шипиком (рис. 5: 1); циліндричні – діаметр від 
основи до вершини майже не змінюється, поверхня верхівки плоска або 
увігнута з двома-вісьмома шипиками (рис. 5: 2); куполоподібні – діаметр 
від основи збільшується, утворюючи куполоподібну вершину з ребрис-
тою, гладенькою або слабогорбкуватою поверхнею з одним шипиком (рис. 
5: 3). За діаметром поділяємо стовпчики на дві групи: різного діаметра – ве-
ликі (0,6–0,9) 1,2–2,2 мкм і дрібні 0,3–1,1 мкм; майже однакового діаметра 
0,6–1,5 мкм з поступовим переходом від великих до дрібних. 

Детальні паліноморфологічні описи п.з. видів роду Linum подано в по-
передніх наших публікаціях [195, 197, 198, 199]. У даній роботі зазначимо 
лише основні характеристики п.з. зерен представників роду, які подані в 
табл. 7. 

До секції Syllinum належать гетеростильні види, для яких характерний 
диморфізм п.з. (рис. А. 1-7) Особливістю скульптури п.з. цих видів секції, по-
рівняно з іншими секціями, є більший діаметр шипиків у довгостовпчико-
вих форм (0,1–0,5 мкм). У короткостовпчикових форм гетеростильних видів 
скульптура екзини утворена циліндричними стовпчиками майже (більш або 
менш) однакового діаметра 0,6–1,5 мкм із нечітким поступовим переходом 
від великих до дрібних. Секція Syllinum паліноморфологічно  неоднорідна, 
хоча й відповідає одній паліногрупі – «fl avum» [68]. П.з. довгостовпчикових 

Рис. 5. Форма стовпчиків пилкових зерен видів роду Linum L. (СЕМ):  
1 – конусоподібні; 2 – циліндричні; 3 – куполоподібні

1 2 3
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форм видів L. fl avum, L. tauricum і L. linearifolium характеризуються куполо- 
та конусоподібними стовпчиками, а п.з. довгостовпчикових форм – 
L. ucranicum, L. czernjajevii, L. pallasianum – лише куполоподібними стовп-
чиками різного діаметра. Для п.з. представників усіх короткостовпчикових 
форм характерні циліндричні стовпчики майже однакового діаметра.

Таблиця 7

Порівняльна паліноморфологічна характеристика пилкових зерен  

видів роду   Linum L.  у флорі України* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ
Sect. Syllinum

Li
nu

m
 b

as
ar

ab
ic

um

ДФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

62,5– 71,8 53,2– 66,5 13,3–18,6 33,2– 45,2 цилін-

дрична

1,9–2,2

0,9–1,2

6–7 по 

краю,

3–4 по 

краю

КФ сплющено– 

сфе роїдальна

57,1–69,1 53,2–69,1 15,9–19,9 30,5– 45,2 цилін-

дрична

0,7– 1,4 3–6 

по 

краю

Li
nu

m
  c

ze
rn

ja
je

vi
i 

ДФ еліпсоїдальна 51,8–66,5 

(67,8)

46,5–62,5 13,3–19,9 23,9– 46,5 багато-

гранна, 

куполо-

подібна

0,9

0,6

1 

КФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

54,5– 62,5 58,0– 62,0 15,9– 21,2 36,9– 42,5 цилін-

дрична

0,8– 1,4 3–6 

по 

краю

Се
кц

ія
/ В

ид

Гете-
рости-
льна /
гомо- 

стиль на 
форма 
квітки

Форма пилко-
вих зерен

Розмір  пилкових зерен Форма 
стовп-
чиків

Діаметр 
стовпчи-

ків, 
мкм

Кіль кість 
шипиків, 

шт.
Полярна 
вісь, мкм

Еквато-
ріальний 
діаметр, 

мкм

Довжина 
апоколь-

піуму, 
мкм

Ширина 
мезоколь-

піуму, 
мкм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ

Li
nu

m
 p

al
la

si
an

um
 

ДФ сплющено-

сферо їдальна

59,8– 66,5 51,8– 59,8 15,9– 21,2 30,5– 46,5 куполо-

подібна

1,3– 1,5

0,7– 1,0

1

КФ еліпсоїдальна,

сплющено-

сферо їдальна

61,1– 73,1 59,8– 66,5 13,3– 18,6 38,5– 43,8 цилінд-

рична

0,9– 1,4 3–5 

по 

краю

Li
nu

m
  fl

 a
vu

m
 

ДФ еліпсоїдальна,

сфероїдальна

55,8– 61,1 54,5– 58,5 15,9– 19,9 33,2– 39,9 куполо-

подібна

1,5– 2,2 1

конусо-

подібна

0,8 1

КФ сплющено-

сферо їдальна

60,0– 66,5 55,8– 69,1 15,9– 26,6 35,9– 45,2 цилінд-

рична

0,6– 1,2 3–6

Li
nu

m
 li

ne
ar

ifo
liu

m
 

ДФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

45,2– 51,8 53,2– 59,9 13,3– 14,5 33,2– 38,5 куполо-

подібна

конусо-

подібна

1,4– 1,6

0,5– 0,7

1 

в 

центрі

КФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

53,2– 55,8 (53,2) 

55,8– 59,8

11,9– 18,6 35,9– 45,2 цилінд-

рична

1,0– 1,7 5–7 

по 

краю

Li
nu

m
  t

au
ric

um

ДФ сфероїдальна,

сплющено-

сфе роїдальна

39,9– 47,8 37,2– 49,2 10,6– 17,2 19,0– 35,9 куполо-

подібна

конусо-

подібна

1,1– 1,2

0,6– 0,7

1

КФ широко-

еліпсоїдальна

53,2– 54,0 46,5– 53,2 13,3– 17,2 26,6– 33,2 цилінд-

рична

1,1– 1,3 3–6 

по 

краю

Li
nu

m
 u

cr
an

ic
um

 

ДФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

49,2– 53,2 46,5– 50,5 13,3– 19,9 30,5– 35,9 багато-

гранна, 

куполо-

подібна

1,1– 1,3

0,6– 0,8

1

КФ широко-

еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

57,1– 59,8 53,2– 59,8 14,6– 18,6 33,2– 43,8 цилінд-

рична

0,8– 1,5 3–8 

по 

краю

Продовження табл. 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ
 Sect. Tubilinum

Li
nu

m
  n

od
ifl 

or
um Гомо-

стильна

широко-

еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

49,2–51,8 53,2–58,5 15,9–19,9 38,5–43,8 куполо-

подібна

0,8–1,1 1

 Sect. Adenolinum

Li
nu

m
 a

us
tr

ia
cu

m
 

ДФ сфероїдальна 55,8–61,1 55,8–60,0 19,9–26,6 37,2–46,5 куполо-

подібна 

з реб-

ристою 

поверх-

нею

1,4–1,6

0,7

1

КФ cплющено- 

сфероїдальна

49,2–58,5 51,8–61,0 13,3–26,6 39,9–50,5 цилін-

дрична

1,1–1,3 4–6 

по 

краю

Li
nu

m
 m

ar
sc

ha
lli

a n
um

 

ДФ сфероїдальна 54,5–60,0 54,3–59,4 18,1–24,6 35,6–43,3 куполо-

подібна

2,0–2,3

0,8–1,1

1

КФ сфероїдальна,

сплющено-

сфероїдальна

49,2–53,2 57,1–63,8 15,9–26,6 45,2–50,5 цилін-

дрична

0,9–1,2 4–5

Li
nu

m
 p

er
en

ne
 

ДФ сфероїдальна 77,0–83,7 73,1–86,4 23,9– 39,9 50,5–66,5 цилін-

дрична

2,0–2,2 6–7 

по 

краю, 

1 у 

центрі

конусо-

подібна

0,7–1,0 1

КФ майже сферої-

дальна

66,5– 73,1 62,5–77,4 26,6–40,0 40,0–55,8 цилін-

дрична

1,2–1,4 4–6(8) 

по 

краю

Продовження табл. 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ

Li
nu

m
 sq

ua
m

ul
os

um
 

ДФ сплющено-

сфероїдальна

63,8–73,1 53,2–62,5 19,9–26,6 36,0–46,5 куполо-

подібна

1,5–1,6

0,6– 0,7

1

КФ сплющено-

сфероїдальна

47,8–53,2 53,2–58,5 15,9–26,6 39,9–46,5 цилін-

дрична

1,1–1,2 4–5

Li
nu

m
 e

xt
ra

ax
ill

ar
e ДФ сфероїдальна 62,5–72,4 63,8–74,4 19,9–33,2 37,2– 53,2 куполо-

подібна

1,2–1,4

0,7– 0,9

1

КФ сфероїдальна 77,1–85,2 60,0–86,4 26,6–38,5 50,5– 57,1 цилін-

дрична

1,4–1,5 5–7 

по 

краю

 Sect. Linum

Li
nu

m
 b

ie
nn

e гомо-

стильна

сплющено-

сфероїдальна, 

еліпсоїдальна

45,7–46,0 48,6–49,0 – – купо-

лопо-

дібна

0,5–0,6

0,2–0,4

1

Li
nu

m
 u

si
ta

tis
si

m
um

 

гомо-

стильна

еліпсоїдальна, 

сплющено-

сфероїдальна

49,2–49,5 59,4–59,6 – – купо-

лопо-

дібна

0,6–0,8

0,3–0,4

1

Li
nu

m
 n

er
vo

su
m

ДФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна, 

сплющено-

сфероїдальна

55,8–66,5 58,5–73,1 17,2– 26,6 37,2–49,2 куполо-

подібні

1,1–1,4

0,6–0,7

1

КФ сфероїдальна, 

видовжено-

сфероїдальна

66,5–73,1 62,5–73,1 22,6– 26,6 39,9–53,2 цилін-

дричні

1,3–1,5

0,5–0,6

6–7 

по 

краю,

1 у 

центрі

Продовження табл. 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ

Sect. Linopsis

Li
nu

m
 co

ry
m

bu
lo

su
m

 

гомо-

стильна

сфероїдальна, 

сплюще но-

сфероїда льна

46,5–57,1 53,2–58,5 13,3– 19,9 34,5– 39,9 цилінд-

ричні

конусо-

подібні

1,1–1,4

0,5–0,8

3–4 

по 

краю;

1 у 

центрі

Li
nu

m
 tr

ig
yn

um
 

гомо-

стильна

сфероїдальна, 

сплющено сфе-

роїдальна

47,9–48,2 58,4–58,6 12,7–15,9 33,4–40,8 цилінд-

ричні

0,6– 1,2 3–5 

по 

краю

Sect. Dichrolinum

Li
nu

m
 te

nu
ifo

liu
m

 

гомо-

стильна

сфероїдальна, 

сплющено-

сфероїдальна

58,5–62,5 53,2–73,1 18,6–23,9 37,2–43,8 цилінд-

ричні

1,1–1,4 2–4 

по 

краю

Sect. Dasylinum

Li
nu

m
 h

irs
ut

um
 ДФ еліпсоїдальна, 

сфероїдальна

41,2– 47,8 37,2–42,5 13,3–19,9 18,6–33,2 куполо-

подібна

1,2–1,4

0,6

1

КФ сплющено-

сфероїдальна

40,0–42,5 42,5–51,8 15,9–21,2 19,9–35,9 цилінд-

рична

0,9–1,2 4–7 

по 

краю

Li
nu

m
 la

nu
gi

no
su

m
 ДФ видовжено-

сфероїдальна

41,2–43,8 43,8–50,5 10,6–19,9 30,5–38,5 куполо-

подібна

1,2–1,3

0,6

1

КФ видовжено-

 сфе ро їдальна

38,5–43,8 42,5–50,5 10,6–17,2 26,6–37,2 цилін д-

рична

0,9–1,1 4–7 

по 

краю

Продовження табл. 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СМ СЕМ

Sect. Cathartolinum

Li
nu

m
 ca

th
ar

tic
um

 гомо-

стильна

сплющено-

сфероїдальна

35,9–39,9 39,9–45,2 14,6– 15,9 29,2–30,3 цилін-

дрична

0,7–0,9 1–4

* Умовні скорочення: СМ – світлова мікроскопія; СЕМ – сканувальна електронна 
мікроскопія; ДФ – довгостовпчикова форма; КФ – короткостовпчикова форма.

Для скульптури екзини гомостильного виду L. nodifl orum (sect. 
Tubilinum) характерні куполоподібні стовпчики однакового діаметра, його 
п.з. подібні до таких L. ucranicum, L. czernjajevii і L. pallasianum за типами 
стовпчиків, але відрізняються за діаметром. Загалом скульптура екзини 
п.з. L. nodifl orum подібна до такої всіх довгостовпчикових форм (рис. А. 8). 

Усі представники секції Adenolinum роду Linum належать до гетеро-
стильних форм, для яких характерний диморфізм пилку (рис. А. 9–13). 
Скульптура екзини п.з. довгостовпчикових форм утворена куполопо-
дібними стовпчиками різного розміру з ребристою поверхнею та одним 
шипиком у центрі. За формою скульптурних елементів (циліндрична та 
конусоподібна) і розмірами п.з. чітко вирізняється L. perenne (рис. А. 9), а 
L. extraaxillarе – лише за розмірами (рис. А. 13). Скульптури п.з. видів секцій 
Adenolinum і Dasylinum є подібними і чітко відрізняються від представників 
інших секцій дуже дрібними розмірами п.з. (рис. А. 17–18). В усіх їхніх ко-
роткостовпчикових форм скульптура екзини п.з. утворена низькими, щіль-
но розташованими циліндричними стовпчиками різного діаметра; перехід 
від великих стовпчиків до дрібних не  чіткий. Поверхня стовпчиків плоска, 
іноді ледь увігнута, з 4–7(8)-ма шипиками по краю. Кількість шипиків у ме-
жах виду є варіабельною ознакою. 

Результати паліноморфологічного дослідження гетеростильного виду 
L. nervosum із секції Linum не підтверджують думку В.В. Григор’євої [69] 

Продовження табл. 7
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про відсутність диморфізму його п.з. Скульптура п.з. обох форм виду різ-
ниться за формою скульптурних елементів (довгостовпчикові форми – ку-
полоподібні, короткостовпчикові – циліндричні), розташуванням їх на по-
верхні п.з. та різною кількістю шипиків на поверхні стовпчиків, що і свідчить 
про їхній диморфізм. Скульптура екзини довго- і короткостовпчикових 
форм виду загалом подібна до скульптури екзини всіх довгостовпчикових 
форм (рис. А, 16). 

Результати дослідження підтвердили також відмінність п.з. видів під-
секцій Linum і Nervosa (Juz.) Optasyuk секції Linum за розмірами та щільніс-
тю розташування скульптурних елементів [199, 219] (рис. А. 14–16).

Секції Linopsis і Dichrolinum представлені гомостильними видами, 
скульптура п.з. яких подібна до такої ж довго- (L. corymbulosum) або ко-
роткостовпчикових (L. trigynum, L. tenuifolium) форм (рис. А. 19–21). Вид 
L. tenuifolium (sect. Dichrolinum) паліноморфологічно відрізняється від ви-
дів секції Linopsis більшими розмірами п.з. та меншою кількістю шипиків на 
поверхні стовпчиків (табл. 7, рис. А. 19).

Монотипна секція Cathartolinum, паліноморфологічно чітко різниться 
від інших секцій роду. Для п.з. L. catharticum характерні циліндричні стовп-
чики майже однакового діаметра, який незначно звужується до основи. 
На поверхні стовпчиків містяться шипики видовженої форми, яких немає у 
п.з. інших видів. Скульптура екзини п.з. подібна до такої всіх короткостовп-
чикових форм (рис. А. 22).

Таким чином, серед досліджуваних видів роду 16 є гетеростильними, 
5 – гомостильними. Диморфізм п.з. характерний для всіх гетеростильних 
представників роду і виявляється в різних формі, розмірах, розташуванні 
скульптурних елементів п.з. 

Діагностичними паліноморфологічними ознаками на рівні секцій 
є форма і розмір п.з., форма та розмір скульптурних елементів; на рівні 
виду – розмір п.з. (L. perenne, L. extraaxillare), особливості скульптури ек-
зини: розмір шипиків (L. pallasianum, L. fl avum, L. linearifolium), їхня форма 
(L. catharticum). Зокрема, найбільший розмір шипиків властивий видам 
секції Syllinum (0,1–0,5 мкм), що характерно для п.з. довгостовпчикових 
форм (серед досліджуваних видів найбільші розміри шипиків (0,5 мкм) ма-
ють п.з. L. pallasianum).



— 61 —

2. МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

Групи видів, виділені за результатами вивчення морфології пилку за-
галом узгоджуються з поділом роду Linum на секції, проведеним на осно-
ві дослідження макроморфологічних ознак [91]. Більшість секцій роду 
паліноморфологічно досить чітко різняться, а секції Adenolinum та 
Dasylinum – між собою більш подібні. П.з. видів у межах останніх двох 
секцій подібні за формою зерен і типами скульптурних елементів (крім 
L. perenne, скульптура п.з. довгостовпчикових форм якого утворена двома 
різними типами стовпчиків), але відрізняються розмірами п.з. (L. perenne, 
L. extraaxillare). Гомостильні види, крім L. tenuifolium, є однорічниками, 
а всі гетеростильні – багаторічниками.  Більшість представників роду 
Linum характеризуються поліплоїдним набором хромосом (2n = 8, 16, 32), 
однак кореляції плоїдності з розмірами п.з. не встановлено. 

У результаті проведеного  порівняльного паліноморфологічного до-
слідження видів роду Linum у флорі України виявлено загальні та специфіч-
ні ознаки (форму і розміри п.з. та особливості скульптури ектекзини, у т.ч. 
форму і розміри скульптурних елементів ектекзини), які дозволяють роз-
межовувати види на різних таксономічних рівнях. Уперше встановлено, що 
п.з. досліджуваних видів мають складну скульптуру екзини. У паліномор-
фологічному відношенні рід досить однорідний, що підтверджує природ-
ність і цілісність даної групи. Встановлено, що діагностичними ознаками 
п.з. представників роду є розмір, форма та розташування скульптурних 
елементів екзини, що дозволяють розрізняти окремі види (L. pallasianum, 
L. catharticum), групи видів (L. fl avum, L. tauricum, L. linearifolium; L. ucranicum, 
L. czernjajevii, L. pallasianum; L. austriacum, L. squamulosum, L. marschallianum, 
L. extraaxillare) або групи секцій (Adenolinum, Dasylinum). Запропоновано 
нову класифікацію скульптурних елементів екзини п.з. видів роду Linum 
за формою та розмірами. Виявлено відміни у скульптурі ектекзини дов-
гостовпчикових і короткостовчикових форм гетеростильних видів роду, 
що є додатковими діагностичними паліноморфологічними ознаками. 
Встановлено, що для всіх гетеростильних видів роду характерний димор-
фізм п.з. [197–199].
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Рис. А. 1

Linum fl avum L.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 2

Linum basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 3

Linum tauricum Willd.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 4

Linum linearifolium Jáv.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 5

Linum  pallasianum  Schult.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 6

Linum  czernjajevii  Klokov
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 7

Linum  ucranicum  (Griseb. ex Planch.)  Czern.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 8

Linum  nodifl orum  L.
Гомостильна форма
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Рис. А. 9

Linum  perenne  L.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 10

Linum  austriacum  L.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 11

Linum  squamulosum  Rudolphi
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 12

Linum  marschallianum  Juz.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 13

Linum extraaxillare Kit.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 14

Linum usitatissimum L.
Гомостильна форма
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Рис. А. 15

Linum jailicola Juz.
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Рис. А. 16

Linum  nervosum  Waldst.  et  Kit.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 17

Linum hirsutum L.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 18

Linum  lanuginosum  Juz.
Довгостовпчикова форма Короткостовпчикова форма
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Рис. А. 19

Linum  tenuifolium  L. 

Рис. А. 20

Linum  corymbulosum  Rchb. 

Гомостильна форма

СМ

1 2

СЕМ

4

Гомостильна форма

СМ1 2

СЕМ

3 4

3



— 80 —

ОПТАСЮК О.М.,  ШЕВЕРА М.В.                                                             РІД LINUM  L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ

Рис. А. 21

Linum  trigynum  L.
Гомостильна форма

Гомостильна форма
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Рис. А. 22

Linum catharticum  L.

СЕМ

1

3

2

4

СМ



— 81 —

2. МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

2.3. Ультраструктура  поверхні  листкової  
пластинки

У публікаціях, присвячених анатомічному дослідженню видів роду 
Linum переважно із застосуванням світлової мікроскопії, висвітлено 
особливості анатомічної структури його представників [371, 483, 484], 
анатомічна будова стебла, насамперед культурних видів [175, 379], на-
сіння [200, 278, 282, 283, 285, 344, 399, 400], листка [570] і ступінь її мін-
ливості залежно від елементів мінерального живлення [177], квітки [495] 
тощо. Ультраструктура листкової поверхні представників роду Linum за 
допомогою сканувального електронного мікроскопа (СЕМ) раніше не до-
сліджувалася. Подібні дослідження, виконані на інших об’єктах, показа-
ли, що такі дані мають важливе значення для цілей систематики, анатомії, 
з’ясування екологічних особливостей видів тощо [77, 123, 124, 144, 188, 
298, 410, 453, 459, 467, 483, 484]. 

Уперше досліджено ультраструктуру поверхні листка видів роду 
Linum у флорі України. Дослідження проводилися за допомогою СЕМ 
(JSM– 6060LA). Середню частину листкової пластинки без попередньої 
обробки кріпили на латунний столик, напиляли тонким шаром золота й 
вивчали з адаксіального та абаксіального боків. Для класифікації типу 
рельєфу поверхні епідерми використана термінологія C. Chakrabarty, 
P.K. Mukherjee [410], епікутикулярного воску – W. Barthlott, C. Neinhuis, 
D. Cutler та ін. [390], модифіковані щодо досліджуваного об‘єкта. 

Вивчення ультраструктури поверхні листків видів роду Linum у фло-
рі України дало змогу встановити їхні спільні та відмінні ознаки (табл. 8; 
рис. Б. 1–23). Листки всіх видів роду амфістоматичні, продиховий апарат 
парацитного типу, продихи орієнтовані паралельно поздовжній жилці 
листка [14, 319, 483], епідермальні клітини округлі або видовжені із хви-
лястими або прямолінійними антиклінальними стінками, контури продихів 
та основних клітин епідерми чіткі, тип воскових відкладів – кристалічний 
[219]. Нижче подаємо характеристику ультраструктури поверхні листків 
видів досліджуваного роду.
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Sect.  Syllinum

Linum  fl avum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі, їх кон-
тури чіткі, обриси звивисті, округлі. Воскові відклади трапляються 
зрідка у вигляді кірки, але частіше – нерівнокраїх різноспрямованих 
пластинок, що розташовані нерівномірно: зосереджені переважно по 
периферії клітин і значно густіше нав коло продихів та на стику клітин. 
Листки амфістоматичні; продихи орієнтовані паралельно поздовжній 
осі листка, розташовані на рівні основних епідермальних клітин. Тип 
продихового апарату – парацитний. Абаксиальна поверхня загалом 
подібна до адаксиальної, але, на відміну від останньої, тут переважа-
ють видовжені клітини з прямолінійними та звивистими обрисами. 
Жилка ледь зморшкувата, восковий покрив на ній відсутній (рис. Б. 1).

Досліджені зразки. «Харківська обл., Великобурлуцький р-н, 
с. Кам’янка, на галявині, в лісі. 09.07.1964. О. Дубовик, № 050944 (KW)».

Linum basarabicum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі та 
видовжені, їхні контури чіткі, обриси округлі, прямолінійні. Восковий 
покрив добре розвинений, представлений різноспрямованими не-
рівними пластинками, котрі рівномірно розташовуються на поверх-
ні листка, та кіркою, яка переважає за кількістю. Розташування й тип 
продихів такі самі, як і в попереднього виду. Абаксиальна поверхня 
загалом подібна до адаксиальної. Переважають довгасті клітини. 
Восковий покрив розвинений слабше і зосереджений переважно на 
стику клітин та навколо продихів. Центральна жилка вздовж глибоко 
зморшкувата, восковий покрив на ній відсутній (рис. Б. 2).

Досліджені зразки. «Хмельницька обл., Кам.-Подільський р-н, 
окол. с. Устя. Лівий берег р. Смотрич. Південні схили за дачами пе-
ред посадкою сосни. Кальципетрофітон. 30.07.2001. Н.В. Скібіцька, 
№ 008748 (LWKS)». 

Linum tauricum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі або 
довгасті, їхні контури не завжди чіткі внаслідок потужного розви-
тку кутикули, обриси округлі, звивисті. Різноспрямовані нерівнокраї 
пластинки воску, нерівномірно розташовані на всій поверхні; зрідка 
трапляються також кірки. Продихи та їхній тип такі самі, як і у попе-
редніх видів. Абаксиальна поверхня подібна загалом до адаксиаль-
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ної. Контури клітин чіткі. Жилка ледь зморшкувата, віск на поверхні 
жилки відсутній.

Досліджені зразки. «Крым. Белогорский р-н, с. Белая скала, мерге-
листые склоны. 08.06.1978. О.Н. Дубовик, № 055236 (KW)»; «Крымская 
обл., окр. г. Судака, Новый Свет, известняковые скалы в можжевеловом 
лесу. 22.05.1968. М. Котов, № 055230 (KW)» (рис. Б. 3).

Linum  linearifolium. Адаксиальна поверхня горбкувата. Клітини оваль-
ні, їхні контури чіткі, а обриси звивисті. Воскові відклади відсутні. 
Орієнтація, чіткість і розташування продихів відносно рівня осно-
вних епідермальних клітин, тип продихового апарату такі самі, як і в 
попередніх видів. Абаксиальна поверхня загалом подібна до адакси-
альної. Середня жилка вздовж глибоко зморшкувата (рис. Б. 4).

Досліджені зразки. «Одеська обл., Березівський р-н, с. Косівка. 
Вапнякові схили на правому березі р. Тилігул. 23.06.1971. О. Дубовик, 
Л. Крицька, № 055237 (KW)».

Linum  pallasianum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі, ви-
довжені, їхні контури чіткі, обриси округлі, звивисті. Різноспрямовані 
нерівно краї пластинки густо та рівномірно вкривають усю поверхню 
листка; зрідка спостерігається кірка. Продихи, їхнє розміщення і тип 
такі самі, як у попе редніх видів. Прості волоски рівномірно та густо 
покривають поверхню листка. Вони короткі, тонкостінні, частково 
вкриті пластинками воску. Абаксиальна поверхня подібна до адакси-
альної. Відрізняється від неї такими ознаками: середня жилка вздовж 
глибоко зморшкувата, вкрита волосками, віск на поверхні жилки та 
на волосках відсутній (рис. Б. 5).

Досліджені зразки. «Крым, Судакский л-з, Новый Свет. 06.1973. 
Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковица Г.С., № 050953 (KW)». 

Linum  czernjajevii. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини оваль-
ні, їхні контури чіткі, а обриси округлі, звивисті. Нерівнокраї різно-
спрямовані пластинки воску щільно розміщені на поверхні клітин, 
кірка має вигляд окремих пластин, іноді трапляється й на поверхні 
середньої жилки. Рівномірність і щільність воскового покриву, роз-
міщення продихів відносно рівня основних епідермальних клітин 
та їхня орієнтація, тип продихового апарату такі самі, як і в попере-
днього виду. Трихоми представлені короткими, тонкостінними про-
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стими волосками, частково вкритими нерівнокраїми пластинками 
воску. Абаксиальна поверхня подібна до адаксиальної. Трапляються 
рослини, в яких воскові відклади на абаксиальній поверхні відсутні. 
Поверхня середньої жилки вздовж глибоко зморшкувата, вкрита во-
лосками, віск на її поверхні відсутній (рис. Б. 6).

Досліджені зразки. «Донецкая обл., Старо-Бешево, северный склон 
Запал-Тюбе. 09.07.1961. О. Дубовик. № 055223 (KW)»; «Сталинская обл., 
Буденновский р-н, с. Хомутово, заповедник «Хомутовская степь». 
22.05.1955, Г. Кузнецова. № 055224 (KW)».

Linum  ucranicum. Адаксиальна поверхня горбкувата. Клітини округлі або 
видовжені, їхні контури невиразні. Різноспрямовані нерівнокраї плас-
тинки воску зосереджені переважно навколо продихів і на стику клі-
тин; зрідка спостерігається кірка. Продихи такі, як і у попередніх видів 
даної секції. Абаксиальна поверхня подібна до адаксиальної. Жилка 
вздовж глибоко зморшкувата, восковий покрив відсутній (рис. Б. 7).

Досліджені зразки. «Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Закотне, 
крейда. На захід від села. 22.07.1964, С. Смолко, № 050880 (KW)».

Linum nodifl orum. Адаксиальна поверхня сітчаста – антиклінальні стінки 
деформованих клітин утворюють сітку. Клітини округлі, їхні контури 
чіткі. Воскові відклади відсутні. Продихи такі ж, як і у попередніх ви-
дів. Абаксиальна поверхня загалом подібна до адаксиальної. Середня 
жилка глибоко вздовж зморшкувата (рис. Б. 8).

Досліджені зразки. «Крым. Байдарская долина, с. Широкое. Берег 
р. Черной. Можжевеловый лес. 02.06.1975. Дидух Я.П., № 055221 (KW)».

Sect. Adenolinum

Linum perenne. Адаксиальна та абаксиальна поверхні горбкуваті, клі-
тини округлі з нечіткими контурами та звивистими обрисами. 
Різноспрямовані нерівнокраї пластинки воску розташовані навко-
ло продихів і по периферії клітин, а в основному суцільні кірки – на 
більшій поверхні клітин і продихів. Поверхня над середньою жилкою 
вздовж глибоко зморшкувата, воскові відклади мають вигляд пооди-
ноких пластин кірки. Листки амфістоматичні; продихи проглядаються 
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чітко, орієнтовані паралельно поздовжній осі листка, розміщені на рів-
ні основних епідермальних клітин. Тип продихового апарату – пара-
цитний (рис. Б. 9).

Досліджені зразки. «Херсонская обл., Голопристанский р-н, Черно-
морский заповедник, Соленоозерный участок. 22.06.1983. О.Н. Дубовик, 
№ 055233 (KW)»; «Запорожская обл., Бердянский р-н., с. Осипенково, 
21.06.1939. Н. Осадча, № 055615 (KW)».

Linum  austriacum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі або 
видовжені, їхні контури чіткі, обриси округлі. Спостерігаються ціло-
краї, іноді потовщені різноспрямовані пластинки та кірки. Восковий 
покрив щільний, але нерівномірний: віск іноді відсутній на централь-
ній частині поверхні клітин, а на стику їх та навколо продихів щільні-
ший. Розміщення продихів щодо рівня клітин епідерми, їх тип, орієн-
тація і чіткість такі ж, як у попереднього виду. Абаксиальна поверхня 
загалом подібна до адаксиальної. Жилка ледь зморшкувата, воско-
вий покрив нерівномірний, значно щільніший на стику між клітинами 
жилки (рис. Б. 10).

Досліджені зразки. «Чернівецька обл., окол. м. Чернівці, правий 
берег р. Прут (північний схил). На задернованих участках. 13.06.1947. 
Н. Косих, № 046990 (KW)»; «Луганская обл., Меловский р-н, заповедник 
«Стрелецкая степь», 15.06.2004, Перегрим О.М. № 051298 (KW)».

Linum  squamulosum. За структурою листка адаксиальна та абаксиальна по-
верхні дуже подібні між собою. За типом рельєфу обидві горбкувато-
гребенеподібні; клітини видовжено-еліптичні, їхні контури чіткі, а 
обриси прямолінійні, округлі. Воскові відклади відсутні. Орієнтація, 
чіткість і розміщення продихів відносно рівня епідермальних клітин, 
тип продихового апарату такі ж, як і у попередніх видів (рис. Б. 11).

Досліджені зразки. «Крым. Севастопольский г/с, пос. Северный, ле-
сок из дуба пушистого. 02.05.1974. О. Дубовик, № 055211 (KW)».

Linum  marschallianum. Адаксиальна поверхня горбкувато-гребенеподібна, 
клітини видовжені, еліптичні, їхні контури нечіткі. Воскові відклади 
мають вигляд гранулоїдних різноспрямованих пластин, більшість 
яких з’єднані між собою. Восковий покрив нерівномірний: щільний 
на стику клітин і навколо продихів, проте часто відсутній на цен-
тральній частині поверхні клітин. Тип, чіткість і розміщення продихів 
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такі ж, як і у L. austriacum. Абаксиальна поверхня загалом подібна до 
адаксиальної, проте контури її клітин нечіткі, восковий покрив нерів-
номірний (рис. Б. 12).

Досліджені зразки. «Крымское гос. запов.-охотн. хозяйство, 
Никитская яйла, 26.05.1972. М. Котов, № 055235 (KW)».

Linum  extraaxillare. Адаксиальна та абаксиальна поверхні горбкувато-
гребене подібні, клітини видовжені, їхні контури нечіткі, обриси пря-
молінійні, округлі. Віск частіше у вигляді різноспрямованих нерівно-
країх конусоподібних пластинок, заокруглених на верхівці; рідше – у 
вигляді кірки. Восковий покрив нерівномірний, віск часто відсутній 
на верхівках клітин, а на їх стику та нав коло продихів, навпаки, зо-
середжений густіше. Розміщення продихів та їхній тип такі ж, як у по-
передніх видів. Поверхня жилки вздовж глибоко зморшку вата, вос-
ковий покрив виявлений лише на стику клітин (рис. Б. 13).

Досліджені зразки. «Закарпатская обл., Раховский округ, г. Близница, 
скалы, юго-западный склон, 1 вершина. Высота 800 м н.у.м. 01.08.1948. 
Е. Брадис, А. Запятова, № 055234 (KW)».

Sect. Linum

Linum  bienne. Для адаксиальної та абаксиальної поверхонь характерний 
горбкувато-гребенеподібний тип рельєфу, клітини округлі, видовжені, 
їхні контури не завжди чіткі, обриси прямолінійні або округлі. Воскові 
відклади відсутні. Листки амфістоматичні; продиховий апарат парацит-
ного типу, продихи чіткі, орієнтовані вздовж листка, розміщені на рівні 
епідермальних клітин. Жилка вздовж ледь зморшкувата (рис. Б. 14).

Досліджені зразки. «Персія. Энзем, пров. Гиланъ. 22.05.1893. 
В. Липський [s.n.] (KW )».

Linum usitatissimum. Адаксиальна поверхня горбкувато-гребенеподібна, 
клітини видовжені, їхні контури нечіткі. Віск представлений у вигляді 
нерівнокраїх конусоподібно заокруглених на верхівці пластинок, які 
чітко орієнтовані й розміщуються паралельними рядами перпендику-
лярно до поздовжньої осі епідермальних клітин; зрідка трапляється 
кірка. Восковий покрив нерівномірний, віск часто відсутній на цен-
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тральній частині клітин, а на їхній периферії та навколо продихів, на-
впаки, густіше зосереджений. Тип продихів та їхнє не розміщення такі 
ж як і в попередніх видів. Абаксиальна поверхня загалом подібна до 
адаксиальної. Жилка вздовж ледь зморшкувата. Воскові відклади ви-
явлені лише на стику клітин жилки (рис. Б. 15).

Досліджені зразки. «Окр. г. Харькова. Покатиловка, у полотна же-
лезной дороги. 01.09.1915.  [s.coll.],  № 055218 (KW)».

Linum nervosum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини округлі або ви-
довжені, їхні контури чіткі, обриси прямолінійні або звивисті. Кількість 
воскових відкладів значно варіює. У одних рослин вони взагалі відсут-
ні, в інших – представлені кіркою та нерівнокраїми пластинками, які 
розміщені перпендикулярно до поздовжньої осі епідермальних клітин 
паралельними рядами. Восковий покрив нерівномірний. Орієнтація, 
чіткість і розміщення продихів відносно рівня клітин епідерми та тип 
продихового апарату такі ж, як і в попередніх видів. Трихоми – прості, 
короткі, тонкостінні волоски, наявні не у всіх рослин. Жилка глибоко, 
іноді ледь вздовж зморшкувата, віск трапляється зрідка. Абаксиальна 
поверхня загалом подібна до адаксиальної. Жилка вздовж глибоко 
зморшкувата. Кількість трихом буває різною (рис. Б. 16).

Досліджені зразки. «Крым. Солнечногорское лес-во, Кара-Тау. 
06.1973. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковица Г.С., № 055231 (KW)»; «Крим, 
Карадазький природний заповідник, 24.07.2003. Коротченко І.А., 
Тимченко І.А., Фіцайло Т.В., № 058576 (KW)»; «Донецька обл., смт 
Ларино, 08.06.2004. Мороз О.М., № 060983 (KW)»; «Донецкая обл., 
Новоазовский р-н, зап-к «Хомутовская степ», западная часть заповед-
ника. 6.06.1964. Коробейникова, № 055232 (KW)».

Linum  jailicola. Адаксиальна та абаксиальна поверхні подібні між собою. 
Рельєф поверхні горбкуватий, клітини довгасті, їхні контури чіткі, обриси 
прямолінійні. Воскові відклади щільні, переважно у вигляді нерівнокраїх 
тонких пластинок, які чітко орієнтовані й розміщуються паралельними 
рядами перпендикулярно до поздовжньої осі епідермальних клітин; 
іноді трапляються кірки. Восковий покрив рівномірний. Орієнтація та 
розміщення продихів відносно рівня клітин епідерми, тип продихів такі 
ж, як і у попередніх видів. У більшості рослин наявні трихоми у вигляді 
простих, коротких, тонкостінних волосків. Воскові відклади на поверхні 
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волосків не виявлені. Жилка вздовж ледь зморшкувата, з восковими від-
кладами (рис. Б. 17).

Досліджені зразки. «Крым. Ялта. Никитская яйла. 22.08.1964. 
О. Дубовик, № 055219 (KW)»; «Крим, Бабуган-яйла, 12.06.2005. Мороз О., 
№ 060986 (KW)».

Sect. Dasylinum

Linum hirsutum. Адаксиальна поверхня горбкувата. Клітини овальні, ви-
довжені, їхні контури чіткі, обриси округлі або прямолінійні. Воскові 
відклади у вигляді кірки та поодиноких нерівнокраїх пластинок, які 
часто зібрані по декілька в своєрідні скупчення – «розетки»; пластинки 
орієнтовані перпендикулярно поздовжній осі епідермальних клітин. 
Найбільша кількість воску спостерігається навколо продихів і на пе-
риферії клітин. Листки амфістоматичні. Продихи проглядаються чітко, 
орієнтовані вздовж листка, розміщені на рівні епідермальних клітин. 
Продиховий апарат парацитний. Трихоми представлені довгими, тов-
стостінними простими волосками, які утворюють повстисте опушення. 
Абаксиальна поверхня загалом подібна до адаксиальної. Жилка ледь 
вздовж зморшкувата, нерівномірно вкрита восковими відкладами 
(рис. Б. 18).

Досліджені зразки. «Харьковская обл., Двуречанский р-н, 
с. Каменка, меловые обнажения по р. Осколу. 25.06.1951. М. Котов, 
№ 047650 (KW)».

Linum lanuginosum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини овальні, 
видовжені, їхні контури чіткі, а обриси – звивисті. Характер воскових 
відкладів, орієнтація, чіткість і розміщення продихів відносно рівня 
основних епідермальних клітин, тип продихового апарату такі ж, як у 
L. hirsutum. Довгі й товстостінні прості волоски розміщені на поверх-
ні листка ще густіше, ніж у попереднього виду. Абаксиальна поверхня 
загалом подібна до адаксиальної. Жилка вздовж глибоко зморшкува-
та, вкрита кристалами воску (рис. Б. 19).

Досліджені зразки. «Крым, близ г. Старый Крым, каменистые 
склоны г. Б. Агармыш, среди кустарников. 17.07.1952. С. Юзепчук, 
И. Высокоостровская, № 055229 (KW)».
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Sect. Dichrolinum

Linum tenuifolium. Адаксиальна поверхня горбкувата. Клітини довгасті з 
прямолінійними обрисами, їхні контури чіткі. Віск має вигляд нерівно-
країх пластинок, які розміщені паралельними рядами перпендикуляр-
но поздовжній осі епідермальних клітин, розташовані нерівномірно; 
зрідка трапляються кірки. Листки амфістоматичні. Продихи прогляда-
ються чітко, орієнтовані паралельно поздовжній осі листка, знаходять-
ся нижче рівня основних епідермальних клітин. Тип продихового апа-
рату – парацитний. Жилка ледь вздовж зморшкувата, воскові відклади 
на її поверхні відсутні. Трихоми представлені шипиками, які розміщені 
по краю листка. Абаксиальна поверхня загалом подібна до адаксиаль-
ної. Жилка ледь вздовж зморшкувата, на її поверхні наявні воскові від-
клади описаного вище типу (рис. Б. 20).

Досліджені зразки. «Крым. Гурзуфское л-во. Ялтинский лесхоз. 
Массандра. 06.1973. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковица Г.С., Дидух Я.П., 
№ 055238 (KW)»; «Донецька обл., смт Ларино, 08.06.2004. Мороз О., 
№ 060985 (KW)».

Sect. Linopsis

Linum corymbulosum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини овальні, 
довгасті, контури клітин нечіткі, а обриси звивисті. Воскові відклади 
відсутні. Тип продихів, їхня орієнтація та чіткість, як у попередньо-
го виду, але розміщені вони на рівні основних епідермальних клітин. 
Трихоми представлені дрібними шипиками, нижня половина яких чіт-
ко ребриста. Шипики рівномірно розташовані по всій поверхні лист-
ка. Абаксиальна поверхня загалом подібна до адаксиальної. Жилка 
вздовж глибоко зморшкувата (рис. Б. 21).

Досліджені зразки. «Крым, с. Новокленовка. Склоны у дороги. 
27.06.1970. Я. Дидух, Л. Вакаренко, № 055213 (KW)».

Linum trigynum. Адаксиальна поверхня подібна до абаксиальної. Тип рельє-
фу горбкувато-гребенеподібний, клітини овальні, їхні контури чіткі, 
обриси прямолінійні, звивисті. Воскові відклади трапляються зрідка, 
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представлені нерівнокраїми пластинками, які орієнтовані перпен-
дикулярно поздовжній осі епідермальних клітин. Жилка глибоко 
вздовж зморшкувата. Розміщення та тип продихів такі самі як і у 
L. corymbulosum (рис. Б. 22).

Досліджені зразки. «Ad Pontum: in Querceto prope pagum Primorsko, 
distr. Burgaz. 17.07.1955 N. Vihodzevssky, [s.n.] (KW)».

Sect. Cathartolinum

Linum catharticum. Адаксиальна поверхня горбкувата, клітини довгасті, їхні 
контури чіткі, обриси звивисті, округлі. Віск має вигляд нерівнокраїх 
різноспрямованих пластинок, а іноді кірки. Восковий покрив нерівно-
мірний, віск часто відсутній на центральній частині поверхні клітин, а 
на їхній периферії та навколо продихів, навпаки, зосереджений густі-
ше. Продихи парацитного типу, на рівні епідермальних клітин, чітко 
проглядаються і орієнтовані вздовж листка. Абаксиальна поверхня за-
галом подібна до адаксиальної. Жилка вздовж глибоко зморшкувата, 
восковий покрив на її поверхні не виявлений (рис. Б. 23).

Досліджені зразки. «Львівська обл., Глинянський р-н, с. Печенія, на 
горбі. 01.06.1961. Б. Заверуха, С. Смолко, № 055212 (KW)».

Константною анатомічною ознакою є тип рельєфу листкової поверх-
ні [410], що підтверджено й результатами наших досліджень. За цією озна-
кою види роду Linum розподілені нами у три групи: з горбкуватим (16 видів), 
горбкувато-гребенеподібним (6 видів), сітчастим  (L. nodifl orum) типами [219] 
(рис. 6: 1, 2, 3).

Установлено, що за характером розміщення продихів відносно рів-
ня основних епідермальних клітин, у більшості досліджуваних видів вони 
містяться на рівні основних епідермальних клітин і лише в L. tenuifolium 
розташовані нижче їхнього рівня (рис. 6: 1; табл. 8); це ми виявили вперше 
і є діагностичною ознакою виду [217, 219].
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Рис. 6. Типи рельєфу поверхні й типи трихом листків видів роду Linum: 
1 – горбкуватий (L. tenuifolium); 2 – горбкувато-гребенеподібний (L. trigynum); 

3 – сітчастий (L. nodifl orum); 4 – короткі тонкостінні волоски (L. pallasianum);  
5 – довгі товстостінні волоски (L. lanuginosum); 6 – шипики (L. corymbulosum).

1 2

3 4

5 6
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Таблиця 8

Порівняльно-морфологічна характеристика ультраструктури 

поверхні епідерми листків видів роду  Linum  L. у флорі України

Вид Тип рельєфу

поверхні

Трихоми Тип воскових відкладів,

їхня орієнтація

1 2 3 4

L. basarabicum горбкуватий відсутні нерівнокраї різноспрямовані 
пластинки; кірка

L. czernjajevii - // - волоски 
короткі, 
тонкостінні

- // -

L. pallasianum - // - - // - - // -

L. fl avum - // - відсутні - // -

L. linearifolium - // - - // - віск не виявлений

L. tauricum - // - - // - нерівнокраї різноспрямовані 
пластинки; кірка

L. ucranicum - // - - // - - // -

L. nodifl orum сітчастий - // - віск не виявлений

L. austriacum горбкуватий - // - цілокраї різноспрямовані 
пластинки; кірка

L. marschallianum горбкувато-
гребенеподібний

- // - гранулоїдні різноспрямовані 
пластини

L. perenne горбкуватий - // - нерівнокраї різноспрямовані 
пластинки; кірка

L. squamulosum горбкувато-
гребенеподібний 

- // - віск не виявлений

L. extraaxillare - // - - // - нерівнокраї пластин-
ки, конусоподібно 
заокруглені на верхівці, 
різноспрямовані; кірка

L. bienne - //- відсутні віск не виявлений

L. nervosum горбкуватий волоски 
короткі, 
тонкостінні 
(в окремих 
рослин)

нерівнокраї пластинки, 
орієнтовані паралельними 
рядами; кірка



— 93 —

2. МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

Вид Тип рельєфу

поверхні

Трихоми Тип воскових відкладів,

їхня орієнтація

1 2 3 4

L. jailicola - // - - // - нерівнокраї пластинки, 
орієнтовані паралельними 
рядами; кірка

L. usitatissimum горбкувато-
гребенеподібний 

відсутні нерівнокраї пластинки, 
конусоподібно заокруглені 
на верхівці, орієнтовані пара-
лельними рядами; кірка

L. corymbulosum горбкуватий шипики по 
всій поверхні 
листкової 
пластинки

віск не виявлений

L. trigynum горбкувато-
гребенеподібний 

шипики лише 
по краю 
листкової 
пластинки 

нерівнокраї пластинки, 
орієнтовані паралельними 
рядами; зрідка кірка 
- // -

L. tenuifolium - // - шипики лише 
по краю 
листкової 
пластинки

нерівнокраї пластинки, 
орієнтовані паралельними 
рядами; зрідка кірка

L. hirsutum горбкуватий волоски довгі, 
товстостінні

нерівнокраї пластинки, часто 
по декілька зібрані в групи - 
«розетки»; кірка

L. lanuginosum - // - - // - - // -

L. catharticum горбкуватий відсутні нерівнокраї пластинки,
різноспрямовані; кірка

Тип воскових відкладів – важлива додаткова діагностична ознака 
[390, 410, 439, 453, 459]. Віск характерний для більшості видів роду Linum,  
розміщений нерівномірно: переважно на адаксиальному боці листка, а та-
кож навколо продихів і на стику епідермальних клітин; представлені вони 
кристалами дуже різноманітної форми і кіркою, яка в межах дослідженої 
групи видів є досить одноманітною (табл. 8). Кристали трьох типів: нерів-
нокраї й цілокраї пластинки різних розмірів і форми, а також гранулоїдні 
пластини. 

Продовження табл. 8
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Пластинки воску орієнтовані перпендикулярно до поверхні листка 
або під різними кутами до неї, співвідношення їхньої висоти та ширини 
значно варіює в межах одного виду. Нерівнокраї пластинки – кристали 
різноманітної форми, 1–10 мкм заввишки з неправильними, різноманітно 
надрізаними, зубчастими, хвилястими краями (рис. 7: 1). Цілокраї пластин-
ки – кристали, 1–3 мкм заввишки з цілісними краями (рис. 7: 2). Гранулоїдні 
пластини – тип, запропонований уперше, – переважно ізодіаметричні, по-
товщені, округлі, часто – це з’єднані між собою пластини, розташовані на 
поверхні листка під різними кутами (рис. 7: 3). Кірка – це переважно су-
цільне покриття значної товщини (часто більше 1 мкм) із більш-менш ре-
льєфною поверхнею [390] (рис. 7: 4). У більшості випадків вона зосередже-
на на поверхні клітин, біля продихів і жилки, а пластинки воску – між ними 
й навколо продихів. Часто кірка не суцільна, а представлена окремими 
пластинами різного розміру. 

Для L. marschallianum, L. tenuifolium, L. basarabicum і L. czernjajevii ха-
рактерний сильніший розвиток воскових відкладів (рис. Б: 2, 6, 12, 20). 
Установлено, що наявність або відсутність воску не корелює з іншими 
ультраструктурними особливостями листків видів роду Linum [217, 219] 
(табл. 8). 

Отже, виявлено особливості, які використовуються як додаткові діагнос-
тичні ознаки на різних таксономічних рівнях [219]. Так, за характером про-
сторової орієнтації кристалів [390] розподіляємо представників роду на три 
групи, кожна з яких має своєрідне розміщення пластинок воску: 1) пластин-
ки різноспрямовані, загалом розташовані перпендикулярно до поздовжньої 
осі епідермальних клітин листка (sect. Syllinum, Adenolinum, Cathartolinum)
(рис. 7: 1); 2) пластинки чітко орієнтовані, розміщені паралельними ряда-
ми перпендикулярно до поздовжньої осі епідермальних клітин листка 
(sect. Linopsis, Linum) (рис. 7: 2); 3) пластинки зібрані по декілька в неве-
ликі групи – «розетки», які рівномірно розміщені на поверхні епідерми 
(sect. Dasylinum) (рис 7: 5). У L. usitatissimum і L. extraaxillare нами виявлено 
конусоподібно заокруглені на верхівці воскові пластинки.

На листках досліджених видів роду Linum є трихоми двох типів: прості 
одноклітинні волоски різної довжини та товщини (6 видів) і шипики (3 види) 
(рис. 6: 4, 5, 6; табл. 8). У L. сzernjajevii, L. pallasianum (рис. 6: 4) та в окремих 
особин L. nervosum і L. jailicola трихоми представлені простими коротки-
ми, тонкостінними волосками, що відносно густо розміщуються на по-
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Рис. 7. Типи воскових відкладів та їхня 
орієнтація: 

1 – нерівнокраї пластинки, 
різноспрямовані (L. tauricum);

2 – цілокраї пластинки (L. austriacum); 
3 – гранулоїдні пластини 

(L. marschallianum);
4 – кірка (L. perenne);
5 – «розетки» воску (L. hirsutum).

верхні листка, частково вкриті восковими відкладами. У L. czernjajevii 
та L. pallasianum наявні волоски різної довжини. Н. Козлова [135] у 
L. pallasianum виявила слиз у порожнині волосків.

У морфологічно близьких видів L. hirsutum і L. lanuginosum волоски 
довгі, товстостінні, утворюють густе повстисте опушення, воскові відкла-
ди на них відсутні, але в останнього волоски значно густіші, ніж у першого 
(рис. 6: 5).

1 2

3 4

5
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Шипики спостерігаються в усіх видів секції Linopsis, але в окремих від-
різняються за формою та розміщенням.

У L. corymbulosum поверхня нижньої частини шипиків чітко ребрис-
та, вони розміщуються по всій поверхні листка (рис. 6: 6), а у L. trigynum і 
L. tenuifolium – ли ше по краю листка, а їхня поверхня гладенька (рис. 6: 1). 
Слід зауважити, що види секції Linopsis відрізняються між собою і різними 
обрисами клітин епідерми: в L. corymbulosum – вони звивисті, L. trigynum – 
прямолінійні або звивисті,  L. tenuifolium (sect. Dichrolinum) – прямолінійні 
(рис. 6: 1, 2).

Отже, результати досліджень ультраструктури поверхні листка зага-
лом підтверджують цілісність роду Linum і його окремих внутрішньородо-
вих груп. Так, більш або менш однорідною є секція Syllinum, що виявляється 
в подібності ультраструктурних ознак поверхні листка: горбкуватий тип ре-
льєфу поверхні, два типи воскових відкладів – нерівнокраї пластинки вос-
ку, що значно переважають, зрідка – кірка (лише в L. basarabicum – досить 
часто) (табл. 8). Серед видів секції Syllinum воскові відклади відсутні лише в 
L. linearifolium, а L. nodifl orum [219] за сітчастим типом рельєфу (рис. 6: 3) за-
ймав до недавнього часу відокремлене положення в секції порівняно з ін-
шими видами, які мають горбкуватий тип рельєфу. Результати проведених 
нами анатомічних досліджень узгоджуються з результатами карпологічних 
досліджень А. О. Свєтлової [282] і підтверджують доцільність віднесення 
виду до складу секції Tubilinum. 

Представників секції Dasylinum легко ідентифікувати за наявністю сво-
єрідних скупчень пластинок воску – «розеток», які рівномірно розміщені 
на поверхні листків (рис. 7: 5). Види секції морфологічно досить близькі, що 
підтверджують й отримані нами дані ультраструктури поверхні листка: ха-
рактеризуються однаковими типами рельєфу (горбкуватий) і трихом (довгі 
товстостінні волоски), але різняться між собою за формою антиклінальних 
стінок клітин: у L. lanuginosum обриси клітин звивисті, а у L. hirsutum – пря-
молінійні або округлі. Для L. hirsutum, крім пластинок воску – «розеток», 
відзначена й кірка, яка відсутня в L. lanuginosum. Види секції Linum за осо-
бливостями ультраструктури поверхні листка розподіляємо на дві групи 
[219]. Перша, до якої належать L. bienne та L. usitatissimum,  характеризу-
ються горбкувато-гребенеподібним рельєфом, схожими обрисами клітин 
та відсутністю трихом. У межах групи ці види чітко відрізняються між собою 
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відсутністю у першого і наявністю у другого воскових відкладів (табл. 8). 
Друга група включає L. jailicola і L. nervosum, котрі дуже подібні між собою 
як за макроморфологічними ознаками, так і за ультраструктурними осо-
бливостями листка: характеризуються горбкуватим рельєфом, простими 
короткими, тонкостінними волосками та восковими відкладами у вигляді 
нерівнокраїх пластинок і кірки. Відміни за ознаками ультраструктури по-
верхні листків згаданих видів такі: в L. jailicola клітини епідерми видовжені, 
обриси прямолінійні або округлі, тоді як у L. nervosum – клітини округлі, 
еліптичні, а їхні обриси – прямолінійні або звивисті. Представники секції 
Adenolinum досить неоднорідні за ультраструктурою поверхні листка. За 
типами рельєфу поверхні та воскових відкладів усі види секції добре різ-
няться між собою (табл. 8).

Результати проведеного дослідження свідчать про тісний взаємозв’язок 
між особливостями ультраструктури листка й екологічною приуроченіс-
тю видів. Більшість видів роду Linum є ксеромезофітами. Ознаками ксеро-
морфних форм у роді є густіше опушення (L. lanuginosum), ніж мезоморф-
них (L. hirsutum), здатність країв листкової пластинки до згортання (sect. 
Adenolinum, Linopsis, Linum), наявність ребер і борозенок із зануреними 
продихами (горбкувато-гребенеподібний, сітчастий типи рельєфу), редукція 
площі листка, що знижує транспірацію [66]. 

Отже, вперше досліджено ультраструктуру поверхні епідерми листків 
видів роду Linum у флорі України. З’ясовано спільні для всіх видів (амфіс-
томатичність, продиховий апарат парацитного типу, продихи орієнтовані 
паралельно поздовжній жилці листка, клітини округлі або видовжені з хви-
лястими або прямолінійними антиклінальними стінками, контури клітин 
чіткі, кристалічний тип воскових відкладів) і відмінні (тип рельєфу, тип вос-
кових відкладів, характер орієнтації воскових відкладів, форма пластинок 
воску та ін.) ознаки ультраструктури листка. Виявлено та описано новий 
тип воскових відкладів – гранулоїдні пластини. Виявлені додаткові діагнос-
тичні ознаки на рівні секції (тип рельєфу поверхні, орієнтація кристалів 
воску) і виду (тип рельєфу поверхні, наявність і тип трихом, наявність і тип 
кристалів воску, розміщення продихів щодо рівня основних епідермаль-
них клітин, форма воскових пластинок) [217, 219].
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Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня

Рис. Б. 1

Linum fl avum  L. 
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Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 2

Linum  basarabicum  (Sǎvul. et Rayss)  Klokov  ex  Juz.
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Рис. Б. 3

Linum  tauricum  Willd.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 4

Linum linearifolium Jáv.
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Рис. Б. 5

Linum  pallasianum  Schult.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 6

Linum  czernjajevii  Klokov
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Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 7

Linum  ucranicum  (Griseb. ex Planch.)  Czern.
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Рис. Б. 8

Linum  nodifl orum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 9

Linum  perenne  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 10

Linum  austriacum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 11

Linum  squamulosum  Rudolphi
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 12

Linum  marschallianum  Juz.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 13

Linum  extraaxillare  Kit.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 14

Linum  bienne  Mill.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня

1

3

2

4

5 6



— 112 —

ОПТАСЮК О.М.,  ШЕВЕРА М.В.                                                             РІД LINUM  L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ

Рис. Б. 15

Linum  usitatissimum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 16

Linum  nervosum  Waldst. et Kit.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 17

Linum  jailicola  Juz.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 18

Linum  hirsutum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 19

Linum  lanuginosum  Juz.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 20 

Linum  tenuifolium  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 21

Linum  corymbulosum  Rchb.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 22

Linum  trigynum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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Рис. Б. 23

Linum  catharticum  L.
Адаксиальна поверхня

Абаксиальна поверхня
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3.1. Географічне поширення

Дослідження географічного поширення таксона, що є невід’ємною 
частиною його комплексного вивчення,  й актуальним, оскільки дає змогу 
з’ясувати питання  походження, формування центрів видоутворення та ви-
дового різноманіття, етапів розселення тощо [327, 464, 553].

Родина Linaceae належить до космополітних [445, 481]; представле-
на вона переважно деревами і кущами, що зосереджені в тропічних лісах, 
деякі – в чагарникових формаціях вторинного походження та на морських 
узбережжях [52]. Вона, безперечно, має давнє походження [52], про що свід-
чить характер сучасного поширення родів, їхні диз’юнктивні ареали, а також 
наявність у її складі ендемічних родів і видів тощо. Так, рід Radiola розпо-
всюджений від Європи та помірної Азії до Північної Африки, о. Мадейра, гір 
Західної, Східної та Центральної Африки; ареал роду Hesperolinon обмежений 
лише Північною та Середньою Каліфорнією (Північна Америка); ендемічні 
роди Roucheria і Hebepetalum – тропічною Америкою; рід Hugonia – вологи-
ми тропіками Африки, острови Мадагаскар і Маврикія – Індо-Малайською 
областю. Три роди зосереджені в південно-східній частині Азії: в Індії, на 
о. Ява і в Південному Китаї – Reinwardtia, в Південно-Західному Китаї –Tirpitzia, 
в Індії і Південному Китаї – Anisadenia. У південній півкулі (Австралія, Нова 
Каледонія, Нова Гвінея) зосереджений рід Durandea [52]. 

Географічний аналіз видів роду Linum у флорі України здійснено відповід-
но до класифікації географічних елементів Ю.Д. Клеопова [132]. Оригінальні 
картосхеми поширення видів роду в Україні (рис. В. 1-23) складені крапко-
вим методом на основі вивчення сучасного поширення видів, проведеного 
під час експедиційних виїздів у 2002–2011 рр., критичного опрацювання ко-
лекцій провідних гербаріїв країни та зарубіжжя й аналізу новітніх літератур-
них даних із хорології.
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Ареал роду Linum  лежить у межах усіх шести флористичних царств 
і охоплює помірні та субтропічні області в Північній і Південній півку-
лях Землі: Північну та Південну Америку, Європу, тропічну Азію, Африку, 
Австралію, Полінезію та Нову Гвінею з диз’юнктивними осередками на 
Галапагоських островах і Мадагаскарі (рис. X). Аналіз загального ареалу 
роду та його видів здійснений фрагментарно [52, 482]. Враховуючи таксо-
номічні, номенклатурні зміни, а також нові дані з географії роду [436, 445, 
464, 482, 498, 530, 574], ми узагальнили відомості про сучасні ареали секцій 
роду. Секції Dasylinum і Syllinum мають євразійсько-середземноморський 
ареал, причому Syllinum об’єднує види, ареал яких займає в основному 
всю Середземноморську область та Південно-Західну Азію, Центральну і 
Південну Європу (рис. X); із них у флорі України у складі цих секцій – від-
повідно два та сім видів. Центром видового різноманіття секцій Linum та 
Adenolinum є Середземноморська область, у флорі України вони нарахо-
вують відповідно чотири та п’ять видів. Секція Linum [544] об’єднує види 
євразійсько-північноамерикансько-австралійського ареалу [521, 525]; 
L. usitatissimum – культивований вид, поширення якого пов’язане із вто-
ринними місцезростаннями (рис. X). Види секції Linopsis мають амфіатлан-
тичне й амфітропічне поширення із диз’юнкцією (рис. X); у флорі Північної 
Америки нараховується близько 40 видів секції, в Південній Америці – 20, 
Південній Африці – 14, у Середземномор’ї – сім [521, 525], у флорі України – 
два; низка видів трапляються на сході Африки (2) та Мадагаскарі (3), в Індії 
(1), на Галапагоському архіпелазі (2, можливо, вже зниклі) [521]. На думку 
J. McDill [480, 481], така видова різноманітність секції, ареал якої лежить у 
межах чотирьох континентів, свідчить про те, що ця група льонів, імовірно, 
зазнала кількох міжконтинентальних обмінів за свою історію. Монотипна 
секція Dichrolinum має європейсько-давньосередземно морський ареал, 
який охоплює Атлантичну, Центральну та Західну Європу, Середземномор’я, 
Малу Азію та Іран, а також Північну Африку (рис. X). Представник монотип-
ної секції Cathartolinum – L. catharticum – природно повсюдно розповсю-
джений у Північній і Середній Європі, в горах Південної Європи, на Кавказі, 
в Передній Азії (до Ірану), в Північній Африці, на Канарських островах і, як 
занесена рослина, – в Північній Америці (рис. X) та, можливо, мігрував у 
післяплейстоценовий період з Північної Європи в Нову Шотландію [155, 
481, 521]. 
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Рід Linum має три центри формоутворення: Середземноморська 
область, південна частина Північної Америки та Південна Америка 
[52]. Подібної думки дотримується В.Г. Хржановський [344], виділяючи 
Середзем’я (в розумінні М.Г. Попова) [254, 256], південно-західну части-
ну Північної Америки та Південну Америку. Деякі автори визнають іс-
нування двох центрів видового різноманіття роду – Середземномор’я та 
південно-західна частина Північної Америки [102, 572], інші [283] – лише 
Середземномор’я. Справді, середземноморський регіон є найбільшим 
центром видового різноманіття роду, для якого вказуються 78 видів і 48 
підвидів усіх його секцій [530]; центром видового різноманіття більшості 
секцій, і, на нашу думку, можливо, є центром виникнення роду. Другим, 
ймовірним центром видового різноманіття, як ми вважаємо, є південно-
західна частина Північної Америки, де сконцентровані 47 видів із чотирьох 
секцій, причому найбільша кількість видів (42) належить до секції Linopsis  
[492, 521, 525]. 

У флорі України, порівняно з флорами прилеглих територій, на-
раховується найбільша кількість видів роду Linum (23). Наприклад, у 
флорі Молдови [57] рід нараховує 10 видів; Румунії [545] – 14; Угорщини 
[561] – 8; Польщі [429] – 9; Білорусі [337] – 4 види; європейської частини 
Росії – 8 видів [367]. Порівняльний аналіз видів роду, поширених у різ-
них ботаніко-географічних районах України, показав загальну тенденцію 
збільшення їхньої кількості в напрямку із заходу на схід та з півночі на пів-
день. Так, для території Полісся відзначено п’ять видів, Лісостепу – 12 (у 
т.ч. у Волинському Лісостепу – 3, Західному Лісостепу – 8, Правобережному 
Лісостепу – 9, Лівобережному Лісостепу – 7, Харківському Лісостепу – 8 
видів); у Степу – 10 (у т.ч. в Донецькому Злаково-Лучному Степу – 7 видів, 
Лівобережному Злаково-Лучному Степу – 6, Лівобережному Злаковому 
Степу – 4, Правобережному Злаково-Лучному Степу – 6, Правобережному 
Злаковому Степу – 7, Старобільському Злаково-Лучному Степу – 7 видів); 
Українських Карпат – 5, Криму – 14 видів (більшість – у Гірському Криму). 
У флорі України видове різноманіття роду зосереджено у двох центрах, у 
кожному з них представлено види з усіх секцій роду [491]: кримський (14 
видів) і східнопричорноморський (10 видів). 

Результати проведеного географічного аналізу видів роду Linum фло-
ри України показали значну різноманітність їхніх типів ареалів. Вони роз-
поділені відповідно до класифікації географічних елементів Ю.Д. Клеопова 
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[132] за наступними 6-ма типами геоелементів: субсередземноморський 
(10 видів), середземноморський (4), європейський (2), номадійський (2), 
євразійський (1) і перехідний (3 види) та відповідно 11 геоелементами: 
східносубсередземноморський (4), кримсько-кавказький (3), східно-
середземноморський (3), кримський (2), понтичний (2), центрально-
європейський (2), європейсько-середземно морський (2), карпатсько-
балканський (1), середньоєвропейсько-субсередземноморський (1), євра-
зійський (1), середземноморський (1) [224, 491] (табл. 9). 

Таблиця 9

Географічний аналіз видів роду Linum L. у флорі України

Тип геоелемента, геоелемент

(Клеопов, 1990)

I. Субсередземноморський тип: 

Карпатсько-балканський геоелемент
L. extraaxillare

Східносубсередземноморський геоелемент
L. fl avum
L. hirsutum 
L. nervosum
L. tauricum

Кримсько-кавказький геоелемент
L. jailicola 
L. lanuginosum
L. squamulosum

Кримський геоелемент
L. marschallianum 
L. pallasianum

II. Середземноморський тип:

Східносередземноморський геоелемент 
L. bienne 
L. corymbulosum
L. nodifl orum 

Середземноморський геоелемент
L. trigynum

III. Європейський тип:

Центрально-європейський геоелемент
L. basarabicum 
L. linearifolium
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IV. Номадійський тип:

Понтичний геоелемент
L. czernjajevii
L. ucranicum

V. Євразійський тип:

Євразійський геоелемент
L. perenne

VI. Перехідний тип:

Підтип – тяжіючий до Субсередземномор’я
Середньоєвропейсько-субсередземноморський геоелемент

L. austriacum
Підтип – тяжіючий до Середземномор’я 
Європейсько-середземноморський геоелемент

L. catharticum
L. tenuifolium

Найчисельнішим за кількістю видів роду є субсередземноморський 
тип геоелемента (10 видів), який включає карпатсько-балканський, східно-
субсередземноморський, кримсько-кавказький і кримський геоелемен-
ти та поєднує південноєвропейсько-малоазійські види, розповсюджені в 
Середземноморській області, що частково заходять на території ареалів 
європейського та номадійського (євразійсько-степового) типів геоелемен-
тів. Більшість видів, що належать до даного типу (табл. 9) є трав’янистими 
багаторічниками, гемікриптофітами, рідше – напівкущиками, хамефітами 
(L. tauricum, L. pallasianum), які ростуть у степах, на кам’янистих, крейдяних і 
вапнякових виходах, на узліссях і високогір’ях. 

Інші типи геоелементів є нечисленними, до складу кожного з них на-
лежать від одного до чотирьох видів (табл. 9). Так, види середземномор-
ського типу геоелемента, що містить східно-середземноморський і се-
редземноморський геоелементи (L. bienne, L. corymbulosum, L. nodifl orum, 
L. trigynum), приурочені до власне середземноморських районів узбереж-
жя Середземного та Чорного морів. Усі вони є трав'янистими монокарпі-
ками, одно- або дворічниками, ростуть на кам’янистих відслоненнях, гли-
нистих продуктах вивітрювання карбонатних порід. Європейський тип із 
центрально-європейським геоелементом, приурочений до різних регіонів 
Центральної Європи, представлений у флорі України двома морфологічно 
близькими видами – L. basarabicum і L. linearifolium, які є напівкущиками, 

Продовження табл. 9
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хамефітами, ростуть на кам’янистих, щебенистих схилах річок, переважно 
на вапнякових і крейдяних відслоненнях. Близькі між собою за рядом мор-
фологічних та еколого-ценотичних ознак ендемічні види роду  L. ucranicum 
і L. czernjajevii,  поширені в Центральноєвразійській степовій області, а в 
Україні – на південному сході, відносимо до понтичного геоелемента, но-
мадійського типу. Лише L. perenne належить до євразійського геоелемента, 
євразійського типу. 

Окрему групу роду Linum складають види, ареали яких лежать у ме-
жах декількох флористичних областей: «зв’язуючі» за Ю.Д. Клеоповим 
або «перехідні» за М.І. Рубцовим і М.М. Федорончуком [274, 336]. Так, 
до перехідних належать L. tenuifolium і L. catharticum (європейсько-
середземноморський геоелемент), що тяжіють до Середземномор’я, та 
L. austriacum (середньоєвропейсько-субсередземноморський геоеле-
мент) – до Субсередземномор’я. Отже, припускаємо, що види кожного  
типу географічного елемента флори є не лише єдиним географічним, а й, 
певною мірою, генетичним елементом флори.

Оскільки значна частина видів роду Linum у флорі України характери-
зується обмеженими ареалами (ендемічні або погранично-ареальні види), 
питання ендемізму відіграють важливу роль при аналізі його географічної 
структури. Ендемічні види обумовлюють самобутність і оригінальність будь-
якої природної флори [36, 96–98, 100, 105–107, 143, 147, 148, 150, 327, 359]. 
Характер ендемізму деяких видів  роду Linum, зокрема у флорі України, 
є дискусійним [91, 98, 377] передусім через відсутність відповідних до-
сліджень. Ми дотримуємося визначення терміна «ендемізм», сформульо-
ваного О.І. Толмачовим [327], згідно з яким ендемічними є види з локаль-
но обмеженими ареалами; у флорі України такими є лише L. pallasianum і 
L. marschallianum. Досить часто у складі флори є види, ареали яких зага-
лом обмежені й, безперечно, мають ендемічний характер, але не приуро-
чені виключно до досліджуваного природного регіону, тобто належать до 
субендемічних [106, 449]. При класифікації субендемічних видів дотри-
муємося поглядів Б.В. Заверухи [106], який зазначав, що вияви субенде-
мізму в природі мають різний характер (табл. 10). У флорі України субен-
демічними є вісім видів. Загалом ендемічний компонент становить 43,4% 
усіх видів роду досліджуваної території і свідчить про високий ступінь 
ендемізму. Ендемічні та більшість субендемічних видів зосереджені в Криму 
(6), що пов’язано з особливостями розвитку флори та своєрідністю екологіч-
них умов даної території [3, 96–99, 106, 327].



— 127 —

3. ГЕОГРАФІЧНИЙ  ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНИЙ АНАЛІЗИ ВИДІВ РОДУ LINUM  L. 

Таблиця 10

Ендемічні види роду  Linum L. у флорі України

Вид Статус Поширення

L. basarabicum Субендемічний 
конфінітний 
(погранично-
ареальний)

Західний Лісостеп України, Румунія, 
північна частина Молдови – Лівобережне 
Придністров’я, Рибницький і Дубосарський 
райони

L. czernjajevii

—//—

Лівобережні лісостепові та степові райони 
України (ЛЛС, ПЗС, ЛЗС, ЛЗЛС, ДЗЛС, ХЛС, СЗЛС) 
і суміжна з ними територія Ростовської області 
(Росія)

L. linearifolium Субендемічний 
конфінітний

Правобережні степові та лісостепові райони 
України та північно-західна частина Молдови 
(Окницький, Каменський, Дубосарський, 
Рибницький, Григоріопольський райони)

L. tauricum Субендемічний 
екстензивний 

Середземномор’я (схід), Балканський п-ів 
(пд-сх Румунія, Болгарія), Україна (Крим), 
Мала Азія, Кавказ 

L. ucranicum Субендемічний 
конфінітний 
(погранично-
ареальний)

Лівобережні лісостепові та степові райони 
України: ХЛС, СЗЛС, ДЗЛС і суміжна з ними 
територія Росії (Бєлгородська, Курська, 
Волгоградська, Воронезька, Саратовська 
області)

L. pallasianum Кримський 
ендемічний

Крим

L. marschallianum —//— Крим

L. squamulosum Субендемічний 
дуплікатний

Крим і Кавказ (околиці м. Новоросійська)

L. jailicola —//— Крим, Кавказ (Новоросійський р-н, 
хр. Маркохт)

L. lanuginosum —//— Крим і Кавказ (окол. м. Новоросійська)

У процесі історич ного роз   витку ареал виду якісно й кіль кісно зміню єть-
ся, пере  бу ваючи на ста діях експан сив ного, макси  мального та згасаючого 
ареалу, тому, залежно від етапів філогенетичного розвитку виду, ендемізм 
може бути молодим, прогресивним або консервативним, реліктовим. На 
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цьому базується хронологічна категоризація ендеміків (розподіл на нео- та 
палеоендеміки) [106, 150, 327]. Характеризуючи ендемізм флори Волино-
Поділля [106] та Середнього Придністров’я [150], окремі автори викорис-
товують також і категорію мезохроноендеміків (пов’язані з проміжними 
етапами розвитку флори регіону). Припускаємо, що більшість ендемічних 
видів досліджуваного нами роду, зокрема L. jailicola, L. marschallianum, 
L. squamulosum та ін., можуть бути віднесені саме до неоендеміків, які ви-
никли відносно недавно (в історико-геологічному розумінні), у зв’язку 
з чим їхній вузький ареал обумовлений молодим віком. До цієї ж групи 
окремі автори відносять і L. linearifolium [150]. Крім того, неоендеміки час-
то пов’язані тісними зв’язками з іншими видами і представляють групи 
близькоспоріднених і вікарних видів (L jailicola, L. nervosum; L. squamulosum, 
L. marschallianum тощо). Лише окремі види, за літературними даними, від-
несені до палеоендеміків – L. ucranicum і L. tauricum [283] – та мезохроноен-
деміків – L. basarabicum [150]. 

Понтичний ендемізм добре виражений у близьких до L. fl avum видів 
секції Syllinum. У флорі України з семи видів секції чотири (L. ucranicum, 
L. basarabicum, L. czernjajevii, L. linearifolium) є ендемічними для степової об-
ласті, широко розповсюдженим є лише L. fl avum з єропейсько-середземно-
морсько-передньоазіатським типом ареалу. Вказівка про існування 
L. fl avum у Криму [54] досить сумнівна. На основі критичного опрацюван-
ня гербарних матеріалів YALT, SIMF нами не підтверджено його зростання 
в даному регіоні, де він заміщується близьким видом L. tauricum [220]. На 
етикетках окремих переглянутих нами зразків, визначених як L. fl avum 
(збори М.М. Срединського 1870 р., LE, YALT), зазначено лише «Taurica», а 
на деяких навіть із приміткою колектора: «по всей вероятности не Крым, а 
Таврическая губернія».

У бесарабсько-південноподільського субендемічного виду L. basara-
bicum [106, 150] чітко виявляються зв’язки з балканськими та панонськи-
ми видами: L. bulgaricum Podp., L. serbicum Podp., L. pseudoelegans Podp., 
L. hungaricum Podp., L. uninerve Borb. та ін. (Д.М. Доброчаєва, in schedes) [83]. 
В Україні ареал L. basarabicum обмежений Західним Лісостепом – басейн 
р. Дністра, на півдні – Степом, де він трапляється зрідка. Більшість лока-
літетів виду відомі з півдня Хмельницької, зокрема виявлено нове місце-
знаходження [237], окремі – з Чернівецької, Вінницької, Тернопільської та 
Одеської областей. 
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Часто в результаті просторової ізоляції, різнорідності едафічних умов 
тощо, предковий вид «розпадається» на низку дрібніших вікарних видів, що 
властиво й для видів роду Linum. Так, L. hirsutum, поширений на материковій 
частині України, заміщується L. lanuginosum у Криму; а L. basarabicum (ЗЛС, 
басейн р. Дністер, ПЛС зрідка) у південному напрямку – L. linearifolium (ЗЛС, 
ПЛС, ПЗЛС, ПЗС). 

Під час опрацювання гербарних матеріалів KW, YALT, SIMF (збори 
О.Г. Усачової, В.М. Косих, В.М. Голубєва та ін.), а також на основі літе-
ратурних даних не підтверджено зростання в Криму також L. perenne, 
L. linearifolium, L. trigynum і L. strictum, які раніше вказувалися для цього 
регіону [54, 64, 87, 89, 353, 360, 530]. 

Вид L. trigynum із європейсько-середземноморсько-середньоазій-
ським ареалом на території України є рідкісним погранично-ареальним, що 
знаходиться на північній межі ареалу і тривалий час, за даними літератури 
[16, 83, 87, 91], вказувався для флори Закарпаття лише з двох локалітетів: 
околиці м. Ужгорода (околиці сіл Кібляри, Худлево) та околиці м. Берегово. 
На основі вивчення гербарних колекцій BP нами виявлено, що він відо-
мий і з інших місцезростань, частина з яких близька до відомих локалітетів: 
(Szerednye [с. Середнє – Авт.], Ung., 1900. Magocsy-Dietz S., № 107858; com. 
Bereg. in pascuis pr. Ivangi [Іванівці – Авт.]. 1911.08, A. Marg[ittai], № 468628, 
№ 315704); in locis graminosis solo an argilloso pr. Bubuliska [с. Бобовище – 
Авт.] com Berg. – 1912. VIII – A. Marg[ittai], № 107851; Hab. in locis sicci ad pag. 
Lolo, com Bereg., 1927.07/28 – A. Marg[ittai], № 107848, № 441030); Gombás 
[с. Грибівці, нині Бобовище Мукачівського р-ну – Авт.] és Ilgócz [Ільківці, 
поблизу Бобовища –  Авт.] köst a vágás szélén. Gombás). У Гербаріях KW та 
UU зразки виду, як і сучасні відомості про його знахідки, відсутні [180, 223].

Більшість видів роду належить до природної фракції, у т.ч. чотири є 
апофітами [236, 260, 503]: L. trigynum, L. bienne (геміапофіти) та L. nodifl orum, 
L. corymbulosum (евентапофіти); один вид L. usitatissimum – належить до ад-
вентивної фракції флори (середземноморського або азійського походжен-
ня), ергазіофіт, періодично дичавіє з культури).

Таким чином, результати географічного аналізу роду Linum у флорі 
України свідчать про значну різноманітність типів ареалів (6 типів та 11 гео-
елементів), переважання видів субсередземноморського типу [224, 233] і 
наявність на досліджуваній території двох центрів видового різноманіття 
роду. 
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3.2. Еколого-ценотична приуроченість 

Еколого-ценотичні умови зростання рослин, зокрема такі провідні 
едафічні фактори, як вологість (Hd), кислотність (Rc) і трофність ґрунту (Tr), 
вміст у ньому карбонатів (Ca) і азоту (Nt) тощо впливають на формування 
життєвих форм, морфологічних, анатомо-фізіологічних особливостей ви-
дів та обумовлюють їх участь у певних рослинних угрупованнях. 

Екологічна характеристика видів роду Linum подана згідно з методикою 
синфітоіндикації [78], екологічних шкал, прийнятих у «Екофлорі України» 
[94], їхня ценотична приуроченість – за класифікацією J. Braun-Blanquet [405] 
на основі опрацювання та аналізу власних геоботанічних описів і даних 
фітоценотеки відділів екології фітосистем і геоботаніки Інституту ботаніки 
НАН України та наявних літературних даних [305, 477, 489], широта ценотич-
ної амплітуди – за «Екофлорою України» [94]. Класифікація видів щодо при-
уроченості їх до типу ценозів подана за О.Л. Бельгардом [18]. 

Детальна еколого-ценотична характеристика видів роду Linum у фло-
рі України є в попередніх публікацій [236, 490, 503], тому тут зупинимося 
лише на окремих питаннях. 

Для більшості видів роду Linum у флорі України характерна широка еко-
логічна амплітуда. Вони розповсюджені в умовах аридного клімату степів 
(на кам’янистих і різнотравно-типчаково-ковилових), у світлих сухих лісах, 
на лісових галявинах, узліссях, зрубах, серед чагарників і по ярах, уздовж до-
ріг; на вологих або сухих луках, є елементами трав’яних петрофітних угрупо-
вань, глинистих берегів річок і лиманів, ростуть також у кріофільних умовах 
високогір’я Карпат. За висотним розподілом переважають рівнинні види (11), 
частина є гірськими (8) і лише один вид (L. extraaxillare Kit.) – субальпійським; 
окремі види (L. catharticum, L. tenuifolium., L. nervosum, L. trigynum) приурочені 
як до рівнинного, так і до монтанного поясів. 

Загалом види роду не проявляють чіткої приуроченості до хімічного 
складу та структури ґрунту  зокрема, 14 видів ростуть переважно на кар-
бонатних, сім – на піщаних і супіщаних, п’ять – на лесових і чорноземних 
ґрунтах, п’ять – на відслоненнях різних порід; виключно на вапнякових – 
L. basarabicum і L. linearifolium, які  характерні для скель із вивітреною по-
верхнею, кам’янистих схилів тощо [58]. Частина видів роду приурочена до 
крейдяних відслонень, переважно по р. Сіверський Донець та його прито-
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ках [272]. Поверхня схилів на відслоненнях крейди вкрита різної товщини 
шаром рухляку або щебеню, що характеризується підвищеною вологістю 
і зниженою температурою, де трапляється L. ucranicum разом із Hyssopus 
cretaceus Dubjan., Pimpinella titanophila Woronow та ін. На рівних щебенистих 
поверхнях крейда вкрита незначним шаром чорнозему, тут сформувалися 
томілярні угруповання класу Helianthemo-Thymetea Romaschenko, Didukh 
et V.Sl. 1996 і кальцефільно-степові ценози союзу Centaureo carbonatae-
Koelerion talievii Romaschenko, Didukh et V. Sl. 1996 із класу Festuco-Brometea 
Br.-Bl. et R. Tx. 1943. 

Види роду Linum є переважно мезофільно-ксерофільними. За відношен-
ням до вологості ґрунту вони розподілені на три групи: субмезофіти (15) – 
зростають на сухуватих лісо-лучних ґрунтах із помірним промочуванням ко-
реневмісного шару ґрунту опадами й талими водами; субксерофіти (6) – у 
сухуватих лучно-степових екотопах із незначним промочуванням корене-
вмісного шару ґрунту опадами й талими водами; мезофіти (2) – на свіжих 
лісо-лучних ґрунтах із повним промочуванням кореневмісного шару ґрунту 
опадами й талими водами. Більшість видів роду (21) мають гемістенотопну 
амплітуду, лише L. perenne – геміевритопну, а L. jailicola – стенотопну. На дум-
ку А.І. Кузьмичова, L. catharticum, імовірно, є залишком мезогігрофільної гру-
пи, екологічна еволюція якої в бік гігрофілії не мала розвитку [155].

За змінністю зволоження ґрунту більшість видів роду є гемігідро-
контрастофілами (19), які приурочені до сухуватих лісо-лучних і лучно-
степових екотопів із нерівномірним зволоженням кореневмісного шару 
ґрунту за помірного або незначного промочування його опадами й талими 
водами; L. extraaxillare, L. catharticum, L. jailicola і L. nervosum є гемігідрокон-
трастофобами і характеризуються приуроченістю до свіжих лісо-лучних 
екотопів із помірно нерівномірним зволоженням кореневмісного шару 
ґрунту за повного його промочування опадами й талими водами. За ши-
ротою амплітуди змінності зволоження ґрунту у складі роду переважають 
геміевритопні види (17).

За відношенням до кислотного режиму ґрунту переважають нейтрофі-
ли (22), а L. perenne, приурочений до слабокислих ґрунтів, є субацидофілом. 
Більшість видів (21) за даним фактором мають гемістенотопну амплітуду і 
лише L. perenne та L. ucranicum – геміевритопну. 

Щодо загального сольового режиму ґрунту більшість видів роду є ев-
трофами (15), ростуть на багатих, добре забезпечених солями чорноземах 
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за відсутності ознак засолення; 8 видів – семіевтрофами – на збагачених 
солями ґрунтах, і лише L. сatharticum є мезотрофом, що росте на небагатих 
на солі ґрунтах. Більшість видів (21) за даним фактором мають гемістено-
топну екологічну амплітуду, лише L. perenne та L. bienne Mill. – геміевритоп-
ну [236].

За відношенням до вмісту карбонатів у ґрунті види роду належать до 
чотирьох груп: гемікарбонатофіли (12) – ростуть на ґрунтах, збагачених 
карбонатами (на лесовій основі, чорноземах); карбонатофіли (факуль-
тативні) (7) – на ґрунтах, багатих на карбонати; акарбонатофіли (3) – на 
нейтральних ґрунтах і витримують незначний вміст карбонатів; гіперкар-
бонатофілом є L. ucranicum – росте виключно на відкладах карбонатів. 
Широта екологічної амплітуди за даним фактором варіює від евритопної 
(L. usitatissimum) – через геміевритопну (L. catharticum) і гемістенотопну 
(16) – до стенотопної (5) [236].

Стосовно вмісту мінерального азоту в ґрунті, то більшість видів роду 
(17) належать до гемінітрофілів, які ростуть на відносно бідних і субанітро-
філів (6) – на дуже бідних на мінеральний азот ґрунтах. Більшість видів (14)  
за широтою амплітуди є геміевритопними.

За відношенням до аерації більшість видів роду (21) є субаерофіла-
ми: ростуть на добре аерованих ґрунтах із включенням щебеню гірських 
порід, піску, за незначного або помірного промочування кореневмісного 
шару ґрунту опадами й талими водами. Виняток становлять L. extraaxillare 
і L. catharticum, які є геміаерофобами, які ростуть на помірно аерованих 
ґрунтах, сухих глинистих чи вологих піщаних із повним промочуванням ко-
реневмісного шару ґрунту опадами або тимчасовим надмірним зволожен-
ням його ґрунтовими водами. Більшість видів  (16) за широтою екологічної 
амплітуди належать до стенотопних, сім – до  гемістенотопних [236].

За відношенням до освітленості більшість видів роду є геліофітами, 
рідше – субгеліофітами (L. fl avum, L. catharticum). 

Низка видів приурочені майже виключно до природних оселищ і не 
витримують істотного збільшення антропогенного навантаження, внаслі-
док чого розглядаємо їх як олігогемероби (8 видів); 15 видів є мезогеме-
робами, що трапляються в антропогенно змінених вторинних рослинних 
угрупованнях; L. corymbulosum, L. trigynum, L. usitatissimum і L. bienne – еуге-
мероби, які іноді ростуть на перелогах, у давно покинутих виноградниках, 
садах, на узбіччях доріг. Надмірний вплив антропогенних факторів (забу-
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дова, розробка кар’єрів, рекреація, випасання, пали, розорювання тощо) 
негативно позначаються на більшості видів роду. 

Представники роду Linum приурочені до степових (17), лісостепових 
(14), гірських (12) і лучних (11) екотопів; синантропними є п’ять видів [503]. 
Більшість видів роду є стенотопними (L. tauricum, L. pallasianum, L. jailicola, 
L. czernjajevii, L. ucranicum та ін.), частина – евритопними (L. flavum, 
L. austriacum, L. tenuifolium та ін.). З огляду на їх приуроченість до певних 
типів ценозів виділяємо такі еколого-ценотичні групи: 1 – рослини 
різнотравно-типчаково-ковилових і лучних степів – степанти (L. czernjajevii, 
L. perenne, L. austriacum, L. flavum); 2 – світлих лісів, узлісь, галявин – сильван-
ти (L. nervosum); 3 – лук – пратанти (L. catharticum, L. nervosum, L. extraaxillare); 
4 – гірських екотопів – альпмонтанти (L. marschallianum, L. extraaxillare, 
L. tenuifolium); 5 – відслонень різних кам’янистих порід, скель – петрофан-
ти (L. linearifolium, L. tauricum); 6 – засмічених місць, узбіч полів, бур’яни в 
агрофітоценозах – синантропанти (L. corymbulosum, L. nodiflorum, L. bienne, 
L. trigynum, L. usitatissimum). Екотопологічна амплітуда видів досліджува-
ного роду дещо ширша, і більша частина з них трапляється також ще у 
двох-трьох типах. Нами зафіксовано окремі випадки зростання видів на 
засолених ділянках, наприклад L. austriacum, що загалом не є характерним 
для представників роду. 

У ценотичному відношенні більшість видів роду Linum є асектатора-
ми і лише L. fl avum, L. austriacum, L. hirsutum, L. lanuginosum іноді є субдо-
мінантами в різних рослинних угрупованнях [490]. Розподіл видів роду 
в межах синтаксонів еколого-флористичної класифікації наведений у 
табл. 11. Для окремих видів роду характерна широка ценотична ампліту-
да. Так, L. аustriacum росте в екстразональних лучно-степових угрупован-
нях союзу Cirsio-Brachypodion pinnati, лучно-степових угрупованнях союзу 
Fragario viridis-Trifolion montani, степових угрупованнях союзів Astragalo-
Stipion, Festucion valesiacae та Artemisio marschalliani-Elytrigion intermediae 
(Cl. Festuco-Brometea), томілярних – союзи Euphorbio cretopholae–Thymion 
cretacei та Artemisio hololeucae-Hyssopion cretacei (Cl. Helianthemo-Thymetea) 
і союз Ptilostemion (Сl. Onosmo polyphyllae-Ptilostemetea), псамофітних – со-
юзи Festucion beckeri та Cynodonto-Teucrion polii (Сl. Festuceteae vaginatae) й 
лісових – союз Jasmino-Juniperion excelsae (Сl. Quercetea pubescenti-petreae), 
рудеральних – союзи Sisymbrion offi  cinalis (Cl. Chenopodietea) та Dauco-
Melilotion albi (Cl. Artemisietea vulgaris), узлісних – союз Geranion sanquinei 
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(Cl. Trifolio-Geranietea). Широку ценотичну амплітуду має і L. catharticum, 
який росте в лучних угрупованнях союзу Arrhenatherion (Cl. Molinio–
Arrhenatheretea) та в екстразональних лучно-степових угрупованнях 
союзів Cirsio-Brachypodion pinnati, Galio campanulatae-Poion versicoloris, 
Seslerio-Festucion glaucae, лучно-степових – союз Fragario viridis-Trifolion 
montani, степових – союзу Festucion valesiacae (Cl. Festuco-Brometea), в 
рудеральних – союзу Dauco-Melilotion albi (Cl. Artemisietea vulgaris), у ні-
трофільних порушених угрупованнях у Карпатах – союзу Rumicion alpini 
(Cl. Galio-Urticetea), на оліготрофних болотах – союзів Caricion lasiocarpae, 
Rhynchosporion albae та на мезотрофних болотах – союзу Caricion nigrae 
(Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae),  на болотистих луках союзу Caricion 
gracilis (Cl. Phragmiti-Magnocaricetea), на узліссях і галявинах в угрупован-
нях союзу – Geranion sanquinei (Cl. Trifolio-Geranietea sanquinei). 

В угрупованнях двох класів ростуть: L. extraaxillare – Cl. Carici rupestris- 
Kobrisietea bellerdii, Cl. Thlaspietea rotundifolii; L. squamulosum – Cl. Festuceteae 
vaginatae, Cl. Festuco-Brometea; L. usitatissimum – Cl. Chenopodietea, 
Cl. Secalietea; L. trigynum та L. bienne – Cl. Chenopodietea, Cl. Artemisietea 
vulgaris; L. czernjajevii – Cl. Festuco-Brometea, Cl. Onosmo polyphyllae-Ptiloste-
metea. У петрофітних степових угрупованнях яйл (Cl. Festuco-Brometea) 
поширені L. jailicola, L. marschallianum, у подібних угрупованнях в ін-
ших районах Гірського Криму, у т.ч. на Південному березі Криму трапля-
ються L. squamulosum, L. pallasianum, а також L. austriacum, L. nervosum, 
L. tenuifolium.

До фітоценозів так званих «середземноморських степів» (Cl. Thero-
Brachypodietea) приурочені однорічні рослини видів L. corymbulosum і 
L. nodifl orum. Вид L. corymbulosum інколи трапляється в аналогічних фітоце-
нозах, які сформувалися на безкарбонатних або слабокарбонатних глинис-
тих сланцях; L. tauricum є стенотопним видом та індикатором свіжих крей-
дяних і мергелистих відслонень Другої (Внутрішньої) гряди Кримських гір, 
у зв’язку з чим є діагностичним видом асоціації Erucastro cretacei-Linetum 
taurici Ryff  2004 [268]. 

У степових ценозах Південного Сходу України L. nervosum трапляється 
як асектатор третього рангу;  L. czernjajevii – розсіяно росте в петрофітно-
степових (асектатор першого – третього рангів) і петрофітних (домінант і суб-
домінант) фітоценозах; L. austriacum, – звичайно, в різнотравно-типчакових і 
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різнотравно-ковилових фітоценозах як асектатор першого-другого рангів; 
зрідка – в степових рослинних угруповуваннях росте і L. tenuifolium як асек-
татор другого-третього рангів [113, 121, 243]. 

Таблиця 11

Розподіл видів роду  Linum L. у межах синтаксонів рослинності

1 2 3 4

FESTUCO-BROMETEA 
Br.-Bl.  et R. Tx. 1943

Festucetalia 
valesiacae Br.-Bl. et 
R. Tx. 1943

Cirsio-
Brachypodion 
pinnati Hadač et 
Klika 1994 em 
Krausch 1961

L. fl avum 
L. catharticum

Astragalo-Stipion 
Knapp 1944

L. austriacum
L. nervosum
L. czernjajevii
L. tenuifolium
L. ucranicum
L. fl avum
L. hirsutum

Carici humilis-
Androsacion 
Didukh 1983

L. tenuifolium

Festucion 
valesiacae Klika 
1931

L. austriacum
L. nervosum
L. czernjajevii
L. tenuifolium
L. fl avum
L. hirsutum
L. catharticum
L. pallasianum

Fragario viridis-
Trifolion montani 
Korotchenko, 
Didukh 1997

L. austriacum
L. nervosum
L. czernjajevii
L. tenuifolium
L. catharticum 

Клас

(Cl)

Порядок

(Ord)

Союз

(All)
Вид
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1 2 3 4

FESTUCO-BROMETEA 
Br.-Bl.  et R. Tx. 1943

Festucetalia 
valesiacae Br.-Bl. et 
R. Tx. 1943

Artemisio 
marschalliani-
Elytrigion 
intermediae 
Korotchenko, 
Didukh 1997

L. austriacum
L. nervosum
L. czernjajevii
L. tenuifolium
L. basarabicum

Artemisio 
tauricae-
Festucion Korzh. 
et Kljukin 1991

L. squamulosum

Artemisio-
Kochion Soó 
1959

L. nervosum
L. czernjajevii
L. tenuifolium

Centaureo 
carbonati-
Koelerion talieri 
Romaschenko, 
Didukh et V. Sl. 
1996

L. nervosum
L. hirsutum
L. tenuifolium

Adonidi-Stipion 
tirsae Didukh 
1983

L. jailicola 
L. marschallianum

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Klika 1931

Seslerio-Festucion 
glaucae Klika 
1931 em. Kolbek 
1983

L. fl avum 
L. basarabicum
L. catharticum

Helianthemo 
cani-Festucion 
palentis Kolbek 
1983

L. hirsutum

Galio 
campanulatae-
Poion versicoloris 
Kukovitsa, 
Movchan, V. Sl. et 
Shel.-Sos. 1994

L. catharticum

Продовження табл. 11
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1 2 3 4

ONOSMO 
POLYPHYLLAE- 
PTILOSTEMETEA 
Korzhenevsky 1990

Onosmo 
polyphyllae- 
Ptilostemetalia 
Korzhenevsky 1990

Ptilostemion 
Korzhenevsky 
1990

L. czernjajevii
L. nervosum
L. austriacum
L. tenuifolium

Cephalario-
Seselietalia 
dichotomi Ryff  2004

Gypsophilo 
glomeratae-
Cephalarion 
coriaceae Ryff  
2004

L. tauricum 

FESTUCETEA 
VAGINATAE Soó 1968 
em. Vicherek 1972

Festucetalia 
vaginatae Soó 1957 
em. Vicherek 1972

Festucion beckeri 
Vicherek 1972

L. austriacum
L. nervosum
L. squamulosum 

Cynodonto-
Teucrion polii 
Korzh. et Kljukin 
1990

L. austriacum
L. nervosum

HELIANTEMO-
THYMETEA 
Romaschenko, Didukh 
et V.Sl. 1996

Thymo cretacei-
Hyssopetalia cretacei 
Didukh 1989

Artemisio 
hololeucae-
Hyssopion 
cretacei 
Romaschenko, 
Didukh et V. Sl. 
1996

L. austriacum
L. nervosum

Euphorbio 
cretophilae-
Thymion cretacei 
Didukh 1989

L. hirsutum
L. austriacum

CARICI RUPESTRIS-
KOBRISIETEA 
BELLARDII Ohba 
1974

Seslerietalia variae 
Br.-Bl. 1926

Seslerion tatrae 
Pawl. 1935 L. extraaxillare 

(Ass. Festucetum 
saxatilis Domin 1933)

RHAMNO-PRUNETEA 
Goday et Carbonel 
1961

Prunetalia spinosae 
R. Tx. 1952

Prunion 
fruticosae R. Tx. 
1952 L. nervosum
Berberidion Br.-Bl. 
1950

Продовження табл. 11



— 138 —

ОПТАСЮК О.М.,  ШЕВЕРА М.В.                                                             РІД LINUM  L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ

1 2 3 4
MOLINIO-
ARRHENATHERETEA R. 
Tx. 1937

Poo-Agrostietalia 
vinealis Shel.-Sos., V. 
Sl. et Sipaylova 1985

AGROSTION 
VINEALIS 
SIPAYLOVA, 
MIRK., SHEL.-
SOS. ET V. SL. 
1985

L. nervosum

Arrhenatheretalia 
Pawl. 1928

Arrhenatherion 
(Br.-Bl. 1925) W. 
Koch 1926 L. catharticum

Molinietalia W. Koch 
1926

Calthion R.Tx. 
1937

AGROPYRETEA 
REPENTIS Oberd., 
Th. Müll. et Görs in 
Oberd. et al. 1967 

Agropyretalia 
repentis Oberd., 
Th. Müll. et Görs in 
Oberd. et al. 1967

Convolvulo-
Agropyrion 
repentis Görs 
1966

L. nervosum 
L. tenuifolium

QUERCETEA 
PUBESCENTI-PETRAEAE 
Jakucs (1960) 1961

Orno-Cotinetalia 
Jakucs (1960) 1961

Jasmino-
Juniperion 
excelsae Didukh, 
Vakarenko et 
Shel.-Sos. 1986

L. corymbulosum 
L. austriacum

CHENOPODIETEA 
Br.-Bl. 1951 em. Lohm., 
J. et R. Tx. 1961 ex 
Matsz.

Eragrostietalia J. Tx. 
in Poli 1966 

Eragrostion 
(R. Tx. 1950) 
Oberd. 1954

L. usitatissimum
L. trigynum
L. bienne

Sisymbrietalia J. et 
R. Tx. ex Matsz. 1962 
em. Görs. 1966

Sisymbrion 
offi  cinalis R. Tx., 
Lohm., Prsg. in 
R. Tx. 1950 em. 
Hejný et al. 1979

L. austriacum

SECALIETEA Br.-Bl. 1951 Secalietalia Br.-Bl. 
1951

Chenopodio 
albi-Descuranion 
sophiae V. et T.Sl. 
et Shelyag in V.Sl. 
1988

L. usitatissimumAnthemo ruthe-
nicae-Sisymbrion 
orientale V. Sl. 
1988
Caucalidion 
lappae R.Tx. 1950

Продовження табл. 11
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1 2 3 4
Erysimo repandi-
Lycopsion orientalis  
V.Sl. 1996

L. usitatissimum

ARTEMISIETEA 
VULGARIS Lohm., Prsg. 
et R. Tx. in R. Tx. 1950

Meliloto-
Artemisietalia 
Absinthii Eliaљ 1979

Dauco-Melilotion 
albi Görs em. 
Eliaљ 1980

L. austriacum
L. catharticum
L. trigynum
L. bienne

GALIO-URTICETEA Pass. 
1967 em. Kopecký 
1969

Lamio albi-
Chenopodietalia 
boni-henrici 
Kopecký 1969

Rumicion alpini 
Klica et Hadač 
1944

L. catharticum

SCHEUCHZERIO-
CARICETEA NIGRAE 
(Nordh. 1936) R. Tx. 
1937

Scheuchzerietalia 
palustris Nordh. 
1936

Caricion 
lasiocarpae Van 
den Bergh. In 
Lebrun et al. 
1949
Rhynchosporion 
albae W. Koch 
1926

Caricetalia fuscae 
(W. Koch 1926) 
Nordh. 1936

Caricion nigrae 
W. Koch 1926 
em. Klika 1934

PHRAGMITI-
MAGNOCARICETEA 
Klika in Klika et Novák 
1941

Magnocaricetalia 
Pign. 1953

Caricion gracilis 
(Neuhäusl 1959) 
Bal.-Tul. 1963

TRIFOLIO-GERANIETEA 
SANGUINEI Th. Müller 
1961

Origanetalia vulgaris 
Th. Müller 1961

Geranion 
sanquinei R. Tx. in 
Th. Müller 1961

L. austriacum
L. catharticum

BETULO-
ADENOSTYLETEA Br.-Bl. 
et R. Tx. 1943

Calamagrostietalia 
villosae Pawł. et all. 
1928

Calamagrostion 
villosae Luqu. 
1926

L. extraaxillareTHLASPIETEA 
ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 
1947

Thlaspietalia 
rotundifolii Br.-Bl. In 
Br.-Bl. Et Jenny 1926 
em Seibert 1977

Papaverion tatrici 
Pawł. 1928 corr. 
Valachović 1995

THERO-
BRACHYPODIETEA 
Br.-Bl. 1947

Thero-
Brachypodietalia 
Br.-Bl. 1936

Diantho humilis-
Velesion Korzh. 
1990

L. corymbulosum
L. nodifl orum

Продовження табл. 11
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У результаті дослідження ценотичної приуроченості видів роду Linum 
у флорі України встановлено, що найбільше їх трапляється в угрупованнях 
ксерофітного типу класу Festuco-Brometea (13 видів). В угрупованнях на 
осипах, рухляках скельних порід, у класі Onosmo Polyphyllae – Ptilostemetea 
зафіксовано п’ять видів роду. По чотири види росте в угрупованнях піо-
нерних сукцесійних стадій на порушених екотопах в угрупованнях класу 
Chenopodietea та в рудеральних угрупованнях класу Artemisietea vulgaris; 
по три види – в угрупованнях класів Festucetea vaginatae (відкриті псамо-
фітні степові угруповання) та Heliantemo-Thymetea (угруповання томілярів 
на скелетних ґрунтах виходів карбонатів). 

В інших класах рослинності представленість видів роду невелика. 
Так, по одному виду трапляється в угрупованнях альпійських лук на кар-
бонатних породах (Cl. Carici rupestris-Kobrisietea bellardi); гірських криволіс-
сях, заростях кущів, високотравних угрупованнях субальпійського поясу 
(Cl. Betulo-Adenostyletea); угрупованнях кам’янистих осипищ, щебенистих 
субстратів помірних широт (Cl. Thlaspietea rotundifolii); сегетальних угру-
пованнях сільськогосподарських угідь, поширених на різних типах ґрун-
тів (Cl. Secalietea); високотравних нітрофільних угрупованнях узлісь, бере-
гів річок, засмічених місць (Cl. Galio-Urticetea), мезотрофних та евтрофних 
угрупованнях осокових і мохових боліт (Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae), 
угрупованнях вологих і болотистих лук на дернових оглеєних мулувато-
болотних і лучно-болотних ґрунтах (Cl. Phragmiti-Magnocaricetea), в чагар-
никових угрупованнях (Cl. Rhamno-Prunetea).

По два види роду наявні в типових лучних угрупованнях, які сформу-
валися під впливом господарської діяльності (Cl. Molinio-Arrhenatheretea); 
мезофітних вторинних угрупованнях трав’яних багаторічників перелогів із 
домінуванням пирію та інших кореневищних злаків (Cl. Agropyretea repentis); 
субсередземноморських субксерофітних листяних і хвойних лісах і рідко-
ліссях (Cl. Quercetea pubescenti-Petraeae); однорічних саваноїдних угрупо-
ваннях Середземномор’я з літнім і зимовим періодами спокою (Cl. Thero-
Brachypodietea); післялісових трав’яних угрупованнях (Cl. Trifolio-Geranietea 
sanguinei).

Таким чином, для більшості видів роду Linum у флорі України характер-
на широка екологічна амплітуда, приуроченість до степових екотопів. Вони 
є переважно геліофітами, насамперед рівнинними видами, мезофільно-
ксерофільними. У ценотичному відношенні більшість видів роду є асектато-
рами і лише окремі з них іноді є субдомінантами. Найширша ценотична амп-
літуда характерна для L. austriacum. Винятково в угрупованнях класу Festuco-
Brometea ростуть L. czernjaevii, L. ucranicum та ін. 
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Рис. В. КАРТОСХЕМИ ПОШИРЕННЯ ВИДІВ РОДУ LINUM L.  В УКРАЇНІ*

1. Linum fl avum  L.

2. Linum basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz.

* (чорна крапка) – за гербарними матеріалами, (сіра крапка) – за літературними матеріалами
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3. Linum tauricum Willd.

4. Linum linearifolium Jáv.
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5. Linum pallasianum Schult.

6. Linum czernjajevii Klokov
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8. Linum nodifl orum L.

7. Linum ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.
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9. Linum perenne L.

10. Linum austriacum L.
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12. Linum marschallianum Juz.

11. Linum squamulosum Rudolphi
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13. Linum extraaxillare Kit.

14. Linum usitatissimum L.
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16. Linum jailicola Juz.

15. Linum nervosum Waldst. et Kit.
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17. Linum hirsutum L.

18. Linum lanuginosum Juz.
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20. Linum corymbulosum Rchb.

19. Linum tenuifolium L.
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21. Linum trigynum L.

22. Linum catharticum L.
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4.1. Критико-систематичний аналіз

Результати комплексного вивчення видів роду Linum у флорі України 
стали основою перегляду та модифікації фрагмента його системи, а також 
з’ясування деяких дискусійних питань систематики роду та внутрішньородо-
вих таксонів. За основу дослідження нами прийнята система роду G. Planchon 
[506] із доповненнями [91, 377].

Таксономічно складною, неоднорідною і найчисельнішою за видо-
вим складом у роді Linum у досліджуваній флорі є секція Syllinum, яка на-
раховує сім видів, більшість із яких описані з території України [149]. Уперше 
секція була встановлена A. Grisebach [437] на основі наявності у видів 
зрослих нігтиків пелюсток. Згодом G. Planchon [506] розглядає її як subgen. 
Syllinum (Griseb.) Planch. і виділяє в її межах ser. Limoniopsis Planch., яка піз-
ніше була прийнята лише деякими дослідниками. С.В. Юзепчук [377] та 
Д.М. Доброчаєва [83] надають їй рангу секції (sect. Limoniopsis (Planch.) Juz.), 
а більшість авторів [91, 401, 416, 498, 572 та ін.], до думки яких схиляємось 
і ми, – розглядають як секцію Syllinum Griseb. Різні погляди існують і сто-
совно її внутрішньосекційного поділу. Так, С.В. Юзепчук [377] у складі сек-
ції Limoniopsis (= sect. Syllinum sensu Griseb.) виділяє три морфологічні ряди: 
Flava Juz., Eu-fl ava Juz. і Nodifl ora Juz., що є цілком природним, адже їхні 
представники різняться між собою низкою морфологічних ознак, що під-
твердили й результати наших досліджень [220, 221, 222, 232], детальніше 
основні з них  ми розглянемо нижче. Найчисельнішим є ряд Flava Juz., який 
містить багаторічні рослини та напівкущики. В його межах виділено підряд 
Orientalia Juz. – низькорослі напівкущики з розгалуженим коренем і без 
розеток прикореневих листків (L. orientale Boiss.) і підряд Taurica Juz. – ба-
гаторічні рослини, напівкущики, рідше трави, переважно з розетками при-
кореневих листків, тупими або загостреними стебловими листками, без 
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вістря на верхівці. До складу останнього віднесено більшість видів секції, 
зокрема L. pallasianum, L. tauricum, L. linearifolium, L. basarabicum, 
L. ucranicum, L. czernjajevii. Ряд Eu-fl ava Juz. включає трав’янисті рослини 
з малорозгалуженим або нерозгалуженим стеблом і містить лише один 
вид – L. fl avum. Представником ряду Nodifl ora Juz. є однорічник L. luteolum 
(= L. nodifl orum).

Д.М. Доброчаєва [83, 87] зазначає, що східно-понтичні (L. ucranicum, 
L. czernjajevii) та кримсько-кавказькі (L. pallasianum, L. tauricum) види утво-
рюють «тіснішу групу», до якої західно-понтичні (L. linearifolium, L. basara-
bicum) не відносяться. В останніх виявлені зв’язки з балканськими та 
паннонськими видами ряду: L. bulgaricum, L. serbicum, L. pseudoelegans, 
L. hungaricum, L. uninerve  (Д.М. Доброчаєва, in schedes). Зв’язок видів фло-
ри України з балканською флорою є тіснішим у західно-понтичній групі й 
дещо віддаленим у східно-понтичній [216, 249, 250, 411, 416, 431, 530, 545, 
561, 578].

У межах секції Syllinum А.О. Свєтлова [279, 281] виділяє підсекцію Flava 
Svetlova з L. flavum і L. flavum subsp. basarabicum (Klokov ex Juz.) Svetlova, 
що, на нашу думку, не є обґрунтованим, з огляду, передусім, на різну жит-
тєву форму видів і низку інших ознак, і підсекцію Taurica Svetlova з іншими 
видами секції Syllinum флори Північної Євразії, у т.ч. і флори України, роз-
межування яких пов’язано з ознаками вегетативних органів рослин.

У цілому секція Syllinum чітко відокремлена від інших секцій роду низ-
кою макро- та мікроморфологічних ознак: переважають напівкущики, наявні 
«стипулярні залозки» в пазухах листків, несправжньорозеткові пагони, зрос-
лі нігтики пелюсток, різні форма, розміри та кількість жилок листків, наяв-
ність у деяких видів гілок галузистого каудексу та коротких кореневищ. 

Донедавна до складу секції відносили L. nodiflorum. Він розглядається 
як самостійний вид або (в окремих випадках) як синонім L. luteolum M. Bieb. 
[73, 267, 353, 377], що був описаний М. Біберштейном [397] значно пізніше 
і, на думку деяких авторів, за всіма ознаками відповідає ліннеєвському 
L. nodiflorum [54, 111, 353, 500]. Вид характеризується середземноморсько-
передньоазійським типом ареалу, в Україні наявний виключно в Криму 
і, за результатами опрацювання гербарних матеріалів KW, YALT, SIMF та 
власних досліджень у природі, не трапляється на іншій території країни, 
а вказівка його для Одеси [471] помилкова. Існують протилежні погляди 
на самостійність L. nodiflorum і кавказько-передньоазійського L. luteolum, 
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які чітко відрізняються між собою, на думку деяких дослідників [377], що 
вважають їх окремими видами, інші – відносять L. luteolum до синонімів 
середземноморського L. nodiflorum [54, 90].

Вид L. nodifl orum займає ізольоване положення серед інших представни-
ків секції. Він – трав’янистий монокарпік, на відміну від трав’янистих полікар-
піків і напівкущиків секції Syllinum; його листки із дрібно-зубчастим краєм; 
тичинкові нитки зрослі високо у трубку, яка розміщується над коробочкою 
(ознака, вперше відмічена С.В.  Юзепчуком), наявність зрослих видовжених 
нігтиків пелюсток у досить довгу трубку – 5-6 мм завдовжки; його квітки го-
мостильні, тоді як у інших видів секції Syllinum – гетеростильні; коробочки 
мають дуже товсті, міцні стінки і не розкриваються самі, такими ж міцними 
є і плодоніжки: їх дуже важко відділити від коробочки. До того ж, лише в 
L. nodifl orum відсутнє внутрішнє опушення коробочок (див. табл. 5; рис. VII; 
рис. IX. 8). Відмінності між L. nodifl orum та іншими видами секції стосуються й 
паліноморфологічних ознак [198, 199]: своєрідною є скульптура екзини п.з. 
виду з куполоподібними стовпчиками, на поверхні яких, крім центрального, 
хаотично розташовані до п’яти бокових шипиків (рис. А. 8). Проведене нами 
дослідження ультраструктурних особливостей поверхні листка L. nodifl orum 
виявило додаткову ознаку – сітчастий тип рельєфу поверхні, який не трапля-
ється в жодного іншого виду роду [217, 219] (рис. Б. 8). Літературні дані щодо 
каріотипів L. nodifl orum (2n=26) і L. fl avum (2n=28,30, 32, 34) [210, 211, 250] 
вказують на наявність у останнього додаткових В-хромосом і відсутність 
їх у L. nodifl orum. Таким чином, L. nodifl orum дуже своєрідний вид, який 
слід розглядати у складі нової монотипної секції Tubilinum Svetlova [221], 
описаної на підставі карпологічних і морфологічних ознак [280]. 

У результаті критичного огляду видового складу секції Syllinum, прове-
деного на основі мікро- та макроморфологічних досліджень, у її складі ми 
виділяємо два морфологічні ряди: ser. Flava (Svetlova) Optasyuk, куди відно-
симо трав’янистий полікарпік L. fl avum, та ser. Suff ruticulae Optasyuk – усі інші 
види секції, що є напівкущиками [220]. 

До складу ser. Flava входить L. fl avum, який різниться від інших видів 
цієї ж секції передусім життєвою формою та низкою морфологічних ознак. 
Для більшості видів секції характерні підземні пагони у вигляді гілок каудек-
су або коротких кореневищ, тимчасом як у L. fl avum спостерігається лише 
каудекс (кореневище відсутнє); вид є широкоареальним із широкою еколо-
гічною амплітудою, інші – ендемічні та едафічно спеціалізовані. Проведені 
нами дослідження не підтверджують думку Є.В. Вульфа [54] про наявність 
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здерев’яніння в нижній частині пагонів рослин. Відсутність здерев’яніння 
пагонів є однією з основних відмінних ознак трав’янистого полікарпіка 
L. fl avum від інших видів секції, які є  напівкущиками з нижньою, у різній мірі 
здерев’янілою, частиною стебел. 

Вид широко поширений у західних, північних і центральних регіонах 
України, рідше – у південних районах, у Причорномор’ї він заміщується 
L. linearifolium, а в Криму – більш ксероморфним L. tauricum [245]. На підставі 
опрацювання матеріалів у гербаріях KW, YALT, SIMF, LE та досліджень, про-
ведених у природі, не підтверджено зростання L. fl avum у Криму, хоча його 
часто невірно ототожнюють з L. tauricum [417]: останній відрізняється від 
L. fl avum передусім життєвою формою, наявністю підземних пагонів, менши-
ми загальними розмірами рослини, вузькими, з однією жилкою (у L. fl avum 
3–5 жилок) листками, меншими розмірами квіток. Отже, видова самостій-
ність обох згаданих видів сумнівів не викликає. 

Одним зі складних у таксономічному відношенні видів ser. Suff ruticulae є 
подільсько-субендемічний вид L. basarabicum, який низка авторів визнає за 
самостійний таксон [16, 57, 83, 87, 493], розглядає як підвид – L. fl avum subsp. 
basarabicum (Klokov ex Juz.) Svetlova [281], різновидність – L. tauricum var. 
basarabicum (Săvul. et Rayss) Şerbǎnescu [545], а іноді як вид із нез’ясованим 
систематичним положенням, як синонім L. fl avum або L. tauricum [91, 377, 
500]. Як уже зазначалося, за низкою морфологічних ознак L. basarabicum 
близький до L. fl avum, з яким його нерідко й ототожнюють [91, 377]. Однак ці 
види різняться життєвою формою, наявністю гілок каудексу, здерев’янінням 
нижньої частини стебла, наявністю несправжніх розеткоподібних пагонів, 
формою листків і кількістю їхніх жилок тощо (табл. 4, 5, 6). Під час польових 
досліджень на території НПП «Подільські Товтри» (квартал №18, неподалік 
Бакотського скельного монастиря) у 2011 році нами вперше були виявле-
ні особини L. basarabicum у фазі квітування зі світло-жовтим, майже білим 
кольором квіток, тоді як типовим кольором пелюсток рослин цього виду є 
яскраво-жовтий.

Linum linearifolium раніше розглядався у складі L. tauricum [54] або як 
форма L. fl avum [471]. Рослини даного виду часто приймають за L. ucranicum 
або L. tauricum, які приурочені до крейдяних виходів, хоча L. linearifolium 
добре відрізняється від них вищим, прямостоячим стеблом, вужчими заго-
стреними листками, довгими ланцетними, а не еліптичними чашолистками, 
верхня половина яких після відцвітання відхилена від коробочки в горизон-
тальній площині, коробочками, меншими за чашечку; його нижні листки по-
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ступово засихають і відпадають, залишаючи на стеблі характерні сліди від 
листків. Особливістю виду є темно-червоний відтінок нижньої частини сте-
бла, який ми спостерігали в більшості досліджуваних у природі рослин. Від 
L. ucranicum він відрізняється і за паліноморфологічними ознаками: п.з. дов-
гостовпчикових форм мають куполоподібні та конусоподібні стовпчики, тим-
часом як у L. ucranicum – лише куполоподібні різного діаметра; від L. fl avum 
відрізняється меншими, а від L. tauricum, навпаки, – більшими розмірами 
стовпчиків екзини (табл. 7) [199]. Особливістю L. linearifolium є відсутність на 
поверхні листка воскових відкладів, які характерні для інших представників 
секції (рис. Б. 4) [219]. Під час опрацювання гербарних матеріалів KW, YALT, 
SIMF, LE нами не підтверджено його зростання в Криму [64, 83, 377, 353, 498]; 
як виявилося, зразки рослин належать L. tauricum.

Окремий інтерес становлять два східно-понтичні види роду – 
L. ucranicum і L. czernjajevii. Є.В. Вульф [54] ототожнює L. ucranicum з L. tauricum 
Willd., що, на нашу думку, є недоцільним. Подібна ситуація склалася і з 
L. czernjajevii, котрий деякі автори розглядають як синонім L. pallasianum, 
хоча ці види мають різний хромосомний набір: відповідно 2n = 32 і 2n = 28 
[345, 500]. Відмінності морфологічних ознак L. czernjajevii і L. ucranicum не мо-
жуть бути зведені лише до наявності або відсутності в них опушення, хоча 
лише за цією ознакою вони чітко відрізняються. Проаналізувавши морфо-
логічні ознаки, ми погоджуємося з М.В. Клоковим [133] і Д.М. Доброчаєвою 
(іn schedes), що L. czernjajevii і L. ucranicum різняться між собою низкою 
інших, менш виражених морфологічних ознак, у тому числі й виявлених 
нами нових. Так, у L. ucranicum листки коротші, із заокругленою верхівкою 
(10–25×3–5 мм), суцвіття має меншу кількість квіток, жилка чашолистків 
випукла лише при основі, насіння дрібніше. У L. czernjajevii листки довші 
10– 40×1– 7 мм, товстуваті, шкірясті. Окремі дослідники [83, 133] вважають 
наявність розеток у L. ucranicum діагностичною ознакою виду, а відсутність 
їх – характерною ознакою L. czernjajevii. Проте аналіз гербарного матеріа-
лу показав наявність несправжніх розеток і в рослин L. czernjajevii (табл. 4; 
рис. IX. 6). Паліноморфологічні відмінності між видами виявляються у щіль-
ності розміщення стовпчиків екзини (рис. А. 6, 7) [199]. 

Звернемо увагу на такий факт. У гербарії KW було виявлено чотири гер-
барні аркуші з невизначеними зразками виду, на етикетці яких зазначено: 
«Укр. Кар пати, хребет Чорногора, г. Пожижевська. Сніжникова улоговина, 
h = 1600 м. 19.07.1968 р. Й.М. Берко». Ці зразки нами визначені як L. ucranicum, 
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котрий, за даними «Флор» і «Визначників» [16, 83, 84, 87, 91, 377], не вказу-
вався для території Карпат, що могло б свідчити про нове місцезнаходження 
виду на території України. Згодом детальніше дослідження нами цих зразків, 
зіставлення умов вказаного в етикетці локалітету з еколого-ценотичними ха-
рактеристиками виду не підтвердили цей факт. Окремі невизначені зразки 
були передані до Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН (LE) Т.В. Єгоровій 
та А.О. Свєтловій, котрі також визначили їх як L. ucranicum.  А.О. Свєтлова 
у своїх публікаціях [280, 286] безпідставно наводить цей вид для території 
Карпат. 

Linum  ucranicum є субендемічним, погранично-ареальним (південно-
західна межа ареалу) видом. Поширений в Україні в Харківському лісо-
степу (ХЛС), Старобільському Злаково-Лучному Степу (СЗЛС), Донецькому 
Злаково-Лучному Степу (ДЗЛС), а також на суміжних із ними територіях 
Росії (Бєлгородська, Курська, Волгоградська області й далі до Воронезької 
та Саратовської областей). Місцезростання L. ucranicum приурочені до 
крейдяних відслонень [273]; рослини ростуть виключно в угрупованнях 
ксерофільних і геміксерофільних трав’яних степових угруповань із домі-
нуванням ксерофільних дернинних злаків класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et 
R. Tx. 1943, континентальних, субсередземноморських ксеромезофітних 
і ксерофітних злакових угруповань порядку Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et 
R. Tx. 1943, союзу Astragalo-Stipion Knapp 1944 [236, 490]. 

Нами, спільно з О.О. Кагало, здійснено ретельне спеціальне вивчення 
цих зразків, результати якого дають підстави стверджувати, що відомості 
про нове місцезнаходження L. ucranicum у Карпатах, наведені А.О. Свєтловою 
[280, 286], є помилковими, про що вже зазначалося в наших попередніх пу-
блікаціях [220]. На коренях досліджених рослин добре помітні залишки 
лесово-глинистих ґрунтів і крейди, що свідчить про зростання рослин на 
карбонатних ґрунтах і цілком відповідає екологічним особливостям виду. 
Зазначимо, що в указаному на етикетці місці збору виду (г. Пожижевська, 
Сніжникова улоговина) крейдяні відслонення або будь-які карбонатні по-
роди взагалі відсутні. Крім того, серед несправжніх розеткоподібних паго-
нів L. ucranicum було знайдено листок Marrubium peregrinum L. і невеликий 
кошик Centaurea stricta Waldst. et Kit., які відсутні у флорі Карпат. На жаль, на 
зразку відсутня й польова етикетка. Усі наведені факти свідчить про те, що в 
цьому випадку ми, безперечно, маємо справу з технічною помилкою, котра 
зумовила неправильне етикетування зразків. Отже, відомості про новий ло-
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калітет L. ucranicum в Українських Карпатах [280, 286] є необґрунтованими і 
помилковими.

Морфологічно близьким до L. ucranicum є L. czernjajevii. В Україні вид 
поширений виключно в лівобережних степових районах і сусідніх із ними 
районах Ростовської області Росії. За даними Т.В. Єгорової [91], вказівки 
Д.М. Доброчаєвої [83, 87] про зростання його в Курській та Воронезькій об-
ластях Росії не підтверджені гербарним матеріалом. У екологічному аспекті 
він приурочений до виходів крейди, вапняка і граніту.  Натомість значно 
вужчим є ареал L. ucranicum  [281]: північно-західна частина Донецького 
Лісостепу, пів нічна частина Лівобережного Злаково-Лучного Степу, а також 
південно-східні райони Росії [281], який до того ж, виявляє вузьку едафічну 
приуроченість до крейдяних відслонень. 

Між L. czernjajevii і L. ucranicum не відзначалися перехідні форми [83], 
хоча нами, за матеріалами гербаріїв KW, DNZ, такі форми зафіксовані в 
місцях їх спільного зростання: в Харківській (Великий Бурлук, Дворічна, 
Куп’янськ, Ізюм), Донецькій (НПП «Святі Гори») та Луганській областях 
(Сватово). Ймовірно, вони виникли в результаті гібридизації або фено-
типічної мінливості під впливом умов зовнішнього середовища [327]. 
Встановити природу цих форм можна лише шляхом експериментальних і 
цитогенетичних досліджень [92]. А.Г. Єленевський та ін. [95], зазначають, 
що в Курській і Білгородській областях Росії, а також на північному сході 
України, спостерігаються всі форми між приуроченим до крейдяних від-
слонень, вузьколистим напівкущиком L. ucranicum і степовим широколист-
ним трав’янистим полікарпіком L. fl avum, хоча відмінності між їх крайніми 
формами очевидні. На північній межі ареалу у видів зменшується полімор-
фізм і звужується екологічна амплітуда; наприклад в Орловській області 
L. fl avum трапляється виключно на кам’янистих схилах, причому рослини 
з ознаками L. ucranicum тут відсутні. Автори ставлять під сумнів самостій-
ність L. ucranicum, розглядаючи його у складі L. fl avum [95].

Для території Криму характерні два морфологічно близькі види 
L. pallasianum і L. tauricum, які є вікарними до східно-понтичних L. czernjajevii 
та L. ucranicum і так само чітко відрізняються між собою наявністю в першого 
та відсутністю в другого опушення і, ймовірно, знахо дяться на пізнішій стадії 
дивергенції, ніж степові L. czernjajevii і L. ucranicum. Суперечливими є погля-
ди деяких дослідників на таксо номічний статус видів. Так, C.F. Ledebour [468] 
розглядає L. tauricum як синонім L. fl avum. E. Boissier [401] визнає L. tauricum 
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самостійним таксоном, вважаючи, що він відрізняється від L. fl avum більш 
вузькими листками з однією жилкою та світлішими квітками, майже в два 
рази меншими, ніж у L. fl avum; як різно видність L. tauricum наводить форму 
β. pallasianum, раніше виділену in schedis C. L. Willdenow як L. pubescens Willd. 
De Candolles [408] вказує L. pallasianum як «species non satis notae»; поді-
бної думки дотримується і C.F. Ledebоur [468]. За морфологічними ознаками 
L. pallasianum і L. tauricum відрізняються між собою наявністю в першого та 
відсутністю у другого коротковолосистого опушення, а також рядом інших 
морфологічних ознак: у L. tauricum плодоніжки коротші й товстіші, ніж у 
L. pallasianum; ниж ні листки видовжено-оберненояйцеподібні, до основи зву-
жені в короткий черешок, а стеблові – обернено-яйцеподібні. У L. pallasianum, 
крім листків і стебел, опушеними є тичинкові нитки, чашолистки по кілеподіб-
ній жилці та плодоніжки (див. табл. 4–6). Відмінність L. pallasianum не лише 
від інших видів секції Syllinum, а й інших видів роду підтверджується із отри-
маними нами паліноморфологічними даними: для п.з. виду властиві найбіль-
ші роз міри шипи ків на поверхні стовпчиків (0,5 мкм) (рис. А. 5) [199]. Види 
мають також різні ареали: L. pallasianum трапляється  лише в південно-схід-
них районах Криму, а L. tauricum – у південно-західних районах, на Кавказі та 
Східному Середземномор’ї. Лише на півдні Криму, згідно з матеріалами KW, 
YALT, LE, відзначено обидва види, але гібридні форми не зафіксовані. 

Найбільш поліморфною групою в роді Linum є секція Adenolinum [239]. 
Деякі дослідники не визнавали її як окрему таксономічну групу й розглядали 
її види в межах секції Linum [73, 450, 500], інші – в ранзі підсекції Adenolinum 
(sect. Linum) [249]. Представникам секції властива низка спільних морфоло-
гічних ознак: жит тєва форма, відсутність опушення, гетеростилія, видовже-
ні плодоніжки, чашолистки без залозистих країв; спільне число хромосом 
(2n=18). Види сек ції значною мірою подібні за габітусом і характеризуються 
нечіткими морфо логічними відмінами вегетативної сфери, які виявляються 
при деталь ному вивченні великої кількості гербарного матеріалу. 

Низка авторів вказували на неоднорідність даної секції, виділяючи 
в її складі кілька груп. F. Alefeld [382] уперше звернув увагу на положення 
квітконіжок при плодах та на важливе значення ознак гетеростилії у пред-
ставників секції, розрізнивши в її складі гетеродистильні (диморфні) та гете-
ротристильні (триморфні) рослини. С.В. Юзепчук [377], крім гетеродистиль-
них і гетеротри стильних, виділив групу гомостильних льонів і запропону-
вав наступний внутрішньосекційний поділ: ser. 1. Perennia Juz. (квітконіжки 
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при плодах прямі; плоди переважно яйцеподібні), в тому числі subser. 1. 
Extraaxillaria Juz. (високогірні форми, з широкими, 3–5 жилковими, гори-
зонтально відхиленими від стебла листками та гострими чашолистками) – 
L. extraaxillare; subser. 2. Eu-perennia Juz. (степові форми з більш вузькими, 1–3 
жилковими, більш-менш відхиленими від стебла сизо-зеленими листками) –
L. perenne; subser. 3. Euxina Juz. (гірські форми з вузькими, густими, притис-
нутими до стебла листками з однією жилкою) – L. euxinum, L. marschallianum; 
ser. 2. Austriaca Juz. (квітконіжки при плодах дугоподібно вигнуті, часто до-
низу;  плоди  приплюснуто-кулясті) – L. austriacum. Подібне трактування 
прийняла Д.М. Доброчаєва [83], навівши у складі секції види  L. austriacum, 
L. perenne, L. extraaxillare, за винятком кримських видів. 

Найбільш складними для визначення є два близькі види – L. austriacum 
і L. perenne; іноді перший розглядають у складі агрегатного виду L. perenne 
[450]. Відміни між ними, на думку більшості дослідників [91, 377, 500 та 
ін.], виявляються в різному положенні квітконіжок після відцвітання: так, у 
L. austriacum вони дугоподібно направлені вниз, різноманітно вигнуті, а в 
L. perenne – прямі, направлені доверху або горизонтально відігнуті від сте-
бла. На основі цієї ознаки С.В. Юзепчук відносить дані види до різних рядів, 
хоча, як показали спостереження у природі та аналіз гербарного матеріа-
лу, дана ознака може використовуватися при розмежуванні видів лише під 
час плодоношення рослин. Більшість морфологічних ознак видів секції не 
є надійними критеріями для визначення видів. Кількісні показники часто 
різняться в рослин у межах одного виду. Наприклад, за нашими даними, в 
L. austriacum і L. perenne варіюють розміри чашолистків, розміри і колір 
листків, густота їхнього розміщення та ступінь відхилення від стебла, на-
явність чи відсутність стерильних пагонів, ступінь розвитку каудексу. До 
того ж, за даними А.О. Свєтлової [277], у період цвітіння рослини різняться 
довжиною та забарвленням тичинкових ниток, що нами не підтверджено. 
У результаті дослідження встановлено, що специфічними морфологічними 
ознаками видів є, наприклад, у L. austriacum листки лінійної, лінійно-ланцетої 
форми, часто майже шилоподібні до 1 см завдовжки і 1–2 мм завширшки з 
однією жилкою, тоді як у L. perenne листки лінійно-ланцетні, нижні широко-
ланцетні, по краю іноді тупо-зарубчасті, 1–5 см завдовжки, 0,5–5,0 мм 
завширшки, з 1–3 жилками; в більшості рослин L. perenne каудекс роз-
винутий краще, ніж у L. austriacum,  а в окремих  рослин  першого  виду  
нами відзначено опушення нижньої частини тичинкових ниток. Важливою 
діагностичною ознакою видів є положення квітконіжок відносно осьо-
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вого органу, про яку уже згадувалось. Отже, порівняно з L. perenne для 
L. austriacum характерні менші розміри пелюсток: 9–17(18) мм завдовжки, 
6–10 мм завширшки, менші розміри зав’язі — 1,0–1,8×0,4–1,0 мм, коробо-
чок 4–5 мм завдовжки та насіння 2,5–3,6 мм завдовжки, тоді як у L. perenne 
пелюстки 11–21×4–15 мм; зав’язь 0,8–2,1×1–2 мм; коробочки 5–7 мм та на-
сіння 3,5–4,0 мм завдовжки (див. таблиці 5, 6). У Гербарії ВР нами знайдено 
форму L. austriacum з білими квітками – «Linum austriacum L. lus. albifl orum 
Borb. Comit. Pest. In graminosis planitiei Tétényi fennsik ad pag. Nagytétény. 
14.V.1939», дані про яку наводить В. Борбаш [404]. У флорі України форм-
альбіносів L. austriacum нами незафіксовано.

Відрізняються види й низкою виявлених нами нових паліноморфоло-
гічних ознак та ознак ультраструктури поверхні листка. У паліноморфоло-
гічному аспекті L. perenne чітко різниться від інших видів секції більшими 
розмірами п.з. і двома формами їхніх скульптурних елементів – циліндрич-
ною та конусоподібною [198]. Згадані види різняться й за ультраструкту-
рою поверхні листка: в L. austriacum воскові відклади у вигляді цілісних, 
у L. perenne – нерівних пластинок [219]. На основі оцінки генетич ної спо-
рідненості показано чітку диференціацію видів за RAPD-профілями, що теж 
підтверджує їхню видову самостійність [168, 440, 469, 555]. 

С.В. Юзепчук [377] із території Криму описав L. euxinum Juz., який пізні-
ше П.О. Смирнов [304] ототожнив із L. squamulosum, на основі пріоритетності 
назви, що у подальшому було прийнято більшістю дослідників [91, 277, 279, 
304, 493]. Деякі автори [382, 385, 441, 468, 471, 516] відзначають подібність 
L. squamulosum і L. austriacum. Так, E. Boissier [401] розглядає перший вид 
як різновидність L. austriacum; інші автори [377, 416, 471] відносять його як 
синонім до L. austriacum, а D.J. Ockendon і S.M. Walters [500] включають 
L. euxinum до підвиду – L. austriacum subsp. euxinum (Juz.) Ockendon. Ці види 
подібні між собою, але водночас, як показали результати нашого дослі-
дження, відрізняються розмірами листків, пелюсток, коробочок, кольо-
ром і формою насіння, типом рельєфу поверхні листка, наявністю воско-
вих відкладів. Linum austriacum повсюдно поширений на більшій території 
України, в Криму –  лише у степовій його частині (Керченський п-ов, околи-
ці м. Сімферополя), а на решті території його заміщує більш ксеноморфний 
вид – L. squamulosum. 

Не викликає сумніву й видова самостійність L. marschallianum, який 
іноді розглядається як синонім L. austriacum subsp. euxinum (Juz.) Ockendon 
[500]. Насправді він відрізняється від L. austriacum і L. squamulosum густими, 
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майже голчастими листками, які дуже густо розташовані в нижній частині 
пагона, дугоподібно вигнутими при основі стеблами, більшими розмірами 
чашолистків, коробочок і насіння, а також виявленими нами додатковими 
ознаками ультраструктури поверхні листка: для L. marschallianum,як і для 
L. extraaxillare та L. squamulosum, характерний горбкувато-гребенеподібний 
тип рельєфу поверхні, але види різняться між собою наявністю і типом вос-
кових відкладів: у L. extraaxillare пластинки воску конусоподібно заокруглені 
на верхівці, в L. squamulosum – віск взагалі відсутній, а для L. marschallianum 
характерний потужний розвиток воску, який представлений гранулоїдни-
ми пластинами – виявленими нами лише в даного виду, що не спостеріга-
ється більше в жодного з видів роду [219]. 

Вид L. extraaxillare, якому D.J. Ockendon і S.M. Walters [500] надають ранг 
підвиду –  L.  perenne subsp. extraaxillare (Kit.) Nyman., С.В. Юзепчук [377]  від-
носить до окремого підряду Extraаxillaria Juz. Вид морфологічно добре від-
різняється від інших видів секції більшими листками, що часто горизонталь-
но відхилені від стебла, загостреними чашолистками (в інших видів секції 
чашолистки внутрішнього кола заокруглені, з виїмкою і коротким вістрям); 
центральна жилка досягає верхівки, а бокові – середини довжини чашолист-
ків, на відміну від інших видів, у яких усі жилки досягають середини чашо-
листків (див. табл. 6; рис. IX. 13). З-поміж видів секції лише в L. extraaxillare 
виявлена специфічна форма воскових пластинок, котрі на верхівці конусо-
подібно заокруглені. Паліноморфологічно він, як і L. perenne, також чітко ви-
різняються серед інших видів секції більшими розмірами п.з., але, на відміну 
від L. perenne, перший характеризується спільним з іншими видами типом 
скульптурних елементів [199]. 

Отже, на основі критичного аналізу видів секції Adenolinum у її 
складі за комплексом ознак вегетативних органів ми описали три морфо-
логічні ряди: ser. 1. Perennia Optasyuk, до якого включили виділені, але не-
валідно описані С.В. Юзепчуком ser. Austriaca Juz. і subser. Eu-perennia Juz., 
р.р. – рослини з вузьколанцетними листками з однією-трьома жилками, 
0,5–2,0(3,0) мм завширшки; ser. 2. Extraaxillaria Optasyuk, до складу якої 
включили subser. Extraaxillaria Juz. – листки широколанцетні з трьома жил-
ками, 2,0–3,5(4,0) мм завширшки; ser. 3. Squamulosa Optasyuk, що відповідає 
subser. Euxina Juz., – листки вузьколінійні з однією жилкою, 0,3–1,0(1,5) мм 
завширшки [220]. 

Згідно з останніми монографічними обробками роду [91, 93, 283], 
автори яких широко розуміють обсяг секції Linopsis (Rchb.) Engelm., до її 
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складу включено три види флори України: L. tenuifolium, L. corymbulosum і 
L. trigynum. J.E. Planchon [506] відносив зазначені види секції до різних мор-
фологічних рядів (ser.) у складі підроду Linastrum Planch: ser. Linopsis Planch. 
(L. gallicum, L. corymbulosum, L. strictum та ще 37 видів світової флори) і ser. 
Dichrolinum Planch. (L. tenuifolium і середземноморські види L. salsoloides 
Lam., L. suff ruticosum L., L. ortegae Planch.). Подібний поділ прийнятий і ав-
торами обробок роду для різних флор [83, 90, 377, 525], які теж відокрем-
люють L. tenuifolium від L. corymbulosum і L. trigynum, відносячи їх до різних 
таксономічних груп. Так, С.В. Юзепчук [377] та інші автори [83, 90] надають 
ser. Dichrolinum Planch. ранг секції, включаючи до її складу L. tenuifolium, 
а L. trigynum (= L. gallicum) і L. corymbulosum відносить до секції Linopsis. 
C.M. Rogers [525] у складі секції Linopsis виділяє п’ять підсекцій, зокрема 
підсекцію Dichrolinum (до її складу включає ті ж види, що і J.E. Planchon у 
ser. Dichrolinum Planch.), підсекцію Linopsis (65 видів, у т.ч. й L. corymbulosum) 
і підсекцію Halolinum (L. maritimum, L. tenue, L. trigynum). О.В. Петрова [249] 
теж розглядає L. tenuifolium у складі підсекції Dichrolinum, а L. corymbulosum і 
L. trigynum – підсекції Linastrum. Низка авторів відносять L. tenuifolium до сек-
ції Linastrum (Planchon) Bentham [450, 498] або секції Linum s.l. [73, 416, 447, 
513, 572] чи Eulinum [401], а L. corymbulosum та L. gallicum – до складу секції 
Linastrum [73, 401, 416, 498]. 

Відміни між видами цих груп (секцій) полягають насамперед у життєвій 
формі рослин: так, L. tenuifolium є трав’янистим полікарпіком, інші два види – 
трав’янистими монокарпіками. Linum tenuifolium відрізняється наявністю різ-
ного розміру чашолистків, які утворюють два кола: три зовнішні помітно ви-
довжені, вони значно перевищують за довжиною коробочку, а два внутріш-
ні – коротші й майже дорівнюють їй, а також кольором та розміром пелюсток: 
у L. tenuifolium вони рожеві або червонувато-фіолетові, 10–16 мм завдовжки, 
на відміну від L. corymbulosum і L. trigynum, пелюстки яких жовтого кольору, 
невеликі за розміром, 5–8 мм завдовжки. У більшості досліджених зразків 
L. tenuifolium тичинкові нитки в нижній частині опушені короткими волоска-
ми, зростаються майже до середини зав’язі, іноді при її основі, тоді як у інших 
видів секції опушення тичинкових ниток відсутнє, а самі вони зрослі виключ-
но при основі. Крім того, види різняться формою та ступенем виразності 
жилки чашолистків (див. табл. 6). Нами вперше виявлено нову ознаку виду – 
опушення внутрішньої поверхні чашолистків у L. tenuifolium, яке в інших ви-
дів секції відсутнє. До того ж, кримські рослини L. tenuifolium відрізняють-
ся від інших довшими залозистими війками по краю чашолистків, проте ця 
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ознака не завжди простежується [377]; опушення стебла, як правило, відсут-
нє, лише іноді трапляються рослини, в яких опушена  його нижня частина. 

Поліморфним видом є L. corymbulosum, хоча морфологічні відмін-
ності між окремими рослинами, як показали наші спостереження в при-
роді, не виходять за межі його внутрішньовидової мінливості. Шорсткими 
листками, глянцевими чашолистками з пилчасто-залозисто-війчастим 
краєм і шипиками по середній жилці, наявністю опушення і більшим насін-
ням, рослини виду добре різняться від морфологічно близького до нього 
L. trigynum. Відміна між видами стосується передусім будови суцвіття, яке в 
L. corymbulosum досить компактне, а в L. trigynum – розлоге.

Для території Криму окремі дослідники [54, 64, 353, 468, 505] наводи-
ли й морфологічно близький до L. corymbulosum вид – L. strictum, перший 
з яких розглядали як підвид другого [500] або L. strictum включали як си-
нонім L. corymbulosum [84, 377] чи  L. trigynum [468]; іноді його розглядали 
як самостійний вид [73, 91, 93, 401, 408, 416, 498, 516]. Відміни між ними 
стосуються будови суцвіття і розмірів квітконіжки [91, 93]. Вказівки про 
зростання L. strictum і Криму, на думку Т.В. Єгорової, є сумнівними [91], що 
підтверджено й нами після здійснення критичного перегляду гербарних 
матеріалів із цього регіону.

Ще один вид секції Linopsis – L. trigynum – часто згадується в літературі 
за назвою L. gallicum [152, 249, 351, 377, 397, 401, 408, 416, 431, 447, 468, 516, 
552]; наводиться він для території Закарпаття [16, 84, 91, 340], а іноді, по-
милково, й для Криму [54, 64, 84, 87, 468]. 

Згадані види розрізняються за числом хромосом: у L. trigynum 2n=20, 
L. corymbulosum 2n=18,  L. tenuifolium 2n=16, 18 [249, 345]. Усі представники 
секції Linopsis є гомостильними. За паліноморфологічними ознаками вони 
добре розрізняються між собою наявністю у п.з. L. corymbulosum двох форм 
стовпчиків (циліндрична, конусоподібна), а в L. trigynum і L. tenuifolium – од-
нієї (циліндрична) (табл. 7) [197, 198, 199]. Низку нових ознак виявлено нами 
під час вивчення ультраструктури поверхні листка, що теж свідчить про 
відокремленість L. tenuifolium від інших видів секції. Однією зі специфічних 
ознак L. tenuifolium є розташування в нього продихів нижче рівня основних 
епідермальних клітин, тоді як у всіх інших видів роду продихи розміщують-
ся на рівні з ними (див. рис. 6: 1); окрім того, для L. tenuifolium характер-
ний потужний розвиток воскових відкладів, які в L. corymbulosum взагалі 
відсутні; поверхня листка L. trigynum відрізняється від такої в L. tenuifolium 
і L. corymbulosum горбкувато-гребенеподібним типом рельєфу. Для всіх 
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представників секції Linopsis характерні трихоми у вигляді шипиків, за фор-
мою та розміщенням яких види різняться між собою. Так, у L. corymbulosum 
поверхня нижньої частини шипиків ребриста, шипики розміщені по всій 
поверхні листка, а в L. trigynum і L. tenuifolium – шипики гладенькі, розташо-
вані лише по краях листка. Види секції Linopsis мають також і різні обриси 
клітин, у L. corymbulosum вони хвилясті, L. trigynum – прямолінійно-хвилясті, 
а в L. tenuifolium – прямолінійні [217, 219]. Отже, як показав аналіз отриманих 
нами даних, L. corymbulosum і L. trigynum є подібними між собою за низкою 
морфологічних ознак, тому їх варто розглядати в межах секції Linopsis. Вид 
L. tenuifolium відрізняється від інших видів секції такими ознаками: життєва 
форма – трав’янистий полікарпік; рожево-фіолетовий колір пелюсток, біль-
ші їхні розміри; різні розміри зовнішніх і внутрішніх чашолистків, опушення 
дрібними волосками їхньої внутрішньої поверхні й нижньої частини тичин-
кових ниток; залозисто-війчаста форма краю чашолистків; висота зростан-
ня тичинкових ниток; розміри коробочок; унікальне розміщення продихів 
нижче рівня основних епідермальних клітин; ширший ареал (європейсько-
середземноморський), що дають підстави розглядати його в складі окремої 
монотипної секції Dichrolinum Planch. [227]. 

Типову секцію Linum J.E. Planchon [506] спочатку наводив за назвою 
ser. Protolinum у складі subgen. Eulinum роду Linum. Згодом С.В. Юзепчук 
[377] підвищує статус ser. Protolinum до рангу секції, що згодом приймає й 
Д.М. Доброчаєва [83], а Т.В. Єгорова [91], згідно з МКБН, розглядає її за наз-
вою Linum. Склад секції постійно змінювався, оскільки різні дослідники вклю-
чали сюди різні, переважно культурні види рослин, часто з нез’ясованим 
таксономічним статусом, іноді й види секції Adenolinum [73, 416, 498], з чим 
ми не погоджуємося, оскільки ці групи видів морфологічно досить добре 
відокремлені одна від одної. Секція Linum (= Protolinum) морфологічно нео-
днорідна, на що вперше звернув увагу С.В. Юзепчук, який у її складі виділив 
два ряди: ряд Nervosa Juz. (L. nervosum, L. jailicola Juz.) – багаторічні рослини 
з ланцетними листками, 3–5 жилками, гетеростильними, диморфними квіт-
ками та ряд Angustifolia Juz. (L. grandifl orum, L. angustifolium Huds., L. crepitans, 
L. bienne, L. usitatissimum, L. humile) – одно-, багаторічні рослини, з лінійними, 
лінійно-ланцетними листками, з однією-трьома жилками, гомостильними 
квітками [377].

З огляду на те, що об’єктом нашого дослідження є види природної 
флори України, ми не досліджували види з культури, крім L. usitatissimum, 
який часто дичавіє. Він є поліморфним, у його складі виділяли підви-
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ди, різновидності та форми [474]. Низка дослідників розрізняє в межах 
L. usitatissimum дві різновидності: var. vulgare Boenn. (із закритими коро-
бочками) та β. crepitans Schübl. (з коробочками, що розкриваються) [374]. 
J.E. Planchon [506] ототожнює L. humile Mill. з L. usitatissimum var. сrepitans 
Schübl. Подібного погляду дотримуються й P. Ascherson і P. Graebner [385], 
які, зважаючи на ознаки висоти стебла, розмірів квіток, ступеня розкрит-
тя коробочок, кольору насіння, поділяють L. usitatissimum на дві різно-
видності: var. vulgare Boenn. і var. humile Mill., а в межах першої виділяють 
ще п’ять форм. Ще більш вузького погляду на вид дотримується F. Alefeld 
[382], який за кольором і розміром квіток, кольором насіння, висотою 
рослин та іншими ознаками виділив у складі L. usitatissimum 11 різновид-
ностей. Особливий погляд на обсяг виду мали  A. Thellung [560] і A. Fiori 
[428], включаючи до його складу й природний вид L. angustifolium Huds. 
та надаючи йому ранг підвиду. Пізніше E. Schilling [538] об’єднує ці види 
в збірний вид L. usitatissimum s.l. Є.В. Елладі [374] виділяє всі культурні 
представники роду в окремий вид – L. indehiscens (Neilr.) Vav. et Ell. (його 
характерною ознакою є коробочки, що не розкриваються), котрий мор-
фологічно відповідає L. usitatissimum L. var. vulgare Boenn. [385]. Є.В. Елладі 
виділяє також L. indehiscens Vav. et Ell. (його рослинам властиве розкрит-
тя зрілих коробочок і самосів), включаючи до складу введений у культуру 
L. indehiscens subsp. crepitans Vav. et Ell. і дикорослий – L. indehiscens  subsp. 
angustifolium (Huds.)  Vav. et Ell.  Обидва ці види утворюють один збірний 
вид – L. usitatissimum L. До культурних льонів С.В. Юзепчук [377] відносить 
L. bienne Mill. (озимий льон), L. usitatissimum (льон-довгунець), L. humile Mill. 
(льон-кудряш), а Є.М. Сінська [297] об’єднує усі форми і сорти культурного 
льону в один вид – L. usitatissimum, дотримуючись думки С.В. Юзепчука про 
походження L. usitatissimum від L. angustifolium. О.Б. Шипунов [367] відно-
сить L. humile до синонімів L. usitatissimum. У останньому зведенні судинних 
рослин флори України [493] автори визнають L. crepitans (Boenn.) Dumort., 
L. usitatissimum і L. usitatissimum L. var. humile (Mill.) Pers. У флорі України вид 
відомий із культури,  часто дичавіє, є ергазіофітом [260, 503]. 

До складу секції Linum входить і дикорослий вид L. bienne, описа-
ний P. Miller [486] на основі культурного матеріалу з півострова Істрія. 
G. Hudson [452] описав із території Великої Британії L. angustifolium, близь-
кий до L. bienne. Ці види є самостійними, причому L. bienne є найпримітив-
нішим культурним льоном (із коробочками, що, дозрівши, не розтріскують-
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ся), а L. angustifolium – дикорослим видом (з коробочками, що самостійно 
розкриваються) [377]; інколи, перший розглядається як підвид другого 
(L. usitatissimum subsp. bienne (Mill.) Stankev.) [354]. Більшість дослідни-
ків, зважаючи на пріоритетність назви L. bienne, відносять L. angustifolium 
до його синонімів [91, 93, 111, 249, 250, 416, 500]. На гербарних матеріалах KW, 
YALT, LE морфологічних відмін між рослинами L. angustifolium і L. bienne ми 
теж не помітили, тому приймаємо пріоритетну назву L. bienne [91, 93, 500]. 

Linum bienne наводився в Україні зрідка лише з Криму, ймовірно, як за-
несена рослина [54, 91]. У гербарії YALT зразки виду відсутні, в гербарії SIMF 
ми виявили зразок, визначений як L. angustifolium («Симферопольское водо-
хранилище, сухой склон, Васильева С., 1989»), який насправді належить до 
L. austriacum; в Гербарії KW є один зразок L. angustifolium з території Криму 
(«L. austriacum L. Tauria 1818. Ledebour» № 050660, KW), згодом, у 1978 р., пере-
визначений Д.М. Доброчаєвою як L. angustifolium, із чим ми погоджуємось.

Варіювання ознак вегетативних і генеративних органів L. bienne незна-
чне, проте його часто плутають із зовні схожим L. austriacum, від якого він 
добре відрізняється блискучими в нижній частині чашолистками з однією 
центральною випуклою жилкою, яка сягає до верхівки чашолистка й пере-
ходить у коротке вістря (до 0,5 мм), і двома ледь помітними боковими жилка-
ми, гомостильними квітками та колосоподібними приймочками на відміну 
від L. austriacum, що має матові чашолистки, 3-5 випуклих жилок, які сягають 
половини довжини чашолистка, гетеростильними квітками, приймочками 
ниркоподібної форми. Linum bienne досить близький до L. usitatissimum, 
але чітко різниться від нього низкою морфологічних ознак, у тому числі і 
ультраструктурою поверхні листка, зокрема наявністю в першого виду та 
відсутністю у другого воскових відкладів. У L. usitatissimum нами відміче-
но і специфічну форму воскових пластинок: пластинки конусоподібно за-
округлені на верхівці [219]. Результати дослідження мікроструктури насін-
ня видів L. bienne (L. angustifolium), L. usitatissimum, L. perenne, здійсненого 
В.Г. Хржановським зі співавторами [344], показали, що в L. angustifolium і 
L. usitatissimum вона досить подібна, що свідчить про їхню близьку спорід-
неність, але відрізняється від такої в L. perenne. 

Дискусійними, іноді протилежними, є погляди стосовно таксоно-
мічного положення та видової самостійності L. angustifolium, L. bienne і 
L. usitatissimum, що базуються на результатах порівняльно-морфологічних 
та молекулярних і генетичних досліджень. Так, на думку низки систематиків 
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L. bienne та L. angustifolium є цілком самостійними видами [377]; інші роз-
глядають L. angustifolium як синонім L. bienne [91, 93, 249, 250, 416, 498] або 
L. bienne як підвид L. usitatissimum [354]. Вивчення геномів L. angustifolium 
(2n=30),  L. bienne (2n=30) і L. usitatissimum (2n=30) дозволило уточнити філо-
генетичні зв’язки між ними й підтвердити їхню близьку спорідне ність [204, 
430], причому L. bienne, на думку дослідників, можливо, слід розглядати як 
підвид L. usitatissimum, а не як самостійний вид. Імовірно, ге номи вивчених 
видів походять від генома спільного предкового виду, до якого найближчий 
L. angustifolium [204]. Аналіз каріотипів L. angustifolium (= L. bienne) і форм 
L. usitatissimum показав переважання в L. angustifolium диплоїдного чис-
ла 32 і лише в однієї форми було відзначено 2n=30. Отже, L. usitatissimum і 
L. bienne, без сумніву, близькі, проте самос тійні таксони [181, 375, 461, 548, 
567]. Під час вивчення метафазних хромосом із використанням методів 
С-диференціального фарбування та флуоресцентної гібридизації in situ 
(FISH) О.В. Муравенко та іншими науковцями показано, що геноми видів 
L. usitatissimum (2n=30), L. bienne (2n=30) і L. angustifolium (2n=30) схожі за ри-
сунком розподілення С-блоків, але розрізняються за розмірами цих блоків 
[205, 206].

Види L. usitatissimum і L. bienne різняться низкою ознак від близьких між 
собою видів цієї секції – L. nervosum та L. jailicola. Варіабельними в L. nervosum 
є ширина листків – 3–6(10) мм, густота їхнього розміщення, форма верхівки – 
від гострих до тонко і довго загострених, із колючим, безбарвним, ламким 
вістрям, довжина чашолистків (7)8–11(13 мм), число квіток у суцвітті. Частіше 
трапляються рослини, в яких опушення відсутнє, рідше – з різним ступенем 
опушення (переважно нижня частина рослини, рідше верхня; поверхня 
листків часто опушена лише знизу або, рідше, з обох боків). Під час експе-
диційних виїздів (Південно-Східний Крим, Донецька обл.) ми спостерігали 
окремі популяції даного виду, де поряд зростають і голі, й опушені росли-
ни. Свого часу з території Росії («ad Tanaim. Goldbach») були описані цілком 
голі екземпляри рослин за назвою L. nervosum var. glabratum DC. [408], а з 
Північного Ірану («in mont Djulfeck, Aucher Elou, № 4275», LE) – як L. aucheri 
Planch. [506]. Ми схиляємося до думки низки дослідників [93, 417, 513] і від-
носимо L. nervosum var. glabratum та L. aucheri до синонімів L. nervosum. 

Систематичне положення L. jailicola також неоднозначно трактується 
систематиками, які визнають його самостійним видом [54, 73, 89, 91, 353, 
377], підвидом – L. nervosum subsp. jailicola [93, 283] або розглядають його 
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як синонім [111]. L. jailicola морфологічно близький до L. nervosum, від якого 
він відрізняється меншою висотою, густо розташованими, вужчими листка-
ми, малоквітковим, компактним суцвіттям і, за словами Т.В. Єгорової [91], 
завжди опушеними з нижнього боку листками і стеблами в нижній полови-
ні. Наші спостереження показали, що в одній популяції зростають особини 
повністю голі, густо опушені (як з одного, так і з обох боків) і проміжні фор-
ми, що відзначали й інші дослідники [54, 249]. 

Працюючи з гербарними матеріалами L. jailicola та досліджуючи вид 
безпосередньо в природі (АР Крим), нами проаналізовано значущість 
діагностичних ознак виду. Найменш варіабельними ознаками, які просте-
жувались у більшості рослин, виявилися висота росли ни (12–25 см), ком-
пактне, стиснуте суцвіття та черепичасто розташовані листки значно мен-
шого розміру, ніж у L. nervosum (див. табл. 4). За цими ознаками досить чітко 
відрізняються L. jailicola від L. nervosum. Інші ознаки: розміри чашолист-
ків, коробочок і насіння, наявність або відсутність опушен ня на листках і 
стеблах виявилися значно варіабельними. Нами виявлено від міни в згада-
них видів за ознаками ультраструктури листків, переважно форми та об-
рисів клітин епідерми: у L. jailicola клітини видовженої форми, обриси пря-
молінійні чи округлі, в L. nervosum – клітини округлої, округло-видовженої 
або видовженої форми, а їхні обриси – прямолінійні або хвилясті. Резуль-
тати паліноморфологічних досліджень показали, що п.з. цих видів харак-
теризуються однаковою формою стовпчиків і шипиків, відріз няються лише 
їхніми розмірами: більшими в L. nervosum (великі стовпчики 1,3–1,5 мкм; 
дрібні 0,6 мкм; шипики 0,2 мкм) і меншими в L. jailicola (великі стовпчики 
0,9–1,1 мкм; дрібні 0,4 мкм; шипики 0,1 мкм) [198, 199]. Рослини згаданих 
видів спільно ростуть на території Криму: хоча L. jailicola приурочений 
виключно до петрофітних степів яйли, а L. nervosum поши рений на біль-
шій території Криму та рівнинній території України і росте на сухих луках, 
кам’янистих гірських схилах, узліссях, вапнякових ґрунтах, по берегах 
річок. Отже, ми розглядаємо територіально обмежений L. jailicola як само-
стійний вид. Загалом секція Linum є неоднорідною, на що вперше вказав 
С.В. Юзепчук [377], виділивши в її складі два морфологічні ряди: ser. Nervosa Juz. 
і ser. Angustifolia Juz.,  які не є валідними. Як показали результати досліджень, 
види обох груп відрізняються між собою низкою макро- та мікроморфолого-
анатомічних ознак, у т.ч. і виявлених нами нових, на основі яких ми виділяємо 
у складі секції дві підсекції [219]: subsect. Linum і subsect. Nervosa Optasyuk. 
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До складу підсекції Linum включаємо L. usitatissimum, L. bienne: за жит-
тєвою формою – однорічники або малорічники, листки лінійної форми з 
однією-трьома жилками, квітки гомостильні, чашолистки з війчастим краєм, 
довжина квітконіжок 11–31 мм, чашолистки 5–6 (9) мм завдовжки, пелюст-
ки 8–17 мм завдовжки, насіння 1,9–4,8×2,3–2,5 мм, темно-коричневе, по 
краю зі світлим обідком (рис. IX. 14, 15). До другої підсекції Nervosa відноси-
мо L. nervosum і L. jailicola: багаторічники, листки ланцетої форми із трьома-
п’ятьма жилками; квітки гетеростильні; чашолистки із зубчастим краєм, 
довжина квітконіжок 7–15 мм, розмір чашолистків 5–12 мм завдовжки, пе-
люстки 15–21 мм завдовжки, насіння 2,8–4,0×1,0–1,2 мм, світло-коричневе 
(рис. IX. 16, 17) [218]. 

Різняться підсекції між собою і за ознаками ультраструктури поверх-
ні листка: так, L. bienne та L. usitatissimum характеризуються горбкувато-
гребенеподібним  рельєфом, подібними обрисами клітин з від сутністю 
трихом; L. nervosum і L. jailicola – горбкуватим рельєфом, прос тими корот-
кими тонкостінними волосками та восковими відкладами у вигляді нерів-
нокраїх пластинок і кірки [219] (рис. Б. 14–17). Палі номорфологічні відміни 
полягають у розмірах і щільності розміщення скульптурних елементів п.з.: у 
L. usitatissimum і L. bienne діаметр великих стовпчиків становить 0,6–0,8 мкм, 
дрібних – 0,3–0,4 мкм, шипиків – 0,1 мкм; у L. nervosum, L. jailicola – діаметр 
великих стовпчиків – 1,1–1,4, дрібних – 0,6–0,7 мкм, шипиків – 0,2 мкм [199] 
(рис. А. 14-16). 

Секція Dasylinum представлена двома морфологічно близькими між 
собою видами: L. hirsutum, описаним К. Ліннеєм, і L. lanuginosum, описаним 
С.В. Юзепчуком [377] з території Криму. Види секції чітко відрізняються від 
інших видів роду великими розмірами квіток, довгими лінійними приймоч-
ками маточки, опушенням вегетативних (пагін) і генеративних (чашолист-
ки, зав’язь та ін.) органів рослин (див. табл. 4, 5, 6); найбільшими розміра-
ми хромосом тощо. За результатами вивчення морфологічних ознак квітки 
для видів секції характерна наявність тичинок різної висоти, що не власти-
во  іншим видам роду [229]. Дослідження ультраструктури поверхні листка 
виявило наявність скупчень пластинок воску – «розеток», що рівномірно 
розташовуються на поверхні листків [501]. Паліноморфологічно L. hirsutum і 
L. lanuginosum теж чітко різняться від видів інших секцій малими розмірами 
пилкових зерен  [198]  (рис. А. 17, 18).

У L. hirsutum варіюють густота опушення стебел і листків, форма листків, 
співвідношення чашечка – коробочка, число квіток у суцвітті, а також роз-
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міри листків і кількість їхніх жилок, на основі чого C.F. Ledebоur [468] виділив 
три форми L. hirsutum: f. angustifolium Ledeb. (повністю опушена рослина, з 
вузькими листками і трьома-п’ятьма жилками, наводиться лише для Криму), 
f. latifolium Ledeb. (опушена лише у верхній частині, листки широкі з п’ятьма 
жилками) і f. subglabrum Ledeb. (опушена лише у верхній частині, із трьома-
п’ятьма жилками). Як зазначає Є.В. Вульф [54], на території Криму типовою й 
найбільш розповсюдженою є f. angustifolium, «яку і необхідно розглядати як 
типовий L. hirsutum», а інші форми є перехідними й не можуть бути система-
тичними одиницями. С.В. Юзепчук [377] наголошує, що С. Ledebоur, встанов-
люючи різновидність L. hirsutum f. angustifolium (“Habitat in Tauria! Pall., Habl., 
M.a Bieb.»), мав на увазі саме ту форму, котру пізніше він (С. Юзепчук) опи-
сав як L. lanuginosum. Ми теж ототожнюємо L. hirsutum f. angustifolium Ledeb. 
саме з L. lanuginosum.  Подібної думки дотримуються P. Ascherson і P. Graebner 
[385], які дану форму теж приводять лише для території Криму. Інші дві фор-
ми – f. latifolium [269, 385, 471] і f. subglabrum [385, 471] – ми розглядаємо як 
синоніми L. hirsutum. В.М. Черняєв [413] наводить L. hirsutum β. glabrifolium 
Czern. (рослини зі слабим опушенням), яку пізніше Е. Lindeman [471] теж 
відніс до синонімів L. hirsutum. Для флори України згадується ще один, намі-
чений для опису, вид – L. cretaceum Juz. [377], який, на думку С.В. Юзепчука, є 
крейдовою формою L. hirsutum і характеризується більш вузькими, тупими, 
із трьома жилками листками. Проведені нами дослідження не підтвердили 
думку автора про видову самостійність даної форми, зважаючи на подібність 
ознак згаданих видів.

Як бачимо, L. hirsutum досить неоднорідний вид. Із його складу до-
слідники виділили низку форм і різновидностей. Під час досліджень у при-
роді (2003–2010) нами неодноразово відзначено наявність серед рослин 
L. hirsutum особин із пелюстками білого кольору. Аналіз літературних да-
них показав, що вперше дана форма (L. hirsutum a. albifl orum Schur) була 
описана в роботі F. Schur [540], де автор подає її діагноз. Пізніше форма 
наводиться P. Ascherson і P. Graebner,  [385], а також I. Serbănescu [545] для 
Румунії як L. hirsutum f. albifl orum (Schur) Nyar. Серед досліджених нами 
гербарних матеріалів лише в Гербаріях DNZ (Донецкая обл., Славянский 
р-н, с. Сидорово, овраг к С. Донцу, степной склон, сев. экспозиция до 5°. 
Остапко В.М., 24.06.1999) та LE (збори з Одеси), виявлено кілька зразків цієї 
форми, також у природі ми спостерігали їх на Поділлі (Хмельницька обл., 
Кам’янець-Подільський р-н!). 
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Різні погляди існують і щодо видової самостійності іншого виду секції – 
L. lanuginosum. Більша частина дослідників, у т.ч. й ми, вважають його само-
стійним видом [73, 87, 89, 353, 377, 493], інші розглядають як підвид L. hirsutum 
[91, 93, 111, 283, 500] або як синонім останнього [54]. На думку P. Davis [417], 
рослини, описані як L. lanuginosum, можливо, тотожні L. hirsutum subsp. 
byzantinum Azn., який відомий з європейської частини Турції та Північної 
Греції. Проте між L. hirsutum і L. lanuginosum є низка відмін, які стосуються 
передусім форми й розміру листків, розміру і кольору насіння та ступеня 
опушення вегетативних і генеративних органів рослин. Так, L. lanuginosum 
порівняно з L. hirsutum характеризується густішим, коротковолосистим 
опушенням усієї рослини, меншими й вужчими за розміром, часто з трьома  
жилками, щільно розташованими в нижній частині стебла, заокругленими 
на верхівці або тупими листками, суцільним опушенням чашолистків як із 
зовнішнього, так і внутрішнього боків. Уперше нами відзначено наявність 
суцільного зовнішнього опушення коробочок (густого у верхній половині, 
рідшого – у нижній) у L. lanuginosum, тоді як у L. hirsutum опушеною є лише 
верхівка коробочки; наявність у L. hirsutum короткокореневищних особин, 
тимчасом як у L. lanuginosum таких відзначено не було. Відрізняються ці 
види й за розміром і кольором насіння, що є додатковою ознакою при їхній 
ідентифікації (див. табл. 5, рис. VIII). Ультраструктура поверхні листків цих 
видів характеризується однаковим типом рельєфу поверхні й типом три-
хом, а різняться вони між собою переважно формою антиклінальних стінок 
клітин: у L. lanuginosum обриси клітин хвилясті, а в L. hirsutum – округло-
прямолінійні. Прості волоски сильно видовжені, товстостінні, утворюють 
густе повстисте опушення, а в L. lanuginosum волоски коротші й розміщені 
значно густіше, ніж у L. hirsutum, що, мабуть, пов’язано з ксерофільними 
умовами зростання рослин даного виду. L. hirsutum і L. lanuginosum мають 
цілком відокремлені ареали й не ростуть поряд (на відміну від уже розгля-
нутих L. nervosum і L. jailicola): L. hirsutum поширений на материковій час-
тині України, а в Криму повністю заміщується L. lanuginosum – подібно до 
уже розглянутих L. nervosum і L. jailicola. Вважаємо, що L. hirsutum і 
L. lanuginosum, можливо, знаходяться на більш пізньому етапі видової ди-
ференціації, ніж L. nervosum і L. jailicola. Проаналізувавши комплекс ознак 
даних видів, ми вважаємо L. lanuginosum самостійним видом, що морфоло-
гічно й географічно чітко відокремлений від L. hirsutum.

Не викликає труднощів L. catharticum з секції Cathartolinum, котра чіт-
ко відмежована від інших секцій роду низкою макро- і мікроморфологіч-
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них ознак, про які вже згадувалося. Інколи вид розглядають у складі окре-
мого роду – Cathartolinum Reichenb. [242, 347, 367, 412, 549] – або підроду 
Cathartolinum (Reichenb.) Svetlova [284] на  підставі таких морфологічних 
ознак, як супротивне листкорозміщення, білий колір квіток, дрібне насін-
ня, п’ятигранні обриси коробочок на поперечному зрізі, наявність рубчика 
округлої форми та двох типів дрібних клітин екзотести з тонким шаром слизу 
в насінні тощо [284]. Наші дослідження показали, що за паліноморфологіч-
ними ознаками L. catharticum вирізняється з-поміж інших видів наявністю 
стовпчиків ектекзини, котрим властиві шипики видовженої форми, які не 
трапляються в п.з. інших видів [199]. 

Зауважимо, що супротивне листкорозміщення характерне і для видів 
секції Linopsis флори Північної Америки: L. westii Rogers, L. striatum Walter, 
L. sulcatum Riddel та ін. [521, 527]; малі розміри насіння – для L. tryginum, 
L. corymbulosum, а білий колір квіток не є унікальною ознакою в роді. 
Не відрізняється L. catharticum від інших видів роду і за ознаками будови 
коробочок, перикарпію, ультраструктури поверхні насіння [284] та  лист-
ків [219].

За морфобіологічними особливостями в межах L. catharticum виділено 
дворічну (f. bienne Betner), властиву територіям з обмеженим впливом сіль-
ського господарства, та однорічну (f. annuum Betner) форми [20, 91, 377]. 
Проте, на нашу думку, для виділення будь-яких таксономічних категорій у 
межах виду потрібні подальші поглиблені дослідження. 

Отже, монотипна секція Cathartolinum, безперечно, відрізняється від 
інших секцій роду низкою макро- і мікроморфологічних ознак, які, однак, 
не дають достатніх підстав, на нашу думку, для розгляду L. catharticum у так-
сономічній категорії вищого рангу. 

Видам роду Linum (sect. Syllinum) властиві гібриди [83, 377]. Наприклад, 
між L. czernjajevii і L. flavum є так звані «проміжні форми» L. flavum (L. flavum 
var. pubescens Grun.), які відрізняться від L. czernjajevii активнішим загаль-
ним розвитком рослини і слабшим її опушенням, котрі, можливо, мають 
гібридогенне походження [83]. Linum czernjajevii гібридизує з L. flavum 
(L. czernjajevii Klokov × L. flavum L.). У Гербарії KW зберігаються два гербар-
ні зразки, спочатку визначені М. Котовим як L. czernjajevii: «Сталинская обл., 
Славянский р-н, Святые горы, мел. 1935.17.VI. Собр. А. Липа. Опр. М. Котов»; 
на етикетці одного вказано: «Linum ucranicum Czern. (× L. fl avum L. ?) М. К.», 
на першій етикетці другого М. Котовим зазначено: «Linum fl avum L. × Linum 
ucranicum Czern., на іншій – L. ucranicum × L. fl avum?». Детальне дослідження 
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даних зразків показало, що вони є дійсно гібридними формами з переважан-
ням ознак L. ucranicum (L. ucranicum × L. fl avum). 

Гібридні форми L. czernjajevii, L. ucranicum і L. fl avum, за даними Герба-
ріїв KW, DNZ трапляються на територіях (Південний Схід України), де згада-
ні види зростають разом: Харківська область, Велико-Бурлуцький район; 
Донецька область, Ізюмський район, НПП «Святі гори» (рис. XI). Таким чином, 
у роді Linum виявлено гібриди: L. ucranicum × L. fl avum – рослини з несправ-
жніми розеткоподібними пагонами при основі, здерев’янінням нижньої 
частини стебла (як у L. ucranicum) і більшими загальними розмірами рослин 
(як у L. fl avum); L. czernjajevii × L. fl avum – рослини зі слабким опушенням, на-
явністю несправжньорозеткових пагонів і здерев’янінням нижньої частини 
стебла як у L. czernjajevii та кращим загальним розвитком рослин (більшою 
висотою стебла та розмірами листків), що характерно для L. fl avum.

Під час опрацювання матеріалів L. czernjajevii в Гербаріях KW, LE 
нас зацікавили три наступні зразки. На етикетці першого з них зазначе-
но: «L. ucranicum Cz. β. pulverulentum. Linum pulverulentum nove species. In 
cretaceis dіstrict Isjumensis. Semi Linum L. campanulato fl or. taur. Cauc. Ked 
…totum pube tenuifolium. Святогорск». Рукою М. Біберштейна написано: 
«Святые горы». Вид, близький до L. campanulatum, який наведений у «Flora 
Taurico-Caucasica» [397], але його листки вкриті тонкими волосками. На 
коренях наявні крейдяні залишки, що свідчить про зростання даних рос-
лин на ґрунтах із вмістом крейди, що характерно і для L. czernjajevii, і для 
L. ucranicum. На зразку є Notae criticae: «L. ucranicum Czern. G. Schirjaeff »,– 
із визначенням якого ми не погоджуємося, оскільки, хоча рослина дуже 
подібна до L. ucranicum, вона розсіяно опушена короткими волосками і за 
більшістю ознак подібніша до L. czernjajevii, ніж до L. ucranicum. Екземпляри 
зібрані в околицях м. Ізюма та НПП «Святі Гори», де, за нашими даними, 
зростають рослини усіх трьох згаданих видів роду (рис. XI). Рослини за всі-
ма ознаками відповідають гібридній формі L. czernjajevii × L. fl avum. 

На етикетці наступного зразка з гербарію В. Черняєва написано: 
«L. fl avum var. pubescens … glaucum et pulverulentum. M. Bieberstein обра-
тил особенное внимание на то, что при уменьшении роста L. ucranicum, что 
случается в сухих местах, растение покрывается волосками весьма корот-
кими – L. pulverulentum M.B., что замечено у L. fl avum L. – vide specimina: 
Екатеринославская губерния. Самое уменьшение листьев как видно [… ]
природа за цветками для […]». 
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Третій зразок, виявлений нами під час роботи в Гербарії LE, містить 
дві етикетки з наступною інформацією: перша – «variceum mihi Linum 
campanulatum fl or… ex Ucrania, com Tchernjajef 1818. In montibus cretaceis 
M. Bieb.». На другій ети кетці іншої рослини зазначено: «Linum pulverulentum, 
ех Ucrania [… ]Lithander, 1820, M. Bieb.». Порівняння морфологічних ознак 
рослин L. czernjajevii і L. pulverulentum показали, що вони відрізняються пере-
дусім ступенем опу шення, яке в L. pulverulentum значно рідше, та в більшості 
випадків кращим загальним розвитком рослин, що зближує дані рослини з 
L. fl avum.

Отже, види L. fl avum, L. czernjajevii і L. ucranicum (sect. Syllinum) схильні 
до гібридизації, яка відбувається в місцях безпосереднього контакту їхніх 
популяцій [230]. Серед досліджених гербарних зборів L. czernjajevii ми час-
то спостерігали рослини із загальним слабким опушенням, які, проте, не 
відріз няються іншими морфологічними ознаками від L. czernjajevii і, мож-
ливо, є перехідними формами між L. czernjajevii та L. ucranicum, виникнення 
яких, імовірно, зумовлене насамперед екологічними факторами. 

У результаті критико-систематичного дослідження роду Linum про-
аналізовано значущість низки морфологічних ознак, а також внесено 
зміни в систему роду: у складі секції Syllinum описано морфологічний 
ряд (ser. Suff ruticulae Optasyuk) і зроблено номенклатурну комбінацію 
ser. Flava (Svetlova) Optasyuk; вид L. nodifl orum розглядаємо у складі нової 
для флори України монотипної секції Tubilinum Svetlova. У складі секції 
Adenolinum нами описано три морфологічні ряди: ser. 1. Perennia Optasyuk; 
ser. 2. Extraaxillaria Optasyuk; ser. 3. Squamulosa Optasyuk. Внесено зміни до 
складу секції Linum, у межах якої виділено дві підсекції, в тому числі описа-
но підсекцію (subsect. Nervosa Optasyuk). Вид L. tenuifolium перенесено до 
складу секції Dichrolinum (Planch.) Juz. Уперше для флори України наведе-
но форму L. hirsutum f. albifl orum, а також гібриди (L. czernjajevii × L. fl avum, 
L. ucranicum × L. fl avum). 

Отже, рід Linum у флорі України представлений 23 видами та однією 
формою, що належать до восьми секцій, двох підсекцій, п’яти рядів, які 
складають єдину природну групу рослин. 
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4.2. Конспект роду Linum  L. 

Фрагмент системи роду Linum флори України містить морфологічну 
характеристику роду, внутрішньородових категорій, конспект видів із но-
менклатурними цитатами, основною синонімікою, даними протологу, відо-
мостями про тип, загальний ареал, поширення в Україні, екологічну приуро-
ченість і критичні нотатки. У роботі прийнято монотипічний стандарт виду; 
використано метод номенклатурних типів, введений Кембриджським бота-
нічним конгресом (1930) та удосконалений на наступних форумах [184]. 

Genus Linum L., 1753, Sp. Pl.: 277; id., 1754, Gen. Pl., ed. 5: 349. 
Трав’янисті моно- або полікарпіки, рідше напівкущики, рослини голі або 

опушені. Стебла прямостоячі, висхідні. Листки прості, сидячі, чергові, рідше 
супротивні, іноді при основі з двома стипулярними залозками; ланцетні, 
лінійні, оберненояйцеподібні. Квіти п’ятичленні, гетеро- або гомостильні, в 
дихазіях, несправжніх зонтиках, колосоподібних або китецеподібних завій-
ках, зібраних у суцвіття щиток або волоть. Чашолистки вільні, черепичасті, 
по краях цілісні, залозисто-війчасті, зубчасті, зовнішні та внутрішні часто 
різняться за формою і розміром. Пелюстки сині, жовті, червоні, рожеві, білі; 
вільні або нерідко зрослі при основі, швидко опадають. Тичинок п’ять, донизу 
розширених і при основі зрослих у трубку, у виїмках якої розміщені п’ять ста-
мінодіїв. Стилодіїв п’ять, вільних або зрослих; приймочки циліндричні, ліній-
ні або головчасті. Гінецей із п’яти зрослих плодолистків. Зав’язь п’ятигніздна. 
Коробочка яйцеподібна або округла, 10-гніздна з п’ятьма повними та п’ятьма 
неповними перегородками. Насінини сплюснуті, гладенькі.

У складі роду 180–200 (230) видів, поширених у помірних і субтропічних 
зонах, переважна більшість – у Середземномор’ї; в Україні – 23.

Typus: L. usitatissimum L. 

Sect. 1. Syllinum Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 115; Ockendon, Walters, 1968, 
Fl. Europ. 2: 206; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 351. – Subgen. Syllinum (Griseb.) Planch. 
ser. Limoniopsis Planch. 1847, London Journ. Bot. 6: 598. – Sect. Limoniopsis (Planch.) Juz. 
1949, Фл. СССР, 14: 130., Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 65.

Напівкущики, рідше – трав’янисті полікарпіки з галузистим каудексом 
або короткими кореневищами, часто з несправжньорозетковими пагона-
ми, голі або опушені. Листки оберненояйцеподібні, зі стипулярними залоз-
ками при основі. Квіти гетеростильні. Чашолистки із зубчастим краєм та 



— 177 —

4. ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

однією центральною жилкою. Пелюстки при основі зрослі нігтиками, жовті. 
Квітконіжки короткі. 

Lectotypus (Egorova, 1996): L. fl avum L. 

Ser. 1. Flava (Svetlova) Optasyuk, 2007, Укр. ботан. журн., 64, 2. – Ser. Eu-
fl ava Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 136, nom. inval.; descr. ross. – Ser. Flava Dobrocz., 
1956, Фл. УРСР, 7: 65 (nom. inval.; descr. ukr.). – Subsect. Flava Svetlova, 2006, 
Нов. сист. высш. раст., 39: 192.

Tрав’янисті полікарпіки 20–60 см заввишки, без опушення, корінь 
стрижневий.

Typus: L. fl avum L.

1. L. fl avum L. 1753, Sp. Pl.: 279; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 136; Доброч. 1955, 
Фл. УРСР, 7: 65; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Ockendon, Walters, 
1968. Fl. Europ. 2: 207, p.p., excl. pl. taur.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 351; 
Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. 

Описаний з Європи: «... in Austria». 
Lectotypus (Optasyuk, Jarvis in Optasyuk, Mosyakin, 2006): «...Calenburg 

еt Badenae Austriae». Herb. Burser XII: 37 (UPS, photo KW) (рис. Д. 1).
Поширення в Україні: ЗП, ВЛС, ЗУЛ, МП, РЛ, КЛ, ЗЛС, ПП, ЛП, ЛЛС, ПЛС, 

ХЛС, ЛЗЛС, ДЗЛС, ПЗЛС. 
Загальне поширення: Пд., Сх. і Ц. Європа (Пн. Італія, Угорщина, Болгарія, 

Румунія), Зх. Європа (Франція), Балканський п-ів (Сербія), М. Азія, Кавказ. 
Екологічна приуроченість: щебенисті, трав’янисті схили, дренажні 

кам’янисті субстрати, звичайно на виходах вапняку та крейди; степи, лучні 
степи, сухі й вологі луки, лісові галявини та узлісся, часто серед чагарників. 

Примітка. За лектотип виду нами обраний цитований вище зразок із Гербарію 
Бурсера (http://www-hotel.uu.se/evolmuseum/Burser12/Burser-vol12-037.jpg). На 
етикетці зазначено: «VIII Linum syl. latifolium luteum Bauh. Linum Tab. In Calenburg et 
Badenae Austriae» (рис. Д. 1). P.H. Davis [416] цитує інший гербарний зразок L. fl avum 
(N 396.25), прийнятий і А.О. Свєтловою [281], який не може бути лектотипом, оскільки 
не відповідає протологу [220, 501]. Гібридизує з L. czernjajevii та L. ucranicum [220, 230]. 

Ser. 2. Suff ruticulae Optasyuk, 2007, Укр. ботан. журн. 64, 2: 229. – Ser. 
Flava Juz. subser. Taurica Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 130. p.p., nom. inval., descr. 
ross. – Ser. Flava Dobrocz., 1955, Фл. УРСР, 7: 65, nom. inval.; descr. ukr. – Subsect. 
Taurica Svetlova, 2006, Нов. сист. высш. раст. 39: 192.

Напівкущики 7–30 (50) см заввишки, опушені короткими волосками або 
голі, з галузистим каудексом, часто короткокореневищні.

Lectotypus (Optasyuk, 2007): L. tauricum Willd.
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2. L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 
133; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 67; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 
217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 351; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. 
Молд.: 338. – L. fl avum L. subsp. tauricum Willd. var. basarabicum Sǎvul. et 
Rayss, 1934, Mat. Fl. Basar. 3: 140. – L. tauricum Willd. var. basarabicum (Sǎvul. 
et Rayss) Serbǎnescu, 1958, Fl. Rep. Pop. Rom. 6: 99; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. 

Вид описаний з Бессарабії: «Hotin, pe Valul lui Traian VII; Noua-Suliţă, 
coaste cu stepǎ; Corpaci, stepă VI-VII; Ocniţa, poieni VI; Vertiujeni, coaste cu 
stepǎ VI; Bǎlţi, stepǎ VI; Cobâlnia, stepǎ pe coaste VI; Cǎpreşti, coaste cu stepǎ VI; 
Ciocâlteni, coaste cu stepǎ VI; la NE de Petruşani VII; Hǎnceşti, fâneţe VI; Baimaclia, 
fâneţe stepice VI; Manzir, silvostepǎ VI; Zloţi, poienti în silvostepa de aci VI; Purcari, 
coaste cu stepǎ VI; Leontievo, poieni în silvostepa de aci VI; Vulcăneşti, pe Valul lui 
Traian VI; Comrat, coaste cu stepǎ VI.». 

Lectotypus (Svetlova, 2006): «[Icon], Sǎvul. et Rayss, 1934, l.c., fi g. 6, g-j» (BUCU?). 
Поширення в Україні: ЗЛС (басейн р. Дністер), ПЛС, зрідка [237].
Загальне поширення: Сх. Європа (Молдова: Лівобережне Придніст-

ров’я, Румунія). 
Екологічна приуроченість: виходи вапняку, гіпсові та сланцеві відсло-

нення, кам’янисті степові схили. 
Примітка. За лектотип виду А.O. Свєтлова [281] обрала рисунок, поданий у про-

толозі до різновидності виду. Попередньо приймаючи вибір лектотипу, вважаємо за 
доцільне лектотипіфікацію виду за конкретним, цитованим у його протолозі гербар-
ним зразком (при цьому перший і четвертий наводяться з України). Співробітники 
Гербарію CHIS (Молдова) повідомили, що збори Т. Савулеску й Т. Райса зберігаються 
у Гербарії BP (Угорщина), де ми їх не виявили; до того ж, частина зборів L. fl avum із 
гербарію BP, про що свідчить картка, залишена в шафі, були передані до Гербарію KW 
(Україна), де їх також не виявлено.

А.О. Свєтлова [280, 281, 286] розглядає L. basarabicum в ранзі підвиду L. fl avum 
на основі «нерезких различий между данными таксонами», не враховуючи таку 
важливу діагностичну ознаку, як життєва форма: L. fl avum – трав’янистий полікарпік, 
а L. basarabicum – напівкущик.

3. L. tauricum Willd. 1809, Enum. Hort. Bot. Berol.: 339; Юз. 1949, 
Фл. СССР, 14: 131; Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 23; Доброч. 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 217; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 207; Егорова, 1996, 
Фл. Вост. Евр. 9: 351; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247. 

Описаний із Криму та Кавказу: «…in apricis Tauriae et ad Caucasum».
Lectotypus (Bubyreva, Byalt, Orlova, 2006): «Linum tauricum. Pentandria 

Pentagynia» (LECB) [28] (рис. Д. 2).
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Поширення в Україні: КрС, КрЛс, ГК, ПБК.
Загальне поширення: Балканський п-ів (Румунія, Болгарія), Серед-

земномор’я (Сх.), М. Азія, Кавказ.
Екологічна приуроченість: крейдяні та вапнякові відслонення, степові 

кам’янисті схили. Стенотопний вид, що є індикатором свіжих крейдяних і 
мергелистих відслонень.

Примітка. За даними В.А. Бубирьової зі співавторами, в  Гербарії ботанічного 
музею та ботанічного саду в Берлін-Далемі (B-Willd), де зберігається основна колек-
ція К. Вільденова (близько 20 260 видів), тип L. tauricum не знайдено, інформація про 
нього не зазначена в каталозі Гербарію. У гербарії Санкт-Петербурзького державного 
університету (LECB) виявлено єдиний гербарний зразок L. tauricum, що містить нотат-
ки К. Вільденова, який обраний за лектотип виду [28]  (рис. Д. 2).

У Гербарії LECB зберігаються дублікати типових зразків видів із колекції 
К. Вільденова з власноручно написаними автором етикетками, що підтверджено 
проф. P. Hiepko, експертом із колекції К. Вільденова, які, однак, не містять коротких 
латинських діагнозів, наявних на берлінських екземплярах. Отже, на думку авторів, 
зразки обох колекцій, без сумніву, були в розпорядженні К. Вільденова, оскільки на 
них є його помітки [28, 286]. 

4. L. linearifolium Jáv. 1910, Mag. Bot. Lapok, 9: 156, p.p.; Юз. 1949, Фл. СССР, 
14: 133, cum auct. Jáv.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 69, cum auct. (Lindem.) Jáv.; 
вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217, cum auct. (Lindem.) Jáv.; Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 207, p.p., excl. pl. taur.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 
9: 352, cum auct. Jáv., excl. pl. ex vicin. Kursk.; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, 
Vasc. Pl. Ukr.: 246, cum auct. Jáv.; Сенников, 1998, Нов. сист. высш. раст., 31: 89, 
cum auct. (Jáv.) Juz. – L. fl avum L. var. linearifolium Lindem. 1881, Fl. Cherson., 
1: 102, quoad nom. – L. tauricum Willd. subsp. linearifolium (Lindem.) Jáv. 1910, 
Mag. Bot. Lapok, 9: 156. – L. tauricum Willd. var. linearifolium (Lindem.) Nyarady, 
1958, Fl. Rep. Pop. Rom. 6: 96.

Описаний з околиць Одеси (за гербарними екземплярами «Ексикати ...» 
А.F. Lang, A.J. Szovits). 

Lectotypus: (Еgorova, 1996): «In argillosis hеrbidis circa Odessam. № 56, 
Lang et Szovits» (LE, s.n., photo KW) (рис. Д. 3); isolectotypus: (O. Optasyuk, 
30.09.2010, in herb.: BP, № 227295, 227297, 227298, 227299; KW, № 096621).

Поширення в Україні: ЗЛС, ПЛС, ПЗЛС, ПЗС.
Загальне поширення: Сх. Європа: Україна (пд.), Причорном. (зх.), 

Молдова (пн.-зх.). 
Екологічна приуроченість: кам’янисті та глинисті схили берегів водойм, 

виходи вапняку.
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Примітка. Авторами виду часто значилися Е. Lindemann і І. Jávorka [57, 64, 83, 
87, 133, 351]. Е. Lindemann у 1865 р. намітив L. fl avum L. var. linearifolium Lindem., 
хоча, на думку Т.В. Єгорової, зразки, ймовірно, відносилися до L. ucranicum [91]. 
Пізніше він наводить різновидність без цитації гербарних зразків і включає у си-
ноніми до неї L. tauricum Willd. [471]. Зміна рангу даної різновидності на видовий 
суперечить правилам МКБН [184], оскільки в синонімах комбінації в ранзі виду була 
б пріоритетна назва L. tauricum, що зробило б її нелегітимною. Отже, L. linearifolium 
слід вживати без авторства Е. Ліндеманна [91, 289]. Згодом Ш. Яворка [457] даній 
різновидності надав статус підвиду – L. tauricum Willd. subsp. linearifolium (Lindem.) 
Jáv., причому L. tauricum subsp. linearifolium і subsp. tauricum наводить як самостійні 
таксони [289]. С.В. Юзепчук [377] вважав L. linearifolium самостійним видом, відмеж-
овуючи його від L. tauricum, і зазначив, що «... Linum linearifolium Jávorka .... описан с 
Одессы (по екз. Ланга и Шовица). Тип в Вене, дублет типа в Ленинграде, тип разно-
видности Линдемана в Ленинграде»; таким чином, він зробив нову комбінацію на 
основі назви підвиду, яку дав Ш. Яворка. 

5. L. pallasianum Schult. 1820, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 6: 758; Юз. 
1949, Фл. СССР, 14: 132; Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 24; Ockendon, Walters, 
1968, Fl. Europ. 2: 208, p.p.; Доброч. 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Егорова, 
1996, Фл. Вост. Евр. 9: 352; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246.

Описаний із Південно-Західного Криму: «In Chersoneso heracleotico. Pallas». 
Поширення в Україні: КрЛс, ГК, ПБК. Передгірний Крим (зх. частина); 

ГК (сх. частина); Сх. Крим (окол. Судака, Уютного, Феодосії, Старого Криму); 
м. Севастополь (Херсонес); Керченський п-ов (мис Казантип, г. Мітрідат, окол. 
с. Золоте, Чокрацький ковиловий масив, г. Опук, г. Кончек), спорадично. 

Загальне поширення: кримський ендемічний вид. 
Екологічна приуроченість: кам’янисті та крейдяні схили морського узбе-

режжя, вапнякові осипи і скелі. 
Примітка. Типовий матеріал не виділений, можливо, він зберігається в 

Гербарії ВМ [281].  Поліморфний таксон. У флорі Болгарії зазначено про два підви-
ди цього виду: subsp. borzeanum (Nyarady) Petrova та subsp. pallasianum. Кримський 
L. pallasianum споріднений із L. pallasianum subsp. pallasianum, який характеризується 
густо опушеними листками у стерильній розетці, за формою від лопатоподібних до 
ланцето-лопатоподібних. 

6. L. czernjajevii Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 24; Юз. 1949, 
Фл. СССР, 14: 135; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 72; вона ж, 1987, Опред. высш. 
раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 353; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. ucranicum Czern. var. pubescens Czern. 1859, Консп. 
раст. окр. Харьк.: 12, nom. nud. – L. fl avum L. β pubescens Czern. ex Gruner, 1869, 
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Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 2: 130. – L. pallasianum auct. non Schult.: Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 208, p.p. 

Вид описаний з Південного Сходу України: «Prov. Stalinensis prope pag. 
Bjelojarovka, in cretaceis ad. fl . Krynka, 09.06.1930, leg. M. Klokov». 

Neotypus (Крицька, Федорончук, Шевера, 2001): «Linum ucrainicum 
Czern. Cталинская обл., окр. г. Амвросиевки, у с. Белояровки, на мергелистом 
склоне Белого яра. 09.06.1969, М. Котов, О. Осетрова, Н. Глаголева, № 033356» 
(KW) (рис. Д. 4). 

Поширення в Україні: ЛЛС, ПЗС, ЛЗС, ЛЗЛС, ДЗЛС, ХЛС, СЗЛС.
Загальне поширення: Сх. Європа.
Екологічна приуроченість: крейдяні, вапнякові, гранітні та глинисті від-

слонення, піщані та сланцеві ґрунти, суглинки. 
Примітка. Тип виду (голотип), що зберігався в Гербарії CWU, імовірно, втраче-

ний; за неотип вибраний зразок із locus classicus виду [149].

L. czernjajevii Klokov × L. fl avum L. 

Поширення в Україні: ДЗЛС (Донецька обл., Слов’янский р-н, НПП «Святі 
гори»; ХЛС (Харківська обл., Велико-Бурлуцький та Ізюмський райони).

Загальне поширення: Сх. Європа (Україна, Росія).
Екологічна приуроченість: крейдяні, вапнякові відслонення. 

7. L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. 1859, Консп. раст. окр. Харьк.: 
12; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 134; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 71; вона ж, 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 217; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 207, p.p.; Егорова, 
1996, Фл. Вост. Евр. 9: 353; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247. – 
L. fl avum L. var. ucranicum Griseb. ex Planch. 1848, London Journ. Bot., 7: 509, p.p. 

Описаний з України: «in Thracia (an non etiam in Ucrania, ut nomine intel-
ligitur.)». Лектотип, імовірно, не виділений, місцезнаходження не встановлене.

Поширення в Україні: ХЛС, СЗЛС, ДЗЛС.
Загальне поширення: Східна Європа (Україна, Росія). 
Екологічна приуроченість: виключно на крейдяних і вапнякових відсло-

неннях, у кам’янистих степах. 
Примітка. Т.В. Єгорова [91] помилково вказує, що вид описаний із «Сев. Греция 

(Фракия) и Украина», базуючись, на даних протологу. А. Grisebach [437] та Л.І. Крицька 
зі співавторами [149] зазначають, що «Phracia» не є областю Північної Греції, це – 
назва колишньої грецької колонії в Північному Причорномор'ї (Україна). Тип виду 
в гербаріях CWU [377], LE [149], KW [220] відсутній; можливо, він зберігається в  
Гербарії K [281]. 
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L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. × L. fl avum L.

Поширення в Україні: Донецька обл., Слов’янський р-н, НПП «Святі 
гори»; Харківська обл., Вовчанський р-н, Велико-Бурлуцький р-н, Ізюмський 
р-н; або ХЛС, СЗЛС, ДЗЛС.

Загальне поширення: Сх. Європа.
Екологічна приуроченість: крейдяні та вапнякові відслонення, кам’я-

нисті степи.

Sect. 2. Tubilinum Svetlova, 2006, Ботан. журн., 91, 2: 306. – Sect. 
Syllinum Griseb., 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 115, p.p., quoad L. nodifl orum; Davis, 
1967, Fl. Turk. 2: 428, p.p., quoad L. nodifl orum; Ockendon, Walters, 1968, 
Fl. Europ. 2: 206, p.p., quoad L. nodifl orum; Rech. f. 1974; Егорова, 1996, Фл. 
Вост. Евр. 9: 351, p.p., quoad L. nodifl orum; вона ж, 2000, Ботан. журн. 85, 7: 
166, p.p., quoad L. nodifl orum. – Subgen. Syllinum (Griseb.) Planch. ser. 
Limoniopsis Planch., 1847, Lond. Journ. Bot. 6: 598, p.p., quoad L. nodifl orum. – 
Subgen. Limoniopsis (Planch.) Juz. ser. Nodifl ora Juz, 1949, Фл. СССР 14: 
130, p.p., nom. inval., descr. ross. 

Трав’янисті монокарпіки, опушення відсутнє. Листки при основі зі сти-
пулярними залозками. Квіти гомостильні. Чашолистки вузько-ланцетні з 
однією центральною жилкою, по краю зубчасті. Пелюстки клиноподібно-
оберненояйцеподібні, нігтики зрослі в довгу трубку, жовті. Тичинкові нитки 
зрослі майже до верхівки. 

Lectotypus (Svetlova, 2006): L. nodifl orum L. 

8. L. nodifl orum L. 1753, Sp. Pl.: 280; Davis, 1967, Fl. Turk. 2: 434; Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 208; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 353; вона ж, 
2000, Ботан. журн, 85, 7: 168; Rech. f., 1974, Fl. Iran. 106: 8; Доброч. 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 216; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – 
L. luteolum М. Bieb., 1808, Fl. Taur. Cauc. 1: 256; Юз. 1949, Фл. СССР 14: 139; 
Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 291.

Описаний з Італії: «... in Italiae pratis argillosis».
Lectotypus (Siddiqi in Jafri, El-Gadi, 1977): «Habitat in Italiae pratis argillosis», 

in Herb. Linn. No. 396.36 (LINN; photo KW) (рис. Д. 5).
Поширення в Україні: КрЛс, ГК, ПБК.
Загальне поширення: Пд. і Пд.-Сх. Європа, Зх. Європа (Франція, (о-ів 

Корсика) – як занесена), Середземномор’я (Італія), Балканський п-ів (Болгарія, 
Сх. Румунія), М. Азія, Кавказ, Іран; Пн. Африка. 
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Екологічна приуроченість: сухі кам’янисті відслонення та насипи, гли-
нисті продукти вивітрювання карбонатних порід, дрібнозернисті трав’янисті 
схили, біля доріг, на узбіччі полів.

Примітка. P.H. Davis [416] цитує даний зразок, не називаючи його «лектоти-
пом», А.О. Свєтлова [280] вказує дослідника, як автора лектотипіфікації виду. Згодом 
М.А. Siddiqi [547] обирає й цитує зразок як лектотип виду, про що зазначено на «The 
Linnaean Plant Name Typifi cation Project» [220, 558] (рис. Д. 5). 

Sect. 3. Adenolinum (Rchb.) Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 103, sine auct. comb.; 
Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 354. – Sect. Adenolinum (Rchb.) Planch.: Доброч. 
1955, Фл. УРСР, 7: 56. – Adenolinum Rchb. 1837, Handb. Nat. Pfl anzensyst.: 306, 
s. str.

Трав’янисті полікарпіки, опушення відсутнє. Листки лінійно-ланцетні, 
шилоподібні, без стипулярних залозок. Квіти гетеростильні. Чашолистки 
зовнішні та внутрішні відрізняються за формою. Пелюстки вільні, сині. 
Приймочки еліпсоподібні або ниркоподібні. Плодоніжки дуже видовжені. 

Lectotypus (Egorova, 1996): L. perenne L. 
Ser. 1. Perennia Optasyuk, 2007, Укр. ботан. журн., 64, 2: 229. – Ser. Perennia 

Juz. subser. Eu-perennia Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 111, nom. inval., descr. ross.; 
Dobrocz., 1955, Фл. УРСР, 7: 58. – Ser. Austriaca Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 123, nom. 
inval., descr. ross.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 56.

Листки вузьколанцетні з 1–3 жилками, 0,5–2,0 (3,0) мм завширшки; пе-
люстки 12–20 мм завдовжки Степові рослини.

Typus: L. perenne L.

9. L. perenne L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 116; Доброч. 1955, 
Фл. УРСР, 7: 61; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; Ockendon, Walters, 1968, 
Fl. Europ. 2: 208, p.p.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 354; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. sibiricum DC. 1824, Prodr. 1: 427, nom. illeg. 

Описаний із Сибіру та Великої Британії (окол. Кембриджа): «... in Sibiriae 
et Cantabrigiae». 

Lectotypus (Ockenden, 1971): «... in Sibiriae et Cantabrigae», in Herb. Linn. 
No. 396.8 (LINN, photo KW) [ 499] (рис. Д. 6). 

Поширення в Україні: КЛ, ЗП, ВЛС, ПП, ЗЛС, ПЛС, ЛЗС, ПЗС, ПЗЛС, ЛЗЛС, 
ЛЛС, ХЛС, СЗЛС, ДЗЛС.

Загальне поширення: Ц. Європа (пд. част.), Атл. Європа, Балканський 
п-ів, Середземномор’я, М. Азія, Ц. Азія (північ), Монголія, Іран (пн. част.), Індія, 
Гімалаї, Тібет (зх. част.), Кавказ: Передкавказзя, Дагестан, Зх. Закавк.; Зх. і  
Сх. Сибір (пд.), Далекий Схід., Арктика.
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Екологічна приуроченість: дрібнозернисті та кам’янисті схили, крейдяні 
й вапнякові відслонення, піски, часто на порушених землях, у степах, на су-
хих і солонцюватих луках, лісових галявинах та узліссях.

Примітка. Цитований вище зразок виду А.О. Свєтлова повторно лектотипіфікує [277].

10. L. austriacum L. 1753, Sp. Pl.: 278; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 123; Вульф, 
1953, Фл. Крыма, 2, 3: 26; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 56; вона ж, 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 218; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 209, quoad subsp. 
austriacum; Ockendon, 1971, Watsonia, 8: 231; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 
355; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. 

Описаний з Австрії: «... in Austria inferior».
Lectotypus (Ockenden, 1971): «... in Austria inferior», Herb. Burser XII: 44 

(UPS) [499].
Поширення в Україні: ПЗЛС, ПЗС, ПЛС, ЛЗЛС, ЛЗС, ДЗЛС, КРС, КРС, ЛЛС, 

ХЛС, СЗЛС, ДЗЛС, ЗЛС, ЛП, МП, ЗУЛ, РЛ, ПП.
Загальне поширення: Пд. частина Ц. та Атл. Європи, пн. частина 

Середземномор’я, Балканський п-ов, М. Азія, Іран, Кавказ: Передкавк., Зх., 
Сх. і Пд. Закавказзя, Дагестан.

Екологічна приуроченість: переважно на вапнякових ґрунтах, відсло-
неннях різних порід, кам’янистих схилах, у степах.

Примітка. P.H. Davis [416], цитуючи зразок: «Herb. Linn. 396/23!», не зазна-
чає категорію типу виду; D.J. Ockendon [499] обирає за лектотип виду інший зра-
зок – «... in Austria inferiore» «Herb. Burser XII: 44, UPS», вказуючи «lectotypus» [558]. 
А.О. Свєтлова [278] повторно лектотипіфікує вид, обираючи ще один зразок із Herb. 
Linn. № 396.22 (LINN) із поміткою К. Ліннея «6 austriacum», зазначаючи, що цитова-
ний P.H. Davis екземпляр не може бути лектотипом, оскільки на ньому відсутні по-
мітки автора виду; а тип D.J. Ockendоn [499] вона не аналізує.

Ser. 2. Squamulosa Optasyuk, 2007, Укр. ботан. журн., 64, 2: 229. – Ser. 
Perennia Juz. subser. Euxina Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 118, nom. inval.; descr. ross.

Листки вузьколінійні з однією жилкою, 0,3–1,0 (1,5) мм завширшки; пе-
люстки 12–15 мм завдовжки. Кримські рослини.

Typus: L. squamulosum Rudolphi.

11. L. squamulosum Rudolphi, 1809, in Willd. Enum. Hort. Bot. Berol.: 338; 
DC. 1824, Prodr. 1: 426, quoad pl. taur.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 354; 
Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247. – L. euxinum Juz. 1949, Фл. СССР, 
14: 721, 118; Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 27; Доброч. 1987, Опред. высш. раст. 
Укр.: 218. – L. austriacum L. subsp. euxinum (Juz.) Ockendon, 1967, Feddes Repert. 
74, 1-2 : 21; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 209. 



— 185 —

4. ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

У протолозі виду дані про locus classicus відсутні. За даними М.М. Кара-
ваєва [125], вид описаний за рослинами, вирощеними в Ботанічному саду 
Грейфсвальда (Німеччина) з насіння, надісланого П.С. Палласом із Криму. 

Lectotypus (Optasyuk, Shevera, hoc loco): В, «microfi che № 6215» LE. 
Поширення в Україні: КрС, КрЛс, ГК.
Загальне поширення: Крим і Кавказ (окол. м. Новоросійська).
Екологічна приуроченість: сухі кам’янисті та дрібнозернисті схили, ялів-

цеві кримсько-соснові ліси, серед чагарників на галявинах.
Примітка. М.М. Караваєв [125] зазначає, що L. squamulosum був описаний 

К. Рудольфі з Криму і цитує дані етикетки: «a Cl. Pallas, sub nom. Lini Narbonensis missit 
in Willd. Enum Pl. Horti Berol. 338». У гербарії Ботанічного саду в Грайфсвальді типо-
вих зразків виду не виявлено [277].

На сьогодні є принаймні два гербарні зразки L. squamulosum, які були в роз-
порядженні К. Рудольфі. П.О. Смирнов [304] в Гербарії MW (колекція К.Б. Трініуса) 
виявив автентичний зразок виду К. Рудольфі: «L. squamulosum m. n. sp. (cfr. descript. 
in sched.). Ex sem. tauricis (in Chersoneso taurico collectis) et a cl. Pallas sub nom. Lini 
Narbonensis missis. Hort. Gryph. 804», вказавши,  що на етикетці зазначено: «cfr. 
descript. in sched.» («порівняй опис на етикетці»), проте такого опису на зразку не-
має, а натомість вказано: «in Chersoneso taurico» (рис. Д. 7).

У Гербарії В-Willd. (microfi che № 6215) зберігається ще один зразок 
L. squamulosum, який містить такий опис, зроблений рукою К. Рудольфі [278], ко-
трий ідентичний опису, що міститься в роботі С.L. Willdenow; інформація про місце 
збору рослин відсутня.

І.А. Губанов [75], посилаючись на М.М. Караваєва [125]: «L. squamulosum 
J. Rudolphі, 1809, in Willd., Enum. Pl. Horti Bertol.: 338. Lectotypus (М.Н. Караваев): 
Украина (Herb. Trin. № 1399)» та Т.В. Єгорова [91] вважають московський екземпляр 
лектотипом (рис. Д. 7). Натомість А.О. Свєтлова визнає даний зразок як ізотип, а бер-
лінський – як «тип (голотип)» [278, 286], що cуперечить статті 9 МКБН [184].

12. L. marschallianum Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 721, 120; Вульф, 1953, 
Фл. Крыма, 2, 3: 28; Доброч. 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; Егорова, 
1996, Фл. Вост. Евр. 9: 355; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – 
L. austriacum L. subsp. euxinum auct. non (Juz.) Ockendon: Ockendon, Walters, 
1968, Fl. Europ. 2: 209, p.p.

Описаний із Криму (г. Роман-Кош): «e declivibus lapidosis m. Roman-Kosh».
Lectotypus (Egorova, 1996): «Крым, Государственный заповедник близ 

Алуш ты, каменистая осыпь Аунда над Гурзуфом, 19.VI. 1926, № 56, Н. Троицкий, 
Г. Поплавская» (LE; photo KW) (рис. Д. 8).

Поширення в Україні: КрЛс, ГК, ПБК. 
Загальне поширення: кримський ендемічний вид. 
Екологічна приуроченість: лучні та кам’янисті схили, гірські луки, яйли. 
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Ser. 3. Extraaxillaria Optasyuk, Укр. ботан. журн., 64, 2: 229. – Ser. 
Perennia Juz. subser. Extraaxillaria Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 111, nom. inval.; descr. 
ross. – Ser. Perennia Dobrocz. subser. Extraaxillaria Dobrocz., 1955, Фл. УРСР, 7: 57, 
nom. inval.; descr. ukr.

Листки широколанцетні з трьома жилками, 2,0-3,5(4,0) мм завширшки; 
пелюстки 17–25 мм завдовжки. Карпатсько-балканські високогірні рослини.

Typus: L. extraaxillare Kit.

13. L. extraaxillare Kit. 1864, Linnaea, 32: 573; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 
115; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 57; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; 
Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 355. – L. perenne L. subsp. extraaxillare (Kit.) 
Nyman, 1889, Consp. Fl. Europ. Suppl. 2, 1: 71; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 
2: 209; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. 

Описаний із Карпат (Словаччина): «E Scepusio …».
Lectotypus (Optasyuk, in Optasyuk, Mosyakin, 2006): «Linum extraaxillare 

mihi. Semina sub nom. L. alpini missa e Scepusio», in Herb. Kit. No. 208 (BP, 3278; 
photo KW) (рис. Д. 9).

Поширення в Україні: ЗК (Рахівський р-н: Свидовець, г. Петрос, 
Чорногора, г. Близниця, Горгани, Мармароські Альпи, урочище Пересліп; 
Воловецький р-н: Боржавська полонина, г. Великий Верх; Івано-Франківська 
обл: Чивчинські гори, гори Гнетеска та Жупанія).

Загальне поширення: Ц. Європа (пд. част.), Сх. Європа, Середземномор’я 
(гори Балканського п-ова), М. Азія (Боснія і Чорногорія). Окремі ізольовані 
місцезростання на захід від Піренеїв і Британських островів. Карпатсько-
балканський субендемічний високогірний (субальпійський) вид.

Екологічна приуроченість: на гірських полонинах і луках, вапнякових 
схилах і скелях у субальпійському поясі, приурочений до виходів пісковику, 
вапняку. Кальцефіл, хоч оселяється й на пісковиках.

Примітка. В Гербарії BP (м. Будапешт) зберігаються три автентичні зразки виду. 
За лектотип обрано цитований вище зразок, інші два зразки виду (№ 206 і № 207) не 
містять даних, зазначених у протолозі [463], але мають Notae criticae з підтверджен-
ням визначення виду, залишені Ш. Яворкою «Linum extraaxillare» [220] (рис. Д. 9).

Sect. 4. Linum, Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 355. – Subgen. 
Eulinum Planch. ser. Protolinum Planch. 1847, London Journ. Bot., 6: 597. – Sect. 
Protolinum (Planch.) Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 92; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 51.

Трав’янисті полі- або монокарпіки, голі або опушені. Листки ланцетні або 
лінійно-ланцетні. Квітки гомо- або гетеростильні. Чашолистки з війчастим 
або зубчастим краєм. Пелюстки вільні; сині, білі. Приймочки циліндричні.

Typus: typus genus. 
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Subsect. 1. Linum, Оптасюк, 2006, Укр. ботан. журн., 63, 6: 805. – Sect. 
Protolinum Planch. ser. Angustifolia Juz., 1949, Фл. СССР 14: 94, p.p., nom. inval., 
descr. ross.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 53.

Трав’янисті монокарпіки, голі. Листки лінійні, лінійно-ланцетні з однією-
трьома жилками. Квітки гомостильні. Пелюстки 8–17 мм завдовжки. 

Typus: typus genus 

14. L. bienne Мill. 1768, Card. Dict., ed. 8: № 8; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 99; 
Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 209. – L. angustifolium Huds. 1778, Fl. Angl., 
2: 134; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 95; Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 30, in adnot.; 
Доброч. 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218. – L. dehiscens Vavilov et Elladi subsp. 
angustifolium (Huds.) Vavilov et Elladi, 1940, Культ. фл. СРСР, 5: 111, nom. illeg. – 
L. usitatissimum L. subsp. bienne (Mill.) Stankev., 1987, Сб. науч. тр. прикл. ботан. 
ген. сел. 113 : 61, quoad nom. 

Описаний за екземплярами з культури, що походять із п-ва Істрія 
(Хорватія): «... from Istria» (ВМ).

Поширення в Україні: Крим (дуже рідко).
Загальне поширення: Атл. Європа, Середземномор’я, М. Азія, Кавказ, 

Іран, Африка, Пн. Америка (як занесена рослина).
Екологічна приуроченість: на сухих луках, пасовищах, світлих сухих лі-

сах, серед чагарників, на узбіччі полів. 
Примітка. Інформація про типіфікацію виду відсутня, місцезнаходження автен-

тичних зразків не встановлено. 

15. L. usitatissimum L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 277; Доброч. 
1955, Фл. УРСР, 7: 54; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218; Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 209., p. max. p.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 357; 
Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247. – L. usitatissimum var. indehiscens 
Neilr. 1859, Fl. Nieder-Öesterr.: 864. – L. usitatissimum var. humile (Mill.) Pers. 1805, 
Syn. Pl. 1: 334. – L. humile Mill. 1768, Gard. Dict. 8: 2; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 102; 
Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 55; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 358; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. usitatissimum subsp. humile (L.) 
Czernom. 1987, Сборн. науч. тр. прикл. ботан. ген. сел. 113: 58, comb. illeg. – 
L. usitatissimum convar. usitatissimum sensu Kulpa et Danert, 1962, Kulturpfl . 3: 
377; Rothm. 1976, Exkursionsfl .: 358.

Описаний із Південної Європи: „hodie inter segetes Europae australis».
Lectotypus (Seegeler, 1989): «... in hodie inter segetes Europae australis», 

Herb. Cliff ord: 114, Linum 1 [542] (BM, photo KW) (рис. 1). 
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Поширення в Україні: культивується в усіх районах, нерідко дичавіє. 
Загальне поширення: Атл. і Ц. Європа, Скандинавія (Пд.), Балканський 

пів-в, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір (Пд.), Далекий Схід (Пд.), М. Азія, Пн. і Пд. Америка.; 
лише в культурі.

Екологічна приуроченість: супіщані та суглинисті ґрунти; культивується 
на полях як прядильна й олійна рослина, часто трапляється як заносна рос-
лина біля залізничних і шосейних доріг. 

Примітка. Як установив С. Seegeler [542], за лектотип виду вказуються зразки: 
LINN, 396.1 (екземпляри з культури) та Hort. Sicc. Cliff . (екземпляри здичавілих рос-
лин). Цитуючи  перший зразок (W. Kulpa, S. Danert, D. Smith, C. Seegeler) [466, 551, 541], 
автори не врахували  той факт, що він додатково занесений до колекції через три роки 
після публікації «Species plantarum» [474] і не може бути лектотипом L. usitatissimum; 
інші ж автори (K. Rechinger, P. Davis) [416, 513] типіфікували цей вид за зразками «Hort. 
Sicc. Cliff .». Відповідно до МКБН лектотипіфікація K. Rechinger прийнята як легітимна, 
а W. Kulpa та S. Danert – відхилена (рис. 1).

Subsect. 2. Nervosa Optasyuk, 2006, Укр. ботан. журн., 63, 6: 805. – Sect. 
Protolinum Planch. ser. Nervosa Juz., 1949, Фл. СССР, 14: 92. p.p., nom. inval., descr. 
ross.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 51. 

Трав’янисті полікарпіки, часто опушені короткими волосками. Листки 
ланцетні з трьома – п’ятьма жилками. Квіти гетеростильні. Пелюстки 15–21 мм 
завдовжки. 

Typus: L. nervosum Walldst. et Kit. 

16. L. nervosum Waldst. et Kit. 1803–1805, PI. Rar. Hung., 2: 109, tab. 105; 
Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 92; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 51; вона ж, 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 218; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 208, p. max p.; 
Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 355; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 
246. – L. aucheri auct. non Planch.: Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 29; Доброч. 
1987, Опред. высш. раст. Укр.: 218. 

Описаний із території Сербії: «Crescit in graminosis sylvae Vojloviczensis 
ad Pancsovam». 

Lectotypus (Optasyuk, in Optasyuk, Mosyakin, 2006): «ad Pancsovam» Herb. 
Kit. N 216 [220] (BP, 3286, photo KW) (рис. Д. 10).

Поширення в Україні: ПЛС, ПЗЛС, ПЗС, ЛЛС, ДЗЛС, СЗЛС, КРС, ГК, ПБК, КрЛс. 
Загальне поширення: Ц. (Угорщина), Сх. Європа, Середземномор’я (Сх.), 

Балканський п-ів (Румунія, Сербія, Болгарія), М. Азія, Іран, Кавказ: Перед-
кавказзя, Дагестан, Зх., Сх. і Пд. Закавк. 
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Екологічна приуроченість: переважно вапнякові та крейдяні відслонен-
ня, кам’янисті гірські схили, сухі остепнені луки, лісові галявини, соснові ліси, 
степи, узлісся, чагарники, по берегах річок. 

Примітка. Вид описано за зразком з околиць м. Панчево та Войловиці (сучасна 
територія м. Бєлгорода). В Гербарії BP зберігаються два автентичні гербарні зразки 
виду. За лектотип обрано цитований вище зразок № 216; на етикетці іншого зразка 
(№ 215, 3285) зазначено назву виду й подано коротку морфологічну характеристику, 
але не вказано його місцезростання [220] (рис. Д. 10).

17. L. jailicola Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 713, 93; Вульф, 1953, Фл. Крыма, 
2, 3: 29; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 292; Доброч. 1987, 
Опред. высш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 356; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. nervosum auct. non L. in Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 208, p. min. p. – L. nervosum Waldst. et Kit. subsp. 
jailicola (Juz.) Egorova, 2000, Ботан. журн., 85, 7: 164.

Описаний із Криму (г. Ай-Петрі): «ex jaila Ai-Petri».
Lectotypus (Egorova, 2000): «...in jaila Babugan, 23.07.1946, № 207, 

S. Juzepczuk» (LE, Egorova, 1996, pro neotypus; photo KW) (рис. Д. 11).
Поширення в Україні: ГК (яйли).
Загальне поширення: Крим і Кавказ (Новоросійський район, хр. Маркохт).
Екологічна приуроченість: кам’янисті схили і скелі, яйли, гірські луки, 

петрофітні степи.
Примітка. Т.В. Єгорова [91] спочатку обирає цитований вище автентичний ек-

земпляр за неотип виду, зазначаючи, що в LE також зберігається зразок із «locus 
classicus» («Крым, Ай-Петри, 18 VI 1895»), без вказівки колектора, не визначений 
автором опису як L. jailicola. Згодом Т.В. Єгорова [93] понижує категорію типу виду, 
описуючи нову номенклатурну комбінацію – L. nervosum subsp. jailicola (Juz.) Egorоvа., 
обираючи для неї згаданий зразок як лектотип. 

Sect. 5. Dasylinum (Planch.) Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 140, sine auct. 
comb.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 74; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 209; 
Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 358. – Subgen. Syllinum (Griseb.) Planch. ser. 
Dasylinum Planch. 1847, London Journ. Bot., 6: 598. 

Трав’янисті полікарпіки, опушені довгими волосками. Листки обернено-
яйцеподібні. Квітки великі, гетеростильні. Чашолистки густо залозисто-
війчасті, опушені з обох боків. Пелюстки світло-фіолетові. Приймочки лінійні.

Lectotypus (Egorova, 1996): L. hirsutum L. 

18. L. hirsutum L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 141; Доброч. 1955, 
Фл. УРСР, 7: 74; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Ockendon, Walters, 
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1968, Fl. Europ. 2: 210, p. max. p; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 
246. – L. cretaceum Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 723, in adnot. ad L. lanuginosum Juz. – 
L. hirsutum L. subsp. hirsutum (L.) Egorova 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 358. 

Описаний з Австрії й Татарії: «Habitat in Austriae, Tatariae editis raminosis». 
Lectotypus (Optasyuk in Optasyuk, Mosyakin, 2006): «Herb. Linn. No. 396.11» 

[474], (LINN, photo KW) (рис. Д. 12).
Поширення в Україні: ЗЛС, ПЗЛС, ПЗС, ЛЗС, ПЛС, ЛЗЛС, ХЛС, СЗЛС.
Загальне поширення: Ц. та Сх. Європа (пд.-сх. ч.), Балканський п-ів, 

М. Азія, Кавказ (Передкавказзя, Зх. Закавказзя); Середземномор’я, Балкан-
ський п-ів (Албанія, Македонія, Сербія, Болгарія, Румунія, Словенія). 

Екологічна приуроченість: крейдяні та вапнякові відслонення, остепне-
ні схили зі змитими ґрунтами, степи, лісові галявини та узлісся, чагарники, 
схили. 

L. hirsutum L. f. albifl orum (Schur) Nyár. 1941–1944, Kv. fl .: 341; 
Serbǎnescu, 1958, Fl. Rep. Pop. Rom. 6: 99. – L. hirsutum L. a. albifl orum Schur, 1866, 
Enum. Pl. Transs: 127; Ascher.,  Graebn. 1914, Synops. mitteleurop., 7: 223.

Описаний із Німеччини: «Auf Wiesen der Hügel- und Bergregion, die Var. a. 
auf den Hügeln bei Hammersdorf».

Поширення в Україні: ЗЛс: с. Устя, Кам’янець-Подільський р-н, Хмель-
ницька обл.; ДЛс: с. Сидорово, Слов’янський р-н, Донецька обл.; ПЗс: Одеса.

Загальне поширення: Ц. (Румунія), Сх. (Україна) Європа. 
Екологічна приуроченість: крейдяні та вапнякові відслонення, степи, лі-

сові галявини й узлісся, схили. 

19. L. lanuginosum Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 723, 143; Доброч. 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 217; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. hirsutum 
auct. non L. s. str., Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 210, p. min. p. – L. hirsutum 
L. subsp. lanuginosum (Juz.) Egorova, 1996, Фл. Вост. Евр., 9: 358. 

Описаний із Криму (околиці м. Сімферополя): «vicin. opp. Sympheropol».
Holotypus: «Симферополь, ближние Дубки. 15.5. 1911, Н. и А. Яната» (LE, 

photo KW) (рис. Д. 13).
Поширення в Україні: КрС, КрЛс, ГК, ПБК. 
Загальне поширення: Крим і Кавказ (окол. Новоросійська).
Екологічна приуроченість: кам’янисті, вапнякові схили й осипи, степи, 

кримськососнові ліси, сухі відкриті трав’янисті місця. 
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Sect. 6. Dichrolinum (Planch.) Juz. 1949, Фл. СССР, 14: 125, cum auct. 
Planch.; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 61, cum auct. Planch.; Егорова, 1973, Фл. Армен., 
6: 194, cum auct. Planch. – Subgen. Linastrum Planch. ser. Dichrolinum Planch. 1847, 
Lond. Journ. Bot., 6: 597. – Sect. Linastrum (Planch.) Benth. 1862-1867, in Benth. et 
Hook., Gen. Pl., 1: 243; Hrouda, 1997, in Slavik, Kv. ČR, 5: 176. – Sect. Linopsis (Planch.) 
Engelm. subsect. Dichrolinum (Planch.) Rogers, 1982, Pl. Syst. Evol. 140: 225.

Трав’янисті полікарпіки. Листки лінійні, зрідка вкриті шипиками. 
Чашолистки з країв залозисто-війчасті. Квітки гетеростильні. Пелюстки віль-
ні, рожеві. Приймочки кулясті.

Typus (Rogers, 1982): L. salsoloides Lam. 

20. L. tenuifolium L. 1753, Sp. Pl.: 278; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 125; Вульф, 
1953, Фл. Крыма, 2, 3: 25; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 61; вона ж, 1987, Опред. 
высш. раст. Укр.: 217; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 210; Егорова, 1996, 
Фл. Вост. Евр. 9: 359; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247.

Описаний із Франції та Швейцарії: « ... in Galliae, Helvetiae aridis herbosis».
Lectotypus (Nicholls, 1986): « ..in Galliae, Helvetiae aridis herbosis», Herb. 

Linn. No. 396.12 [497] (LINN, photo KW) (рис. Д. 14). 
Поширення в Україні: ПЛС, ПЗС, ЗЛС, ЛЛС, ЛЗЛС, ХЛС, ДЗЛС, СЗЛС, КрЛс, 

ГК, ПБК.
Загальне поширення: Атл., Ц. (Угорщина), Зх. (Франція, Іспанія) Європа, 

Середземномор’я (Італія), Балканський п-ов, М. Азія, Кавказ, Іран, Пн. Африка. 
Екологічна приуроченість: вапнякові, крейдяні та гранітні відслонення, 

піски, сухі кам’янисті та дрібнозернисті трав’янисті щебенисті схили, біля до-
ріг, на узбіччі полів, у сухих світлих соснових і ялівцевих лісах, на лісових га-
лявинах і узліссях, у степах. 

Примітка. P.H. Davis [416] цитує зразок «Herb. Cliff .! Hb. Linn. 396/12!», не зазнача-
ючи категорію типу, який М.S. Nicholls [497] вказує як «lectotypus» [558] (рис. Д. 14). 

Sect. 7. Linopsis (Rchb.) Engelm. 1852, in A. Gray, Smithson. Contr. Knowl., 
3, 5: 25; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 128, cum auct. sect. Planch.; Егорова, 1996, Фл. 
Вост. Евр., 9: 359. – Linopsis Rchb. 1837, Handb. Nat. Pfl anzensyst.: 307; Доброч. 
1955, Фл. УРСР, 7: 64. – Subgen. Linastrum Planch. 1847, London Journ. Bot., 6: 
598, p. max. p. – Subgen. Linastrum Planch, ser. Linopsis Planch. 1847, l. c.: 598. – 
Sect. Linastrum (Planch.) Benth. 1862–1867, in Benth. et Hook., Gen. Pl., 1: 243; 
Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 210. – Sect. Linastrum (Planch.) Winkler, 
1931, in Engl. et Prantl., 19a: 114; Davis, 1967, Fl. Turk., 2: 428.
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Трав’янисті монокарпіки. Листки лінійно-ланцетні. Квітки гомостильні. Чашо-
листки залозисто-війчасті або залозисто-війчасто-пилчасті. Пелюстки жовті. 

Lectotypus (Rogers, 1982): L. quadrifolium L.

21. L. corymbulosum Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 834; Юз. 1949, Фл. СССР, 
14: 128; Доброч. 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217; Егорова, 1996, Фл. Вост. 
Евр., 9: 360; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – L. strictum L. 
subsp. corymbulosum (Rchb.) Rouy, 1897, Fl. Fr., 4: 60; Ockendon, Walters, 1968, 
Fl. Europ. 2: 210. – L. gallicum auct. non L., Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 21; 
Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 291, in adnot. – L. strictum auct. non L.: 
Вульф, 1953, Фл. Крыма, 2, 3: 22; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 
291, in adnot.; Доброч. 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 217. – L. strictum subsp. 
strictum, Ockendon, Walters, 1968, l.c.: 210, quoad pl. taur. 

Описаний з Італії (окол. Трієста): «Bei Triest».
Поширення в Україні: КрС, КрЛс, ГК, ПБК.
Загальне поширення: Середземномор’я (Італія), Балканський п-ів, М. і 

Сер. Азія, Іран, Кавказ, Африка (півн. і схід). 
Екологічна приуроченість: глинисті продукти вивітрювання карбонат-

них порід, рідше безкарбонатні або слабокарбонатні глинисті сланці, сухі 
кам’янисті схили, соснові та ялівцеві ліси, сухі схили лук, степів, полів, пасо-
вищ, чагарники. 

Примітка: тип виду, ймовірно, не виділений; автентичний матеріал, можливо, 
зберігається в гербаріях Німеччини, Австрії або Великої Британії. 

22. L. trigynum L. 1753, Sp. Pl.: 279; Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 
210; Барбарич, 1977, Визн. росл. Укр. Карпат: 184; Доброч. 1987, Опред. высш. 
раст. Укр.: 216, excl. pl. taur.; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 360; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 247. – L. gallicum L. 1762, Sp. Pl., ed. 2: 401; 
Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 129, p.p., excl. pl. e Caucaso orient.; Вульф, 1953, Фл. 
Крыма, 2, 3: 21; Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 64. 

Описаний із Франції (м. Монпельє): «in Monspelii».
Lectotypus (Siddiqi in Jafri, El-Gadi, 1977): «Habitat Monspelii. D. Sauvages», 

in Herb. Linn. N 396.19 [547] (LINN, photo KW) (рис. Д. 15).
Поширення в Україні: ЗК: окол. сіл Худлево, Середнє, Кібляри 

Ужгородського р-ну; с. Бобовище (с. Грибівці), Мукачівського р-ну; с. Іванівці 
Берегівського р-ну. 

Загальне поширення: Атл. Європа (пд. ч.), Ц. Європа (пд.-сх. ч.), Зх. Європа 
(Франція), Середземномор’я (Італія), Балканський п-ов, М. Азія, Іран, Сірія, 
Кавказ; Пн. Африка (Абіссінія), Канарські о-ви, Мадейра, Піренеї. 
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Екологічна приуроченість: кам’янисті насипи, схили та відслонення в 
передгірному поясі, піщані місця, трав’янисті схили, лісові галявини, луки, 
поля, засмічені місця. 

Примітка. P.H. Davis [416] цитує зразок «Herb. Linn. 396/19, as L. gallicum!)», не 
вказуючи категорію типу виду, а М.А. Siddiqi [547] обирає його як лектотип [558] 
(рис. Д. 15).

Sect. 8. Cathartolinum (Rchb.) Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 118; 
Ockendon, Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 210; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 359. – 
Sect. Cathartolinum (Rchb.) Planch.: Доброч. 1955, Фл. УРСР, 7: 63. – Subgen. 
Linastrum Planch. ser. Cathartolinum (Rchb.) Planch. 1847, London Journ. Bot., 
6: 598. – Subgen. Cathartolinum (Reichenb.) Svetlova, 2008, Ботан. журн., 93, 2: 
335. – Gen. Cathartolinum Rchb. 1837, Handb. Nat. Pfl anzensyst.: 306, 307, p.p.; 
Остапко, Бойко, Мосякин, 2010, Сосуд. раст. юго-вост. Укр.: 95. 

Трав’янисті монокарпіки. Листки супротивні. Квітки гомостильні, дрібні. 
Чашолистки із залозисто-війчастим краєм. Пелюстки вільні, білі. Приймочки 
кулясті.

Lectotypus (Small, 1907): Cathartolinum pratense Rchb. (= L. catharticum L.)

23. L. catharticum L. 1753, Sp. Pl.: 281; Юз. 1949, Фл. СССР, 14: 127; Доброч. 
1955, Фл. УРСР, 7: 63; вона ж, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 216; Ockendon, 
Walters, 1968, Fl. Europ. 2: 210; Егорова, 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 359; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 246. – Cathartolinum pratense Rchb. 1837, 
Handb. Nat. Pfl anzensyst.: 307, nom. illeg. – Cathartolinum catharticum (L.) Small, 
1907, North. Amer. Fl., 25: 74. 

Описаний із Північної Європи: «in Europae septentrionalis pascuis 
succulentis».

Lectotypus (Rogers, 1963): «Habitat in Europae septentrionalis pascuis 
succulentis», Herb. Linn. N 396.37 [527] (LINN, photo KW) (рис. Д. 16).

Поширення в Україні: по всій території, переважно на Поліссі, північній 
частині Лісостепу, на південь – рідше, в Степу зникає, ПБК.

Загальне поширення: більша частина Європи: Пн. Європа (Сканд., 
Британські о-ви), Ц., Атл., Зх. Європа (Піренейський п-ів, Франція), Серед-
земномор’я (Італія), М. Азія, Кавказ, Іран (пн. част.), Пн. Америка, Пн.-Зх. 
Африка, Канарські о-ви. 

Екологічна приуроченість: вологі луки, лісові галявини та узлісся, розрі-
джені ліси, долини річок і струмків, зволожені ділянки скель, субальпійських 
лук, пасовища, окраїни боліт, біля доріг.
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4.3. Ключ для визначення видів роду Linum  L. 

1. Листки супротивні, іноді верхні чергові. Пелюстки 1,5–3(5)×0,7–1,7 мм., 
білі, з жовтим нігтиком.  Монокарпіки  . . . . . . . . . . . . . . . . .   L. catharticum L. 

— Усі листки чергові. Пелюстки більші за розміром, іншого кольору. 
Трав’янисті полікарпіки та монокарпіки, напівкущики. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Пелюстки жовті   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  3
— Пелюстки іншого кольору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

3. Листки оберненояйцеподібні, при основі з двома коричневими стипу-
лярними залозками. Пелюстки зі зрослими нігтиками. Напівкущики, 
трав’янисті полікарпіки або монокарпіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4

— Листки лінійно-ланцетні, без стипулярних залозок. Пелюстки вільні. 
Монокарпіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

4. Монокарпіки. Нижні листки видовжено-оберненояйцеподібні, 
верхні – ланцетні чи широколінійні, по краю і по головній жилці дрібно- і 
гострозубчасті. Чашолистки вузьколанцетні, 5–15×1,0–1,5 мм. Квітки го-
мостильні. Пелюстки клиноподібно-оберненояйцеподібні, 1,4–1,6×3,8–
4,1 мм, нігтики дуже видовжені, 4–5 мм завдовжки, зрослі в довгу трубку. 
Тичинкові нитки майже до верхівки зрослі в довгу трубку. Приймочки 
видовжено-яйцеподібні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. nodifl orum L. 

— Напівкущики або трав’янисті полікарпіки. Листки від широко-
оберненояйцеподібних до видовжено-ланцетних, із цілісним краєм. 
Чашолистки ланцето-яйцеподібні, 4–10×1–3 мм. Квітки гетеростильні. 
Пелюстки обернено-яйцеподібні,13–25×5–10 мм, при основі зрослі се-
редніми частинами нігтиків. Тичинкові нитки зрослі в трубку, яка вкриває 
зав’язь. Приймочки циліндричної форми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  5

5. Напівкущики, 7–30 (50) см заввишки, опушені або голі. Корінь стрижне-
вий, гілки каудексу або короткі кореневища. Листки в несправжніх роз-
етках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

— Трав’янисті полікарпіки, (20) 30–60 см заввишки, опушення відсутнє. 
Корінь стрижневий. Несправжні розетки листків відсутні  . . . . L. fl avum L. 

6. Рослини голі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

— Рослини густо опушені короткими волосками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
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7. Суцвіття щиткоподібні, рослини високорослі, до 50 см заввишки  . . . .  .  8
— Суцвіття малоквіткові дихазії, рослини низькорослі, до 30 см заввишки . . 9 

8. Листки різної форми і з різною кількістю жилок: нижні – широко-
оберненояйцеподібні, в несправжніх розетках із 3–5-ма жилками; серед-
ні – ланцето-оберненояйцеподібні, з 3-ма жилками; верхні – ланцетні; всі 
загострені на верхівці. Стебла зеленого кольору. Насіння 2,2–2,5 мм за-
вдовжки . . . . . . . . . . . . . . .  L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz.

— Нижні листки вузькооберненояйцеподібні, тупуваті, зрідка в несправ-
жніх розетках, середні та верхні – лінійні, загострені, з 1–3-ма жилками. 
Нижня частина стебел темно-червоного кольору. Насіння 2,8–3,0 мм 
завдовжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. linearifolium Jáv.

9(7). Рослини з гілками каудексу й короткими кореневищами. Чашолистки 
мономорфні, 5–10×1.1–1.7 мм, ланцетояйцеподібні, з вузькою облямів-
кою та однією виразною жилкою, шилоподібно загострені на верхів-
ці. Плодоніжки 1,5–2,0 мм завдовжки. Коробочки 4–5 мм завдовжки. 
Рослини Криму  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. tauricum Willd. 

— Рослини з гілками каудексу. Чашолистки диморфні: (3) 4–7×1,8–2,8 мм, 
зовнішні ланцетні, з вузькою облямівкою, внутрішні видовжено-
яйцеподібні, з широкою облямівкою і з однією слабо виразною жилкою, 
коротко загострені на верхівці. Плодоніжки 2–3 мм завдовжки. Коробочки 
5–6 мм завдовжки.  Рослини східних регіонів України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.

10(6). Листки з однією жилкою. Чашолистки 6–10 (12) мм завдовжки. Тичинкові 
нитки опушені короткими волосками, зрослі у трубку 1,0–1,4 мм завдовж-
ки. Плодоніжки 2–3 мм завдовжки. Рослини Криму  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. pallasianum Schult. 

— Листки з 1–3 (5)-ма жилками. Чашолистки 4–7 мм завдовжки. Тичинкові 
нитки голі, зрослі в трубку 2,5–3,0 мм завдовжки. Плодоніжки 1,8–2,0 мм 
завдовжки. Рослини східних регіонів України  . . . . . L. czernjajevii Klokov 

11(3). Стебла і листки по всій поверхні або лише по краях вкриті дрібними 
шипиками, листки з однією жилкою. Чашолистки (3) 4–6 мм завдовжки, 
при основі глянцево-білі, по краях пилчасто-залозисто-війчасті. Тичинки 
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2,5–3,0 мм завдовжки. Плодоніжки 1,0–1,5 (2)×0,2–0,3 мм. Коробочки 
2,3–3,0 мм завдовжки. Насіння 0,9–1,6 мм завд  L. corymbulosum Rchb. 

— Стебла і листки голі, листки з 1–3-ма жилками. Чашолистки 2,0–3,7 (4) мм 
завдовжки, зелені, по краях дрібнозалозисто-війчасті. Тичинки 0,8–1,2 мм 
завдовжки. Плодоніжки 2,0–3,5 (2)×0,1–0,2 мм. Коробочки 1,5–2,0 мм за-
вдовжки. Насіння 1,8–2,0 мм завдовжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. trigynum L.

12(2). Пелюстки рожеві, рожево-фіолетові. Чашолистки 5–8×0,5–1,7 мм, зсе-
редини опушені короткими волосками, з трьома жилками. Приймочки 
кулясті. Квітки гомостильні. Коробочки 3–4 мм завдовжки. Листки 
лінійно-ланцетні, іноді майже шилоподібні, з однією жилкою, по краях 
вкриті шипиками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. tenuifolium L. 

— Пелюстки сині, блакитні або білі. Чашолистки 5–12×1,2–3,0 мм, зов-
ні та зсередини опушені довгими волосками, з трьома жилками, дві з 
яких досягають середини чашолистків. Приймочки видовжено-лінійні. 
Квітки гетеростильні. Коробочки 4–5 мм завдовжки. Листки видовжено-
оберненояйцеподібні, з 3–5 жилками, опушені  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

13. Рослини повністю опушені довгими волосками. Пелюстки блакитні, ін-
коли білі, 16–30 (33) мм завдовжки, зрослі середніми частинами нігти-
ків. Чашолистки із залозисто-війчастим краєм. Приймочки видовжено-
лінійні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

— Рослини голі або опушені короткими волосками. Пелюстки сині, рідко 
білі, 9–18 (24) мм завдовжки, вільні. Чашолистки з цілісним, війчастим 
або  зубчастим краєм. Приймочки циліндричні, яйцеподібні або 
еліпсоїдні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

14. Рослини розсіяно або густо опушені. Чашолистки вузьколанцетні, зо-
вні та у верхній частині всередині опушені довгими волосками. Листки 
(10)25–45×5–12 мм із 3–5-ма жилками. Коробочки розсіяно опушені лише 
у верхній частині. Насіння 2,4–3,0 мм завдовжки. Наявні гілки каудексу та 
короткі кореневища. Рослини материкової частини України  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . L. hirsutum L.

— Рослини густо опушені. Чашолистки ланцетні, зовні та всередині опу-
шені довгими волосками. Листки 10–20 (30)×2–5 мм із трьома жилка-
ми. Коробочки повністю опушені: густо у верхній частині, розсіяно – в 
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нижній. Насіння 2,0–2,4 мм завдовжки. Наявні гілки каудексу. Рослини 
Криму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. lanuginosum Juz.

15(13). Трав’янисті полікарпіки або монокарпіки. Чашолистки в одному 
колі, з війчастим або зубчастим краєм. Приймочки циліндричні або 
видовжено-циліндричні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

— Трав’янисті полікарпіки. Чашолистки в двох колах з цілісним краєм. 
Приймочки яйцеподібні або ниркоподібні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

16. Трав’янисті полікарпіки. Рослини голі або опушені короткими волосками. 
Листки ланцетні, з 3–5-ма жилками. Квітки гетеростильні. Чашолистки 
5–12 мм завдовжки з дрібнозубчастим краєм й 3–5-ма виразними жил-
ками. Пелюстки 15–21 мм завдовжки. Стилодії зрослі при основі . . . . .  17 

— Монокарпіки. Рослини голі. Листки лінійні або лінійно-ланцетні, з 
1–3-ма жилками. Квітки гомостильні. Чашолистки 4–6 (9) мм завдовжки, 
з війчастим краєм і трьома виразними жилками. Пелюстки 8–17 мм за-
вдовжки. Стилодії зрослі на 1/3 довжини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

17. Рослини 30–60 см заввишки. Листки розташовані не густо, на верхів-
ці з довгим вістрям. Суцвіття розлогі. Чашолистки 7–12 мм завдовжки. 
Пелюстки з округлими верхівками та опушеними нігтиками. Коробочки 
6–8 мм завдовжки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. nervosum Waldst. et Kit.

— Рослини 12–25 мм заввишки. Листки дуже зближені, черепичасті, на вер-
хівці з коротким вістрям або без нього. Суцвіття стиснуті. Чашолистки 
5–8 мм завдовжки. Пелюстки з округлими верхівками, часто з трикут-
ним загостренням, нігтики голі. Коробочки 4–6 мм завдовжки . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. jailicola Juz. 

18(16). Рослини 20–60 см заввишки. Листки 5–15×1,0–1,5(2) мм, із 1–3-ма 
жилками. Коробочки 5–6 мм завдовжки, перегородки по краях з густи-
ми війками. Насіння 1,9–2,3 мм завдовжки, кулясте, зі слабо вираженим 
носиком або без нього, без обідка, світло-коричневе . . . . L. bienne Mill.

— Рослини 60–120 (150) см заввишки. Листки 15–45 (60)×1,5–4,0 (5) мм, з 
трьома жилками. Коробочки 6–8 мм завдовжки, перегородки розсія-
но опушені. Насіння 3,8–4,8 мм завдовжки, видовжено-яйцеподібне, з 
добре вираженим широким носиком, по краю з обідком, темно-
коричневе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. usitatissimum L.

19(15). Листки широколанцетні, 2,0–3,5(4) мм завширшки, з трьома жилка-
ми, горизонтально відхилені від стебла. Пелюстки 17–25 мм завдовжки. 
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Чашолистки загострені на верхівці, зовнішні вузько-ланцетні, внутріш-
ні яйцеподібно-ланцетні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. extraaxillare Kit. 

— Листки вузько-ланцетні 0,3–2,0 (3,0) мм завширшки, з 1–3-ма жилками. 
Пелюстки 12–17(20) мм завдовжки. Чашолистки коротко загострені, 
внутрішні – широкояйцеподібні, зовнішні – еліптичнояйцеподібні . . . 20

20. Листки лінійно-ланцетні, 1,0–2,0 (3) мм завширшки, з 1–3-ма жилками . . 21 
— Листки вузько-лінійно-шилоподібні, 0,3–1 (1,5) мм завширшки, з однією 

жилкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

21. Листки лінійно-ланцетні, майже шилоподібні, часто із загорнутими кра-
ями, 0,8–15,0 (30)×1–1,5 (3) мм, із однією жилкою. Тичинкові нитки голі. 
Плодоніжки дугоподібно вигнуті, часто направлені вниз. Коробочки 
4–5 мм завдовжки. Насіння 2,5–3,6 мм завдовжки  . . . . . . . .L. austriacum L.

— Листки ланцетні, нижні широколанцетні, 20–30 (50)×1,5–3,0 (5) мм, з 
1–3-ма жилками. Тичинкові нитки в нижній частині іноді розсіяно опу-
шені. Плодоніжки прямі, відхилені вбік. Коробочки 5–7 мм завдовжки. 
Насіння 3,5–5,0 мм завдовжки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. perenne L.

22(20). Стебла прямостоячі. Листки густо розташовані. Чашолистки 
2,5–4,0×2,0–2,3 мм, з трьома жилками при основі, зелені. Пелюстки 
10–20 мм завдовжки. Плодоніжки 7–15 мм завдовжки. Коробочки 
4–5(6) мм завдовжки. Насіння 3,2–3,5 мм завдовжки. Зав’язі 2,0–2,2 мм 
завдовжки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. squamulosum Rudolphi

— Стебла при основі дугоподібно вигнуті. Листки густо розташовані пере-
важно в нижній частині стебла. Чашолистки 4,5–6,0×2,5–5,0 мм, з 3–5-ма 
жилками при основі, чорнувато-зелені. Пелюстки 13–16 мм завдовжки. 
Плодоніжки 15–20 мм завдовжки. Коробочки 7–8 мм завдовжки. Насіння 
4,0–4,5 мм завдовжки. Зав’язі 1,0–1,2 мм завдовжки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. marschallianum Juz.
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Рис. Д. Фотографії типових зразків видів роду Linum L.

у флорі України

Рис. Д. 1. L. fl avum L. 
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Рис. Д. 2

L. tauricum Willd.
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4. ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

Рис. Д. 3

L. linearifolium Jáv.
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Рис. Д. 4

L. czernjajevii Klokov
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Рис. Д. 5

L. nodifl orum L.
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Рис. Д. 6

L. perenne L.
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Рис. Д. 7

L. squamulosum Rudolphi
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Рис. Д. 8

L. marschallianum Juz.
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Рис. Д. 9

L. extraaxillare Kit.
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Рис. Д. 10

L. nervosum Waldst. et Kit.
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Рис. Д. 11

L. jailicola Juz.
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Рис. Д. 12

L. hirsutum L.
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Рис. Д. 13

L. lanuginosum Juz.
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Рис. Д. 14

L. tenuifolium L.
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4. ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ РОДУ LINUM L. 

Рис. Д. 15

L. trigynum L.
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Рис. Д. 16

L. catharticum L.
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LINUM  L.

З’ясування предкових форм у покритонасінних, особливостей фор-
мування та основних етапів їхньої подальшої диференціації пов’язане з 
аналізом палеоботанічних даних, вивченням сучасного поширення та еко-
логічної приуроченості видів, визначенням еволюційно примітивних і про-
гресивних морфологічних ознак рослин тощо [145, 254, 256, 291, 318, 319, 
346, 348 та ін.].

Положення родини Linaceae в системі покритонасінних і досі є дискусій-
ним. A. Englers [426], зазначаючи про древність цієї родини, вказує на  близь-
кість до Oxalidaceae або Erythroxylaceae, а J.R. McDill [479] та J. Hutchinson 
[454] розглядають її в межах порядку Malpighiales. Аналіз літературних даних 
свідчить про її тісний зв’язок із представниками порядку Geraniales [389, 
393, 509, 572]. Так, В.В. Григор’єва [69, 70], досліджуючи паліноморфологію 
Linaceae, зазначає, що в згаданому порядку виявляються три типи орнамен-
тації екзини п.з.: сітчастий, стовпчиковий і проміжний між ними, причому 
найдавнішим є сітчастий, який властивий багатьом сучасним покритонасін-
ним, до того ж, наявний у п.з. рослин із крейдяних відкладів. Стовпчикова 
орнаментація п.з. (типу Linaceae) трапляється рідко, причому в досить спе-
ціалізованих групах, які, ймовірно, є бічними гілками еволюції. Автор вису-
ває припущення, що, можливо, льонові – це бічна спеціалізована гілка цього 
порядку і що вони пов’язані з іншими його представниками через родину 
Geraniaceae. Є.В. Вульф [52] зазначає, що, згідно з серодіагностичними дани-
ми, родина Linaceae має зв’язок з іншими Geraniales. А.Л. Тахтаджян [319] теж 
розглядає родину в межах порядку Geraniales, спільно з усіма родинами, з 
якими коли-небудь зближували льонові.

У пізніших роботах А. Cronquist [412] і А.Л. Тахтаджян [321] виділяють 
родини Hugoniaceae, Linaceae, Ctenolophonaceae, Ixonanthaceae, Humiriaceae 
і Erythroxylaceae в окремий порядок – Linales, який є частиною Geraniales і, на 
думку А.Л. Тахтаджяна, вірогідно, походить від відносно примітивних Rutales. 
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Найархаїчнішою в порядку Linales є родина Hugoniaceae [321], представни-
ки якої поширені від тропічної Африки та Мадагаскару до Нової Каледонії 
і тропічної частини Південної Америки, а подібність більшості морфоло-
гічних ознак (чергові цілісні листки, парацитні продихи, 5-членні, актино-
морфні квітки, вільні чашолистки й пелюстки тощо), які властиві цим двом 
родинам, свідчить про те, що Linaceae походить, імовірно, від найближчих 
предків Hugoniaceae, які мали плоди – коробочки, а сучасні – кісточкопо-
дібні. Близькими до Hugoniaceae є види родин Ixonanthaceae, Humiriaceae та 
Erythroxylaceae [319]. На відміну від Hugoniaceae, родина Linaceae – широко 
розповсюджена в помірних, субтропічних і тропічній зонах обох півкуль, 
представлена переважно трав’янистими полікарпіками та напівкущиками 
й лише її найпримітивніший монотипний рід Tirpitzia (Південно-Західний 
Китай, Північний В’єтнам) і деякі види Reinwardtia – кущами [321]. На думку 
J. McDill, саме центральноазійські роди Tirpitzia, Reinwardtia і Аnisadenia є ба-
зальними в Linoideae [479, 481]. 

Місце і час виникнення представників роду Linum. Центром похо-
дження родини Linaceae і роду Linum та одним із центрів найбільшого ви-
дового різноманіття останнього є територія Давнього Середзем’я [256]. 
Видове багатство середземноморської флори пояснюють існуванням 
під час зледенінь рефугіумів, якими були північні райони східної частини 
Середземноморської області [7, 8, 53, 151, 342]. Крім того, низка гірських 
систем (Піренеї, Альпи, Карпати, Кавказ), що утворилися в пліоцені, відігра-
ли захисну роль від льодовиків, що насувалися з півночі, а отже, від вими-
рання значну частину міоценової флори, яка збереглась у Середземномор’ї, 
Закавказзі та на Південному березі Криму [53, 151, 370]. На думку М.Г. Попова, 
давньосередземноморська флора з'явилася в неогеновий період, тобто да-
тується кінцем міоцену і початком пліоцену. Основні риси області – арид-
ність, наявність на території кам’янистих гірських схилів, флористично бага-
тих вапнякових скель, ґрунтового гіпсу, карбонатів, солончаків [256]. 

C.C. Davis зі співавторами [419] вважають, що всі родини порядку 
Malpighiales походять з області вологих тропічних лісів у середині крейдя-
ного періоду (112–94 млн. років тому), причому лише кілька родин цього 
порядку – Linaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, Salicaceae і Violaceae – коло-
нізували також області помірного клімату. Євразія, як правило, вважалася 
місцем походження роду Linum через те, що всі його секції та більшість їхніх 
видів трапляються в Середземноморському регіоні та Західній Азії [525]. 
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На нашу думку, досить широкий і фрагментований ареал роду Linum, 
а також високий ступінь ендемізму свідчать про його прадавність. 
Палеонтологічні дані стосовно досліджуваного роду обмежені, хоча й да-
ють змогу робити певні припущення про приблизний час його виникнен-
ня. Так, викопні рештки рослин роду Linum в Євразії виявлені у відкладах 
пізнього кайнозою [44]; рештки L. obovatum Negru, які добре збереглися, 
знайдені в понтичних відкладах півдня Мол дови [44], а L. angustifolium 
(= L. bienne) та L. usitatissimum датуються епохою неоліту [187, 294]; 
L. catharticum у пліоцені, ймовірно, був пов'язаний із прерійним палеокомп-
лексом [155], а L. oligocenium Conw., описаний на підставі коробочки, знайде-
ної в бурштині [52], очевидно, належить до епохи олігоцену. 

Обговорюючи питання про історичні передумови формування рослин-
ного покриву Волино-Поділля, О.О. Кагало теж указує на третинний вік ви-
дів роду Linum з даної території, що збереглися, напевно, завдяки існуванню 
міндель-риських і рис-в’юрмських рефугіумів теплолюбної флори (Товтрова 
Гряда, Придністров’я), а деяких ксерофільних видів – на Північно-Західному 
Поділлі [106, 311]. Подібної думки дотримуються також Л.І. Крицька та 
В.В. Новосад [150], зазначаючи, що формування основних елементів авто-
хтонного ядра флори Середнього Придністров'я відбувалося всередині 
древнього палеокальцепетрофітону, який, починаючи з міоцену, дав поча-
ток древнім пракомплексам степофітону, прато-степофітону і ксерофільного 
тамнофітону. 

J. McDill [482] зі співавторами припускають, що час виникнення роду 
Linum s.l. (а також Cliococca, Hesperolinon, Radiola і Sclerolinon),  імовірно, 
датується періодом еоцену (46–42 млн. років тому), після чого відбулася 
спеціалізація роду на жовтоквіткові та синьоквіткові клади. Cиньоквіткові 
льони (секції Dasylinum, Linum, Adenolinum), можливо, виникли в олігоце-
ні (32–29 млн. років тому) в помірній Азії. Таким чином, формування анце-
стральної/анцестральних форм льонів відбувалося, ймовірно, у третинний 
період (еоцен–олігоцен–міоцен). 

Походження культурних видів роду. Принагідно згадаємо і про місце 
та час введення в культуру дикорослих предків L. usitatissimum. Так, під час 
археологічних розкопок свайних будівель епохи неоліту в Швейцарії були 
знайдені рештки рослин L. angustifolium (= L. bienne) [187]. Пізніше волок-
на L. angustifolium були виявлені під час вивчення бурого вугілля на півдні 
Німеччини, вік яких датується епохою неоліту (8–2 тис. років до н. е., ранній 
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голоцен). До неоліту відносять і появу культури льону на узбережжі Чорного 
моря [59, 352], що свідчить про значне поширення його в цей період [40, 153, 
297, 315]. Рештки Linum sp. були відзначені також у відкладах бронзового віку 
в Іспанії, проте більшість палеонтологічних знахідок належать до залізного 
віку [187]. Найдавніші археологічні знахідки насіння льону з місць розкопок 
у Сирії датують 9000 р. до н.е. (епоха мезоліту), а вже 8000 років до н.е. льон 
використовували повсюдно. Культивування його з метою виготовлення во-
локна та олії спричинило формування культурного виду – L. usitatissimum. У 
Старому світі це були перші рослини роду, які вирощували для отримання 
волокна [482].

Низка вчених обстоюють середземноморське [59, 101, 352] або дав-
ньосередземноморське походження [295] культури льону, інші [165] при-
пускають, що в Європі вона виникла незалежно від його культури в Індії та 
Єгипті. Вивчаючи географічні осередки формоутворення культурного льо-
ну, М.І. Вавилов [34] виділив чотири основні центри розповсюдження цієї 
культури: середньоазійський, передньоазійський, середземноморський 
та абіссінський, а Є.М. Сінська [296] визнає лише три  – індійський, індо-
афганський та колхідський.

Історію культивування L. usitatissimum в Україні досліджували також 
Л.Г. Безусько зі співавторами [17], які встановили, що п.з. видів родини 
Linaceae у складі спорово-пилкових відкладів голоцену України трапляються 
спорадично. Постійна невелика кількість пилку Linaceae (до 1 %) була зафік-
сована авторами у складі спорово-пилкових спектрів із відкладів енеоліту 
багатошарового поселення Роздольне (Донецька обл.), але цей факт, на їхню 
думку, не дозволяє однозначно підтвердити культивування L. usitatissimum 
на території країни в окремі періоди. Отримані дані свідчать, що перші зна-
хідки насіння L. usitatissimum на території Західної Європи (Чехія, Польща) за-
фіксовані з неоліту [569], а в Україні викопне насіння виду ідентифікується 
з пізньої бронзи [244], що дозволяє припустити ймовірність вирощування 
льону в Україні, починаючи з цього часу [17]. 

Напрямки розселення видів роду. Поширення природних видів роду 
Linum із первинного центру, ймовірно,  відбувалося у декількох різних на-
прямках, що призвело до утворення сучасних центрів його видового різно-
маніття. Гіпотези, котрі пояснюють поширення видів, є суперечливими. Так, 
М.Г. Попов припускає, що роди Linum, а також Dianthus L., Matthiola R. Br., 
Allium L. та ін. сформувалися в Південній Африці ще в третинний період. 
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Міграційний потік цих родів з Арктогеї (Середзем’я),  „рухався”  тими ж шляха-
ми, що й африканські цикли типу Pelargonium L’Her. та ін. з Південної Африки 
в Середзем’я. Це були два зустрічні одночасні потоки, шляхи яких згодом 
були розірвані, й вони мають широкі розриви в їхніх ареалах [256]. 

C.M. Rogers зазначає, що саме в Середземноморській області зосе-
реджено найпримітивніші види секції Linopsis роду. Подальше їхнє роз-
селення відбувалося у напрямках до Східної і Південної Африки, Індії і 
Північної та Південної Америки, а більшість видів із примітивними ознака-
ми з Північної Америки походять, імовірно, з центрально-східної частини 
Мексики [519, 526]. 

J. McDill зі співавторами [482] вважає, що походження підродини 
Linoideae від тропічного предка Hugoniideae та подальше розселення ви-
дів, можливо, розпочалося 51–41 млн. років тому (еоцен), очевидно, з 
Південно-Східної Азії, а види роду Linum виникли в Євразії і пошири-
лись у Африку, Північну та Південну Америку, Австралію. У своїх робо-
тах J. McDill [479, 481], на підставі результатів молекулярно-генетичних 
досліджень, реконструює філогенетичні зв’язки Linaceae і зосереджує 
увагу на особливостях диз’юнктивного поширення видів роду та систем 
їхнього схрещування в філогенетичному контексті. Поширення жовто-
біло-квіткових льонів (sect. Linopsis, Syllinum, Cathartolinum) на чотирьох 
континентах зумовлено, ймовірно, кількома міжконтинентальними об-
мінами в їхній історії. Аналіз послідовностей хлоропластного геному по-
казав, що жовтоквіткові льони, поширені в Північній і Південній Америці, 
Південній Африці та Середземноморському регіоні, є сестринськими до 
синьоквіткових, які зростають переважно в Євразії. Тропічні роди Linaceae 
підродини Hugoniideae протиставлені монофілетичній помірноширотній 
підродині Linoideae, а рід Linum не є монофілетичним: льони з голубими 
квітками є сестринськими стосовно льонів із жовтими квітками, а також 
родів Hesperolinon, Sclerolinon, Radiola і Cliococca, тобто містить послідов-
ності з інших помірних родів. Синьоквіткові представники секцій Linum і 
Dasylinum містять клади, які є сестринськими щодо жовтоквіткових залиш-
ків помірної родини Linaceae. Ці дані підтверджують доцільність виклю-
чення з Linaceae роду Nectaropetalum і виділених Н. Winkler [572] підродин 
Ctenolophonoideae, Ixonanthoideae і Humirioideae. Секцію Linopsis J. McDill 
трактує як монофілетичну: роди Hesperolinon і Sclerolinon вкорінені серед 
північно-американських представників секції Linopsis [479, 481]. Автор на 
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прикладі досліджуваного роду критично оцінює дієвість закону Бейкера, 
згідно з яким самозапильні види, що здатні до автономного самозапилен-
ня, ймовірно, є більш успішними колоністами, ніж види, яким властивий 
аутбридінг [387]. Сучасне поширення жовтоквіткових видів льонів (sect. 
Linopsis, Syllinum і Cathartolinum), а також родів Hesperolinon і Sclerolinon, 
що походять з Північної Америки, південно-американського Cliococca і єв-
ропейського Radiola з обох берегів Атлантики й по всій тропічній області 
відбувалося внаслідок континентального дрейфу, міграції по тимчасових 
перешийках або поширення на великі відстані. 

На думку C.M. Rogers [525], представленість європейського 
L. catharticum у Північній Америці (Східна Канада) виключно в тих областях, 
територія яких була вкрита в плейстоцені льодовиками, свідчить про те, 
що його трансатлантична диз’юнкція є антропогенною. 

Обидві жовто- та синьоквіткові гілки льонів спочатку поширилися в 
Євразії і колонізували Північну Америку незалежно одна від одної. Південно-
американські та південно-африканські гілки жовтоквіткових льонів, імовір-
но, походять від північно-американських нащадків. Декілька спеціалізованих 
гілок, зокрема ендемічний рід Hesperolinon і монотипічні Sclerolinon (Північна 
Америка), Cliococca (Північна Америка) і Radiola (Європа) споріднені з жовто-
квітковими видами роду Linum. Північно-американські синьоквіткові види 
L. lewisii  Pursh. і L. pratense Small секції Linum належать до широко розпо-
всюдженої євразійської групи L. perenne. Ці види, згідно з гіпотезою С. Rogers 
[519], походять від таких, які мігрували до континенту через Сибірсько-
Аляскінський (Беринговий) міст. Інші північно-американські представники 
родини Linaceae, у т.ч. роди  Hesperolinon, Sclerolinon і секція Linopsis роду 
Linum, походять від жовтоквіткових видів Старого Світу. 

Отже, J. McDill [481] дотримується поглядів амфітропічного й амфіатлан-
тичного поширення жовтоквіткових видів льонів. Середземноморські сек-
ції Syllinum, Linopsis і Dichrolinum, а також секція Cathartolinum роду Linum є 
базальними для південно-африканських і північно-американських клад, що 
свідчить, можливо, про середземноморське походження секцій Linopsis і 
Dichrolinum роду. 

Види секцій Linopsis, Syllinum і Cathartolinum роду Linum, які належать 
до жовто-квіткової клади, що є сестринською до роду Radiola, ймовірно, ви-
никли на початку олігоцену (36–32 млн. років тому) в Європі або Південно-
Західній Азії, а потім поширилися в північну півкулю, Африку та Південну 
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Америку. На відміну від синьоквіткової, види жовтоквіткової клади мен-
ше представлені в Східній Євразії, проте є різноманітнішими в Америці та 
Африці [482].

У південній півкулі трансатлантичний розподіл між Африкою та 
Південною Америкою пояснюється насамперед явищем вікарності, яке 
викликане розділенням Гондвани або як наслідок тривалого розповсю-
дження насіння за допомогою тварин, птахів, а також вітру [479]. P.H. Raven 
і D.I. Axelrod [511] дотримуються думки про трансатлантичне поширення 
видів родини Linaceae, зумовлене поділом Гондвани, проте їхній висновок 
базується лише на віці п.з. видів роду Ctenolophon [434], який лише віддале-
но близький до Linaceae. До того ж, появу таких диз’юнкцій пояснити досить 
важко, оскільки існують певні протиріччя в послідовності історичних подій. 
Відокремлення Гондвани від Пангеї, яка існувала наприкінці палеозою – на 
початку мезозою, почалося приблизно наприкінці тріасового – початку юр-
ського періоду, а вже на початку ранньої крейди Південна Америка повністю 
відокремилася від Африки. Покритонасінні рослини з’явилися лише на по-
чатку періоду пізньої крейди, тоді як розходження частин Гондвани на окре-
мі материки відбулося значно раніше [39, 342]. 

У північній півкулі трансатлантичний розподіл пояснюється також іс-
нуванням північно-атлантичних або берінгових містків суші, які виникли 
під час розділення Гондвани. Саме по них, імовірно, відбувалася міграція 
в Північну Америку з подальшою ізоляцією видів після роз’єднання міст-
ків. За бореотропічною гіпотезою [201, 562, 573] тропічні та помірні так-
сони поширювалися через північно-атлантичний місток протягом еоцену 
та олігоцену (55–25 млн. років тому). Гіпотеза пояснює також амфіатлан-
тичне розповсюдження таксонів (до яких відносимо й рід Linum), вік або 
філогенетичні особливості яких не узгоджуються з розподілом Гондвани. 
Континентальні містки виникали і в плейстоцені – між північно-східною 
частиною Сибіру і Аляскою [342]. Наявні викопні рештки видів роду Linum 
не дають змоги використати час минулих геологічних подій (тривалість 
Північно-Атлантичного еоценового містка) для з’ясування шляхів їхнього 
розповсюдження. Морфологічні ознаки коробочок і насіння видів цього 
роду загалом не узгоджуються з висунутими гіпотезами [479].

Найімовірнішими є три основні схеми, які поєднують амфіатлантич-
не і амфітропічне поширення видів роду Linum Нового Світу (рис. 8). 
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Рис. 8. Імовірні шляхи розповсюдження видів роду Linum (за J. McDill, 2005): 
А – єдине походження льонів Нового Світу від південно-африканських предків 

з поширенням спочатку в Південну Америку, а звідти – в Північну Америку; В – спіль-
не походження льонів Нового Світу, початково з Північної Америки; С – незалежне 
походження південно- та північно-американських льонів із Середземномор’я та 
Південної Африки відповідно.

Згідно з першою схемою, розмежовані в минулому види Середзем-
номор’я та Нового Світу походять від південно-африканських предків [519, 
525]. Взята за основу гіпотеза базується виключно на рисах морфологічної 
подібності видів, але детальний механізм їхнього поширення автор не запро-
понував. Друга – пояснює трансатлантичний розподіл роду в Північній  пів-
кулі, який відбувався через північно-атлантичний (Бореотропічний) місток. 
Амфітропічні  диз’юнкції є результатом незалежних колонізацій Південної 
Америки з Північної Америки та Південної Африки з Середземномор’я. 
Третя зі схем вказує на незалежне походження південно-американських 
льонів із Південної Африки, а північно-американських – безпосередньо з 
Середземномор’я. 

На підставі узагальнених даних літератури ми дотримуємося дру-
гої схеми (рис. 8, В) з певними авторськими модифікаціями [231, 502, 
504] (рис. XII), як найбільш імовірної. Предкові види роду, що виникли у 
Середземномор’ї, поступово поширилися по Євразії, Південній і Східній 
Африці, а Північної Америки, очевидно, дісталися двома шляхами: через 
Сибірсько-Аляскінський (плейстоцен) і Північно-Атлантичний (еоцен та 
олігоцен) містки, звідки згодом проникли і в Південну Америку. Одним із 
доказів цього є, наприклад, подібність каріотипів і хромосомної локаліза-
ції генів північно-американського L. lewisii і  видів секції Adenolinum роду. 
B.D. Harris [440] припускає, що, ймовірно, L. lewisii походить від L. perenne зі 
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Старого Світу, який потрапив у Північну Америку з Сибіру через Аляску та 
Канаду, що узгоджується з даними біохімічних досліджень [566]. Подальша 
еволюція видів роду Linum відбувалася на різних континентах під впливом 
кліматичних факторів, що призвело до формування нових таксонів у його 
межах. 

Предкова форма. Для з’ясування еволюційних відносин у межах до-
сліджуваного роду важливою є характеристика предкового типу, котра до-
сягається передусім установленням, з еволюційного погляду, примітивних і 
прогресивних ознак. Більшість дослідників первинними вважають деревні, 
а вторинними – трав’янисті форми в історичному розвитку покритонасінних 
[136, 157, 317, 318, 321]. Деякі автори [61, 291, 292, 317] дотримувалися теорії 
соматичної редукції, в контексті якої здійснювалося вивчення життєвих форм. 
Так, В.М. Голубєв [60] ставить на початку генетичного ряду дводольних стриж-
некореневий тип як найбільш древній; зазначає про вторинність напівкущи-
ків і первинність безрозеткового типу структури надземних пагонів рослин 
і вважає, що моноподіальне відновлення пагонів є прогресивнішим за сим-
подіальне. Подібної думку дотримується й  С.М. Зиман [113], яка стверджує, 
що спеціалізація відбувалася шляхом утворення поліциклічних розеткових 
пагонів рослин, скорочення терміну цвітіння і часу вегетації. Геофілізація – 
явище, що прогресує в аридних умовах, тому зануреність бруньок віднов-
лення в ґрунт, необхідно розглядати як еволюційно прогресивну ознаку. 

У більшості рослин гетеростилія переважає у видів, зосереджених  у 
Старому Світі (особливо вона характерна для рослин Середземноморської 
області [52, 344]), а гомостилія, з іншого боку, виявляється на всіх континен-
тах. Вільні стилодії, що є примітивною ознакою, властиві переважно видам 
середземноморської області, тимчасом як зрослі стилодії, як прогресивна 
ознака, – видам інших частин світу [525]. Імовірно, що гетеростилія в роді 
Linum є примітивною ознакою, а гомостилія – прогресивною. Виникнення 
явища гетеростилії тривало достатньо довгий час і могло з’явитися лише 
один раз протягом еволюції роду, тоді як гомостилія, ймовірно, виникала 
кілька разів [498]. 

Таким чином, рід Linum є природною й цілісною групою близьких видів, 
про що свідчить належність їх до подібних біоморф (трав’янисті полікарпі-
ки, напівкущики), наявність єдиного типу морфологічної будови генератив-
ної (квітки, плоди; подібність паліноморфологічних ознак: п.з. безпокривні, 
триборозні) та вегетативної (ознаки ультраструктури листка: амфістоматичні 
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листки, парацитний тип продихового апарату) сфер тощо. На основі узагаль-
нення результатів власних досліджень [197, 198, 199, 217, 218, 219, 220] та 
літературних даних [102, 317, 318, 319, 321]  виділено морфогенетичні ряди, 
які відображають імовірні шляхи еволюції ознак вегетативних і генератив-
них органів рослин (табл. 12). До примітивних ознак роду належать: актино-
морфні двостатеві квітки, верхня зав’язь, парацитний тип продихів, прості 
цілісні листки, вільні чашолистки та ін., до прогресивних – життєва форма 
(трав’янисті рослини), сидячі листки, квітки з невеликою фіксованою кіль-
кістю частин, плодолистки зі стилодіями і локалізованою на їхній верхівці 
приймочкою, синкарпний геніцей; насіння з малим ендоспермом і великим 
зародком, різноманіття хромосомних чисел та ін.

Таблиця 12

Морфогенетичні ряди морфологічних ознак у роді  Linum L.

Примітивні ознаки Прогресивні ознаки

Напівкущики 
(більшість видів секції Syllinum )

Трав’янисті полікарпіки (більшість видів роду) → 
трав’янисті монокарпіки (L. nodifl orum та ін.)

Стрижневий корінь 
(більшість видів роду)

Коротке кореневище (L. pallasianum, L. tauricum, 
L. czernjajevii)

Надземні пагони безрозеткові 
(більшість видів роду)

Надземні пагони несправжньорозеткові 
(більшість видів секції Syllinum)

Бруньки відновлення на 
поверхні ґрунту (більшість 
видів роду)

Бруньки відновлення в ґрунті 
(L. czernjajevii та ін.)

Вегетація безперервна 
(напівкущики)

Вегетація з інтервалом улітку або взимку 
(трав’янисті полі- та монокарпіки)

Листкорозташування чергове 
(більшість видів роду)

Листкорозташування супротивне 
(L. catharticum)

Листкова пластинка широка 
(види секцій Dasylinum, 
Syllinum)

Листкова пластинка вузька 
(види секцій Adenolinum, Linopsis)

Листки з 3–5 жилками 
(L. nervosum)

Листки з однією жилкою (L. squamulosum)

Прилистки у вигляді стипу-
лярних залозок (види секції 
Syllinum)

Прилистки відсутні 
(більшість видів роду)



— 225 —

5. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК РОДУ LINUM  L.

Примітивні ознаки Прогресивні ознаки

Цимозні суцвіття
(L. tauricum, L. trigynum)

Рацемозні суцвіття 
(L. hirsutum, L. marschallianum)

Великі квітки (L. hirsutum) Малі квітки (L. catharticum)

Перехресне запилення 
(L. fl avum)

Самозапилення (L. nodifl orum)

Тичинки, зрослі при основі 
(L. corymbulosum)

Тичинки, зрослі в коротку трубку 
(L. czernjajaevii) → зрослі в довгу трубку 
(L. nodifl orum) 

Стилодії вільні (L. tenuifolium) Стилодії зрослі (L. hirsutum)

Приймочка лінійна (L. hirsutum) Приймочка циліндрична (L. linearifolium) → 
головчаста (L. perenne)

Насіння велике 
(L. marschallianum)

Насіння дрібне (L. trigynum)

Каріотип без додаткових хро-
мосом (більшість видів роду)

Каріотип із додатковими хромосомами 
(L. fl avum)

Каріотип диплоїдний (більшість 
видів роду)

Каріотип поліплоїдний 
(L. fl avum)

Мезофіти (L. extraaxillare) Ксерофіти (L. squamulosum)

Гетеростилія (L. perenne, 
L. fl avum)

Гомостилія (L. trigynum, L. nodifl orum)

Гіпотетичним анцестором льонів, імовірно, був Protolinum, близький 
до роду Tirpitizia або й більш древніх деревних видів із родини Hugoniaceae 
порядку Geraniales [344], що, ймовірно, мав би належати до напівкущиків і 
характеризуватися такими морфологічними ознаками: чергові листки із 
трьома – п’ятьма жилками, з прилистками, що опадають, квітки в терміналь-
них або пазушних китицях чи волотях, великі, актиноморфні, гетеростильні; 
вільні чашолистки; гінецей із вільними стилодіями, зав’язь 5-гніздна; плід – 
коробочка з 10 порівняно великими насінинами та ін. 

Еволюція в межах родини Linaceae відбувалася шляхом редукції: від ві-
чнозелених тропічних дерев (триба Hugoniaceae) до кущів, кущиків і багато-
річних трав субтропічних зон (роди Reinwardtia, Linum), а від них – до ксе-
рофільних субтропічних однорічників (L. bienne, L. trigynum) і кріофільних 
однорічників холодної зони (L. catharticum, Radiola linoides Roth). Подібні 

Продовження табл. 12
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морфологічні зміни спостерігалися і в генеративній сфері: зменшувалися 
розміри квіток, а отже, і їхня структура (від плейомерної повної п’ятичленної 
до олігомерної (Hesperolinon) та чотиричленної (Radiola)) і плодів (із сокови-
того великого (ягода, кістянка) до сухого (коробочка) [254, 256] та ін. 

Оскільки для більшості видів роду Linum характерні як еволюційно 
примітивні, так і просунуті ознаки, оцінка їх еволюційного розвитку неодно-
значна. Наприклад, L. tenuifolium (sect. Dichrolinum) властиве як примітивне 
розташування продихів нижче рівня клітин, так і прогресивні ознаки, зо-
крема головчасті приймочки, дрібне насіння та різноманітні числа хромо-
сом, а L. usitatissimum і L. bienne (sect. Linum) – великі розміри листків, кві-
ток, насіння, вільні стилодії з циліндричною приймочкою – ознаки досить 
примітивні, водночас наявність гомостилії та життєва форма (трав’янисті 
монокарпіки) є прогресивними ознаками тощо. Отже, найбільша кількість 
еволюційно примітивних ознак притаманна видам секцій Adenolinum, Linum 
та Syllinum. Найбільш еволюційно молодою є секція Cathartolinum. Проміжне 
та відокремлене положення займають секції Linopsis, Dichrolinum, Tubilinum і 
Dasylinum. 

Дані цитогенетичних, каріологічних і молекулярних досліджень 

видів роду Linum, які використовуються для цілей еволюції та філогенії

Щоб з’ясувати особливості історичного розвитку роду, філогенетичні 
зв’язки його видів, у т.ч. й роду Linum, усе частіше використовують резуль-
тати цитогенетичних, каріологічних і молекулярних досліджень [10, 51, 161, 
166-168, 181, 204, 211, 225, 250, 345, 378, 388, 415, 440, 461, 462, 469, 476, 488, 
512, 555-567]. 

Каріологічне вивчення представників роду Linum, на прикладі 
L. usitatissimum і  L. angustifolium, розпочате понад 80 років тому Т. Tames [555]. 
У працях багатьох дослідників є інформація про числа хромосом і структуру 
каріотипу видів роду [10, 181, 211, 250, 388, 440, 461, 462, 512, 556, 567], що 
дало змогу успішно використати їх при розмежуванні близьких таксонів, 
зокрема підтвердити видову самостійність складних у систематичному від-
ношенні видів роду, наприклад L. austriacum, L. perenne та ін. [440, 512, 555]. 
Окремо варто відзначити результати дослідження геномів видів роду Linum 
для встановлення філогенетичних відносин [161, 168, 469, 543], характерис-
тику видового та міжвидового генетичного різноманіття з допомогою моле-
кулярних (RAPD-аналіз) і білкових маркерів, що дозволило висунути низку 
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припущень про таксономічні взаємозв'язки окремих видів льону [161,166, 
167, 476], 

У результаті каріологічних досліджень [345, 415] було з’ясовано, що чис-
ла хромосом різних видів роду становлять від 2n=12 (L. hypericifolium Salisb.) 
до 2n=72 (L. suffruticosum L.), а найбільш поширеними диплоїдними хро-
мосомними наборами є 2n=18 та 2n=30 (табл. 13). Хромосоми більшості 
дикорослих видів роду мають різний розмір: від дрібних (1–4 мкм) до ве-
ликих (5,0–6,7 мкм) [24, 161, 168, 202–204, 250, 440, 512]. Як з'ясувалося, 
найдрібніші хромосоми у видів секцій Linopsis (2 і менше мкм) [520], 
Adenolinum – 1,2–4,2 мкм [288, 378], Linum 1–3 мкм [204, 378], а найбільші 
хромосоми у секції Dasylinum – 4,2–6,7 мкм [211]. 

Таблиця 13

Хромосомні числа  

видів роду Linum L. у флорі України

Секції/Види Числа хромосом Джерела інформації

Syllinum

L. czernjajevii 2n=32 Хром. числа цв. раст., 1969

2n=28 Муравенко, 2010

L. pallasianum 2n=28 Ockendon, Walters, 1968

L. fl avum 2n=28, 30, 32, 34 Марценицина, 1927; Kikuchi, 1929; Хром. 
числа цв. раст., 1969; Носова та ін., 2005 

2n=28 Муравенко, 2010

L. linearifolium 2n=28 Петрова, 1973

L. tauricum 2n=28 Петрова, 1973; Муравенко, 2010

Tubilinum

L. nodifl orum 2n=26 Петрова, 1973; Носова и др., 2005; Лемеш и 
др., 2005; Муравенко, 2010

Adenolinum

L. austriacum 2n=18 Хром. числа цв. раст., 1969; Петрова, 1973; 
Checklist and chromosome index, 2009 

L. perenne 2n=18 Ray, 1944; Хром. числа цв. раст., 1969; Лемеш 
и др., 2005; Checklist and chromosome index, 
2009 

L. squamulosum 2n=18 Семенова, 2006, Юркевич и др., 2009
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Секції/Види Числа хромосом Джерела інформації

L extraaxillare 2n=18 Хром. числа цв. раст., 1969; Kikuchi,1929; 
Checklist and chromosome index, 2009 

2n=36 Юркевич и др., 2009

Linum

L.bienne 2n=30, 32 Петрова, 1973; Ockendon, Walters, 1968;
Эмме, Щепелева,1927; Марценицина, 1927; 
Checklist and chromosome index, 2009 

L. usitatissimum 2n=30, 32 Хром. числа цв. раст.,1969;

2n=30 Лемеш и др., 2005

L. nervosum 2n=18 Егорова, 1996; Ockendon, Walters, 1968, Check-
list and chromosome index, 2009 

2n=30 Хром. числа цв. раст., 1969

2n=54 Петрова, 1973

Linopsis

L. corymbulosum 2n=18 Хром. числа цв. раст., 1969; Петрова, 1973

L. tenuifolium 2n=16, 18 Хром. числа цв. раст., 1969 

2n=18 Ray, 1944; Петрова, 1973; Majovsky et al., 1967

2n=16 Лемеш и др., 2005; Baksay, 1956

L. trigynum 2n=20 Ray, 1944; Хром. числа цв. раст., 1969; Петрова, 
1973

Dasylinum

L. hirsutum 2n=16, 18 Хром. числа цв. раст., 1969

2n=16 Ray, 1944; Петрова, 1973; Носова, 2005; Лемеш 
и др., 2005; Большева и др., 2005; Checklist 
and chromosome index, 2009 

Cathartolinum

L. catharticum 2n=16 Хром. числа цв. раст., 1969; Harris, 1968; 
Checklist and chromosome index, 2009 

2n=18, 57 Петрова, 1973

Для видів роду Linum характерне явище поліплоїдії (табл. 13), яке, ймо-
вірно, відіграє важливу роль у видоутворенні і з’ясуванні родинних зв’язків 
та особливостей поширення його представників [24, 52, 206, 435]. Поряд з 
цим важливу роль в еволюції каріотипів видів роду відіграли й анеуплоїд-

Продовження табл. 13
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ні процеси, причому в окремих таксонів спостерігаються анеуплоїдні ряди, 
наприклад, L. fl avum: 28, 30, 32, 34. Ці процеси, як вважається, відбувалися 
шляхом теломерних поєднань хромосом [24]. Це підтверджують результа-
ти дослідження теломерних послідовностей у каріотипах L. usitatissimum 
(2n = 30, хромосоми дрібні) та L. hirsutum (2n = 16, хромосоми великі), внаслі-
док чого встановлено, що в геномах обох видів наявні інтеркалярні теломер-
ні райони, які є ламкими ділянками геному, часто залучаються до хромосом-
них перебудов і виникли внаслідок хромосомного злиття, що пояснює висо-
кий ступінь мінливості геному L. usitatissimum і значну відмінність структури 
каріотипів у роді [24].

Для роду Linum вказуються n = 6–16 [206, 250, 253, 512]. Основним чис-
лом хромосом для роду, на думку C.M. Rogers [512, 520], може бути n=9, 
властиве лише видам Середземноморської області, а види Нового Світу є 
переважно тетраплоїдними або поліплоїдними формами. Для видів секцій 
Dasylinum і Cathartolinum основним числом є n = 8, Linopsis і Adenolinum –  
n= 9 [288, 520], Syllinum – n=14 [415]. 

Порівняння чисел хромосом видів у межах кожної із секцій роду (табл. 
13) показує, що переважна їх більшість мають близькі числа, що можна ви-
користовувати для вирішення деяких спірних питань систематики роду. 
Так, усі досліджені види секції Adenolinum є стійкими диплоїдами, харак-
теризуються однаковим числом хромосом (2n=18), подібними розмірами 
та дислокацією ділянок бендінга [288], що підтверджує близьку генетичну 
спорідненість і спільне походження видів даної групи. Види секції Syllinum 
мають такі хромосомні числа: 2n=28 та 2n=32, за винятком L. fl avum, для яко-
го зафіксований анеуплоїдний ряд – 2n=28, 30, 32, 34 [210, 212]. Результати 
каріологічних досліджень видів секції Linum загалом збігаються з отрима-
ними нами даними мікро- і макроморфологічного їхнього вивчення і під-
тверджують поділ секції на дві підсекції [219].

О.Ю. Семенова зі співавторами [287], О.В. Муравенко та ін. [205], ви-
вчаючи метафазні хромосоми в L. angustifolium, L. bienne, L. usitatissimum, 
L. grandifl orum (sect. Linum) та L. austriacum (sect. Adenolinum) з використанням 
методів С-диференціального фарбування та флуоресцентної гібридизації in 
situ (FISH) встановили, що геноми близьких видів L. usitatissimum, L. bienne і 
L. angustifolium із хромосомним числом 2n=30, подібні за рисунком розподі-
лу С-блоків, але різняться між собою за їхніми розмірами. Схожа локалізація 
рибосомних генів на парі супутникових хромосом підтверджує близькість 
геномів досліджуваних видів секцій Linum і Adenolinum. 
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У складі секції Linum дискусійними залишаються таксономічне поло-
ження та видова самостійність деяких її представників. Так, на думку окре-
мих систематиків, L. bienne і L. angustifolium – цілком самостійні види [377], 
інші розглядають L. angustifolium як синонім L. bienne [91, 93, 416, 500], 
L. bienne – як підвид L. usitatissimum [354]. Міжвидові взаємовідносини да-
них видів були охарактеризовані за допомогою молекулярних і хромосом-
них маркерів [204, 430]. Вивчення геномів L. angustifolium (2n=30), L. bienne 
(2n=30) і L. usitatissimum (2n=30) дозволило підтвердити їхню близьку спо-
рідненість. При цьому L. bienne, на думку дослідників, можливо, необхідно 
розглядати як підвид L. usitatissimum, а не як самостійний вид. Імовірно, 
геноми вивчених видів походять від геному спільного предкового виду, до 
якого найближчим є L. angustifolium [204]. Щодо L. angustifolium (L. bienne) і 
L. usitatissimum,  а також за результатами інших досліджень [461, 567] було 
встановлено, що ці види мають однакове число хромосом – 2n=30 і, як зазна-
чають Е. Емме і Е. Щепелева [375], К. Марценіцина [181], а також М. Simonet 
[548], аналіз каріотипів L. angustifolium (= L. bienne) і форм L. usitatissimum по-
казав переважання в L. angustifolium диплоїдного числа 32, і лише в однієї 
форми виявлено 2n=30. Отже, L. usitatissimum і L. bienne, без сумніву, близькі, 
хоча цілком самостійні таксони. З використанням молекулярних маркерів 
була здійснена оцінка генетичної спорідненості видів роду Linum (дикорослі 
та з культури) на основі RAPD-PCR і доведено, що морфологічно близькі види 
L. perenne і L. austriacum (sect. Adenolinum, 2n = 18), які іноді дуже важко роз-
різнити, чітко диференційовані за RAPD-профілями [469, 470].

Отже, основним числом у роді Linum, імовірно, є n=9, що характерно 
для більшості його представників, а також для видів Середземноморської 
області, яку ми вважаємо основним центром видоутворення та видового 
різноманіття роду. Цитогенетичні дані підтверджують видову самостійність 
L. bienne, L. austriacum, L. perenne, L. nodifl orum та ін., а також близькість гено-
мів видів секцій Linum і Adenolinum. 

Загалом у роді Linum чітко простежуються три паралельні еволюційні 
гілки: синьо-, жовто- та білоквіткова (рис. XIII), характеристику яких подає-
мо нижче.

До складу синьоквіткової філи роду Linum належать секції Adenolinum, 
Linum, Dasylinum і Dichrolinum. Анцестральною для пізнання еволюції роду є 
секція Linum, філогенетичні зв’язки між видами якої підтверджуються дани-
ми порівняльно-морфологічного, географічного, біохімічного та цитогене-
тичного аналізів [344]. Близькою до Linum є секція Adenolinum, про що свід-
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чать результати порівняльно-морфологічного вивчення квітки (форма при-
ймочки, будова чашечки, форма зав’язі та ін.), пилку (розмір п.з., тип скуль-
птурних елементів), ультраструктури поверхні листка [68, 198, 199, 217, 219], 
цитогенетичні дані (число хромосом, подібна локалізація рибосомних генів 
на парі супутникових хромосом) [24, 168, 205, 210, 211, 287]. Ознаки струк-
тури спородерми одного з видів секції (L. perenne) свідчать про його еволю-
ційну примітивність [344]. За результатами наших досліджень секції Linum і 
Adenolinum характеризуються найбільшою кількістю примітивних ознак по-
рівняно з іншими секціями синьоквіткової гілки. Дендрограма філогенетич-
них взаємовідносин між представниками роду [168] (рис. 9) показує, що види 
секції Adenolinum (L. grandifl orum, L. perenne, L. austriacum) найближчі в гене-
тичному відношенні до культурного L. usitatissimum із секції Linum [166, 167, 
205, 469]. Про відмінні шляхи спеціалізації в межах роду свідчить і наявність 
видів із різним набором хромосом в одному кластері (табл. 13). Спеціалізація 
в межах роду, можливо, відбувалася такими шляхами: в розвитку груп із нео-
днаковим числом хромосом значну роль відіграла поліплоїдія, в межах груп 
обособлення видів відбувалося за рахунок хромосомних перебудов [168]. 

Рис. 9. Дендрограма філогенетичних взаємовідносин між представниками роду 
Linum, побудована на основі аналізу генетичних дистанцій 

(за В.А. Лемеш и др., 2005). 
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D.J. Ockendon [498] зазначає, що L. nervosum (секція Linum) – єдиний си-
ньоквітковий гетеростильний вид у Європі, який має таке саме основне чис-
ло хромосом, як і види секції Adenolinum (n=9), а відрізняється від L. perenne 
передусім округло-колосоподібною формою приймочки, дрібно-зубчастим 
краєм чашолистків, але за кількістю хромосом, імовірно, він більш ближчий 
до видів секції Adenolinum, ніж інші види (L. bienne, L. usitatissimum), що ма-
ють  хромосомне число n=15. Отже, секції Adenolinum і Linum, безперечно, 
близькі та пов’язані між собою тісними філогенетичними зв’язками (рис. XIII). 
Таким чином, узагальнивши літературні дані та результати власних дослі-
джень, анцестральною для синьоквіткової групи льонів ми вважаємо секцію 
Adenolinum (n=9). Подальша еволюція видів секції відбувалася у двох на-
прямках: еволюція гомостильних форм (subsect. Linum) від гетеростильних 
(sect. Adenolinum або subsect. Nervosa) та подвоєння хромосом (хромосом-
ний набір культурного L. usitatissimum з n=15 цілком можливо є результатом 
поліплоїдизації) (рис. XIII). Проте динамічна фаза еволюції в цій групі схоже 
вже пройдена, і можливість виникнення нових форм є незначною [498]. 
Подальші еволюційні зміни в роді відбувалися, ймовірно, шляхом поліплоїдії 
та анеуплоїдії.

Окрема еволюційна філа розвитку властива видам секції Dasylinum, які 
є більш еволюційно прогресивними щодо видів попередньо розглянутих 
секцій і характеризуються наявністю низки специфічних морфологічних 
ознак (великі розміри квіток, суцільне густе опушення всіх частин рослин 
довгими тонкими волосками; своєрідний тип воскових відкладів; найбіль-
ші розміри хромосом у роді та ін.). Існують припущення [498], що хромо-
сомний набір n=8 у L. hirsutum (sect. Dasylinum) походить від n=9 шляхом 
низхідної анеуплоїдії. 

У синьоквітковій групі еволюційно наймолодшою є монотипна секція 
Dichrolinum, яка теж відокремлена від інших секцій і, ймовірно, формувалася 
безпосередньо з предкової групи (рис. XIII). Еволюційні зміни у видів цієї сек-
ції пов’язані передусім із переходом до гомостилії і характеризуються змен-
шенням загальних розмірів вегетативних і генеративних органів, появою 
трихом у вигляді шипиків тощо. Дана група рослин виявляє близькі зв’язки 
з жовтоквітковими видами секції Linopsis, що свідчить, ймовірно, про виник-
нення обох груп від спільного предка, потім відокремлення їх на певному 
еволюційному етапі та подальше формування як окремих гілок.

Іншу, жовтоквіткову гілку еволюційного розвитку, створюють секції 
Syllinum, Linopsis і Tubilinum (рис. XIII). Саме секція Syllinum за співвідношен-
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ням прогресивних і примітивних ознак, на нашу, думку є анцестральною для 
даної групи льонів. Примітивними ознаками її видів є їхня життєва форма – 
напівкущики (ser. Suff ruticulae), зростання нігтиків пелюсток, гетеростилія 
тощо, тоді як еволюційно прогресивними є наявність несправжніх роз-
еток, коротких кореневищ (L. tauricum, L. pallasianum), різноманіття хромо-
сомних чисел, наявність у каріотипі додаткових хромосом (ser. Flava) та ін. 
Крім того, ареал видів секції обмежений виключно Старим Світом; рослинам 
морфологічного ряду Suff ruticulae властива едафічна спеціалізація. З огляду 
на це, припускаємо, що еволюційні процеси в межах секції здійснювалися 
двома напрямками: формування більш давньої гілки Suff ruticulae (едафічно 
спеціалізовані напівкущики, обмежений ареал) та  еволюційно  прогресив-
нішої гілки Flava (трав’янисті полікарпіки, широкий ареал). Наявність полі-
плоїдії в L. fl avum свідчить про інтенсивні процеси видоутворення в межах 
даного ряду [498], що підтверджується і процесами гібридизації між окреми-
ми видами ряду Suff ruticulae секції.

Імовірно, саме від трав’янистого полікарпіка з європейсько-серед-
земноморсько-передньоазійським ареалом L. fl avum походить і трав’янис-
тий монокарпік із середземноморсько-передньоазійським ареалом 
L. nodifl orum (sect.  Tubilinum). Еволюційні процеси в цих групах відбували-
ся, крім переходу від багаторічних до однорічних форм, також у напрямку 
від гетеростилії до гомостилії, зростання тичинкових ниток у трубку, висота 
якої не перевищує зав’язь → зростання по всій їхній довжині в довгу трубку; 
зменшення числа хромосом (2n=28, 30, 32, 34 → 2n=26); зменшення розмірів 
квітки та насіння; перехресне запилення → самозапилення та ін. Значно мо-
лодшою в еволюційному відношенні є секція Linopsis, у межах якої найхарак-
тернішими тенденціями еволюційних змін є такі: гетеростилія → гомостилія; 
вільні стилодії → стилодії, зрослі в стовпчик; трипоровий → багатопоровий 
пилок та ін. Шляхом висхідної анеуплоїдії могло виникнути хромосомне чис-
ло n=10 у L. trigynum. Секція Linopsis близька до секції Dichrolinum, проте є 
більш еволюційно прогресивною, про що свідчить співвідношення кількості 
їхніх прогресивних і примітивних ознак. 

Монотипічна  секція Cathartolinum розвивалася дещо відособлено;  
вона є третьою гілкою еволюції роду (рис. XIII), а її представник L. catharticum, 
на нашу думку, є еволюційно молодим видом роду й характеризується най-
більшою кількістю прогресивних ознак: трав’янистий монокарпік, супро-
тивне листорозміщення, гомостилія, головчасті приймочки, малі розміри 
органів рослин та  ін. [502].
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Останніми роками все більшого значення при розв'язанні таксономіч-
них і філогенетичних проблем набувають результати молекулярних дослі-
джень. Однак кількість публікацій з цієї проблематики стосовно видів роду 
Linum обмежена. Молекулярно-генетичний аналіз дикорослих представни-
ків роду, який уможливлює виявлення специфічних геномних маркерів, ко-
трі можуть бути використані для видової ідентифікації генотипів, зараз ак-
тивно здійснюють науковці з Білорусії [166, 167, 168, 469, 470]. Вони довели, 
що метод молекулярного маркування геному на основі RAPD-PCR дозволяє 
визначити таксономічний статус представників роду Linum і з’ясувати  філо-
генетичні взаємовідносини між різними його видами. 

Філогенетичне вивчення родини Linaceae, в основу якого покладені 
результати молекулярних досліджень, які проводять J. McDill та інші вчені 
[478, 479, 480, 481, 482], засноване, головним чином, на вивченні та моде-
люванні еволюційної історії гілки Linaceae. Аналіз послідовностей п’яти 
регіонів хлоропластного геному (trnL інтрон, спейсер trnL-F інтрон, trnK 
інтрон, rbcL і ndhF), проведений з використанням даних послідовностей 
ДНК із численних хлоропластних і ядерних маркерів для 130 видів роду, по-
казав, що жовтоквіткові льони, які поширені в Північній і Південній Америці, 
Південній Африці та Середземноморському регіоні, є сестринськими до си-
ньоквіткової гілки, яка зосереджена переважно в Євразії. І, навпаки, згідно 
з результатами аналізу послідовностей чотирьох регіонів хлоропластного 
геному (trnL інтрон, спейсер trnL-F інтрон, trnK 3’ інтрон, rbcL) синьоквіткові 
льони теж є сестринськими до жовтоквіткових льонів. 

Загалом у результаті здійсненого філогенетичного дослідження зга-
даними авторами було уточнено положення родини Linaceae в порядку 
Malpigiales. Крім того, аналізи зазначених сайтів DNA в контексті Malpigiales 
засвідчили, що тропічні роди підродини Hugoniideae протиставлені монофі-
летичній помірно-широтній підродині Linoideae. У межах Linoideae показано, 
що рід Linum не є монофілетичним, тобто містить послідовності з інших ро-
дів: льони з голубими квітами є сестринськими до льонів із жовтими квітка-
ми, а також до родів Hesperolinon, Sclerolinon, Radiola і Cliococca. 

Синьоквіткові секції Linum (incl. sect. Adenolinum у розумінні J. McDill) і 
Dasylinum містять клади, які є сестринськими до жовтоквіткових представ-
ників помірної родини Linaceae. Секція Dasylinum є монофілетичною, але 
вкоріненою у секцію Linum; остання, своєю чергою, є парафілетичною за від-
ношенням до секції Dasylinum [482].
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Жовтоквіткова секція Linopsis є поліфілетичною, або парафілетичною, 
стосовно секцій Syllinum і Cathartolinum та сегрегатних родів Нового Світу 
(Hesperolinon, Sclerolinon і Cliococca), які вкорінені в неї [482, 523, 546]. Види 
секції Syllinum формують монофілетичну групу в усіх дослідженнях авторів, 
що підтверджено й морфологічними даними [482]. 

Були отримані нові послідовності з гена хлоропласту rbcL видів родини 
Linaceae. За попередніми припущеннями авторів, родина Linaceae може бути 
монофілетичною у сучасному розумінні її меж (хоча деякі з родів ще треба 
перевірити), триби Hugonieae і Lineae є сестринськими кладами. Даний ана-
ліз підтверджує виключення з Linaceae роду Nectaropetalum Engl. і виділених 
Н. Winkler [572] підродин Ctenolophonoideae, Ixonanthoideae та Humirioideae. 

Попередній набір даних trnK 3’ послідовності інтронів роду Linum міс-
тить послідовності видів з усіх секцій роду, а також Tirpitzia sinensis Hallier, 
Radiola linoides, Sclerolinon digynum (A. Gray) CM. Rogers і види Hesperolinon. 
Одержані висновки узгоджуються з результатами для rbcL: секції Dasylinum 
і Linum включають сестринську кладу до залишку від помірної Linaceae, за 
винятком Tirpitzia sinensis, положення якої не встановлене. Секція Linopsis ви-
глядає монофілетичною: роди Hesperolinon і Sclerolinon вкорінені в її північно-
американські групи. 

Загалом молекулярні дослідження показали близьку спорідненість 
синьоквіткової та жовтоквіткової гілок родини Linaceae та їхнє монофіле-
тичне походження. Секції Syllinum і Dasylinum мають природне походжен-
ня, що підтверджено морфологічними та молекулярними даними, але вони 
вкорінені у секції Linopsis і Linum (у розумінні J. McDill). 

Аналіз результатів морфолого-еколого-географічного, цитогенетично-
го, каріологічного та молекулярного дослідження видів роду Linum показав, 
що вони мають важливе значення для розв’язання таксономічних проблем 
роду, а також проблем видоутворення, географічного поширення та філоге-
нетичних зв’язків видів [225] і  дозволив прослідкувати за шляхами видової 
диференціації у роді Linum [103, 104]. За В. Грантом [67], існують сили, які обу-
мовлюють процес видоутворення, та поля, на яких даний процес відбуваєть-
ся. Еволюційні сили поділяються на дві групи: ті, які створюють мінливість, і 
ті, що її закріплюють у дочірніх популяціях. До першої групи сил відносить-
ся мінливість, яка існує у звичайних умовах, гібридизація та нові мутації; до 
другої – відбір із широким вільним схрещуванням, інбридінг у невеликих по-
пуляціях, інбридінг у результаті самозапліднення, інбридінг внаслідок асор-
тативного схрещування. Поля, на яких власне й відбуваються процеси видо-
утворення, належать до трьох типів: алопатричний, суміжно-симпатричний 
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і біотично-симпатричний [67]. У роді Linum найімовірнішим способом видо-
утворення на наш погляд, є географічний, що відбувається на алопатрично-
му полі в процесі тривалої безперервної еволюційної дивергенції від геогра-
фічних рас до видів [238]. У такий спосіб, імовірно, сформувалася переважна 
більшість видів досліджуваного роду, зокрема L. basarabicum, L. pallasianum, 
L. tauricum, L. ucranicum, L. czernjajevii та інші, які характеризуються вузькою 
едафічною спеціалізацією (виходи вапняку, крейди, гіпсу, сланцю), невеликим 
ареалом і виявляють риси схожості з L. fl avum. Можливо, саме едафічні умови 
сприяли формуванню в рослин потужного каудексу та напіврозеткових паго-
нів, які відсутні у трав’янистого полікарпіка L. fl avum. У специфічних умовах 
високогір’їв окремі форми L. perenne, ймовірно, зазнавали морфологічних змін 
(форми та площі листка, збільшення кількості жилок,  розмірів коробочок та 
ін.), що призвело до утворення окремого виду – L. extraaxillare. На нашу думку, 
виникнення L. jailicola, близького до L. nervosum, відбувалося шляхом присто-
сування до умов зростання на високогір’ях яйл. Значну роль у пристосуванні 
рослин до умов зростання на яйлах відіграли кліматичні фактори; зокрема, 
систематичне, досить інтенсивне переміщення повітряних мас накладає свій 
відбиток на загальний габітус рослин. Як результат – загальні розміри рослин 
яйл значно менші, ніж таких на низинних місцезростаннях [63]. Ці спрямовані 
зміни спостерігаються і серед рослин L. jailicola, у яких, порівняно з рівнинним 
L. nervosum, зменшуються загальні розміри органів рослини, листки розташо-
вуються густіше, черепичасто, суцвіття стає компактнішим і малоквітковим.

Як зазначено вище, ми не виключаємо в окремих видів роду ймовір-
ність існування алополіплоїдного видоутворення – проходження у різних 
видів на різних етапах еволюції роду процесів анеу- та поліплоїдизації [52, 
435], які відіграли важливу роль в еволюції каріотипів роду. Наприклад, шля-
хом низхідної анеуплоїдії (n=14 → n=13), ймовірно, виник L. nodifl orum (sect. 
Tubilinum), а L. trigynum (sect. Linopsis) – навпаки, сформувався шляхом ви-
східної анеуплоїдії. Такі види, як L. usitatissimum і L. bienne (sect.  Linum) також 
могли сформуватися шляхом подвоєння хромосом від предків із n=9.

Отже, еволюційний розвиток у роді Linum характеризувався передусім 
структурними змінами, що проявилися, головним чином, у зменшенні роз-
мірів і зміні форми окремих органів рослин (листок, квітка, насіння та ін.), 
переході від напівкущиків до трав’янистих полікарпіків у монокарпіків, від 
чергового до супротивного листорозміщення, від перехресного запилення 
до самозапилення, від вільних до в різній мірі зрослих тичинок і стилодіїв та 
ін., що призвело до формування та подальшого відокремлення синьо-, жов-
то- та білоквіткової гілок (рис. XIII).
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У зв’язку з постійним збільшенням антропогенного впливу на довкіл-
ля усе більшого значення набуває важливість охорони рідкісних і зника-
ючих видів рослин, насамперед реліктових, ендемічних, субендемічних і 
погранично-ареальних видів, які є найбільш вразливими. На особливу увагу 
заслуговує охорона та вивчення диких родичів культурних рослин, оскільки 
їхнє зникнення і в науковому, і в економічному аспектах спричиняє непо-
правну втрату генетичної інформації [107, 299, 309, 310, 355]. 

Ефективною формою збереження та відтворення цінних з фітосозоло-
гічного погляду видів флори є їхня охорона в об’єктах природно-заповідного 
фонду (ПЗФ) країни [96, 97, 98, 107, 152, 191, 308, 328, 363]. Ми проаналізува-
ли представленість видів роду Linum в об’єктах ПЗФ України та їх сучасний 
стан [196]. Так, погранично-ареальний вид L. extraaxillare, що має карпатсько-
балканський ареал, росте на високогірних луках, скелях, кам’янистих оси-
пах в угрупованнях за участю Festuca carpatica F. Dietr, Dryas octopetala L., 
Cerastium lanatum Lam. та ін. в субальпійському поясі Карпат, охороняється 
в Карпатському біосферному заповіднику [21]; осередки виду ізольовані, по-
пуляції нечисленні. Лімітуючим фактором для рослин виду є сильватизація 
територій та рекреація [16, 22, 152, 178, 207, 340, 356]. 

Низка рідкісних видів роду зростають у Криму. Так, на території 
«Карадазького державного заповідника» [79] виявлено чотири ендемічні та 
субендемічні види досліджуваного роду: L. pallasianum і L. tauricum спора-
дично поширені на території, приурочені до кам’янистих і крейдяних схилів, 
їхні популяції нечисленні; L. squamulosum і L. lanuginosum є досить звичайни-
ми, приурочені до кам’янистих схилів і галявин. Вид L. pallasianum відміче-
ний у Передгірному (зх. частина), Гірському (сх. частина) та Східному Криму, 
популяції нечисленні; трапляється   спорадично, на сухих кам’янистих, 
крейдяних скелях, вапнякових насипах. Субендемічний L. tauricum поши-
рений на Тарханкутському півострові, в передгір’ї, на яйлах (Бабуган-яйла, 
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Карабі-яйла) і ПБК, Керченському півострові, околицях Судака, Бахчисарая, 
Севастополя, Сімферополя; росте на крейдяних схилах, кам’янистих і вап-
някових насипах, у тріщинах скель. У «Ялтинському гірсько-лісовому за-
повіднику» [360] трапляються L. jailicola, L. marschallianum, L. lanuginosum 
і L. squamulosum, які є звичайними для цієї території. Вид L. marschallianum 
поширений на високих західних яйлах (Нікітська яйла, Бабуган-яйла, гори 
Роман-Кош, Чатир-Даг, Карадаг та ін.); в районі м. Севастополя і в Східному 
Криму (Керченський п-ов, район Судака, Уютного, Феодосії), зрідка; трапля-
ється на південному схилі Головної гряди, де росте на лучних і кам’янистих 
схилах, гірських луках і пасовищах. Субендемічний L. squamulosum відміче-
ний у Гірському Криму (східні яйли); росте в ялівцевих, кримсько-соснових 
лісах, степах, на відкритих сухих кам’янистих схилах, галявинах. Зрідка тра-
пляється у Гірському Криму і субендемічний вид – L. jailicola – Чатир-Даг, 
Ай-Петринська, Нікітська яйли, де росте на кам’янистих схилах яйл, гірських 
луках і скелях. Негативно впливають на стан популяцій порушення їхніх міс-
цезростань під час сільськогосподарських робіт, а також витоптування, ма-
совий збір рослин (особливо L. jailicola, L. marschallianum і L. squamulosum). 
Порушення природного характеру ці види витримують досить стійко, де-
які з них навіть можна вважати рослинами-піонерами (L. corymbulosum, 
L. nodifl orum та ін.). За нашими спостереженнями, в непорушених екотопах 
відновлення льонів відбувається досить добре, дещо повільніше поновлю-
ються L. tauricum і L. pallasianum, що пов’язано з їхніми біоморфологічними й 
екологічними властивостями. На стан популяцій позитивно впливає запро-
вадження режиму суворого заповідання в місцях поширення льонів. 

На території Луганського державного заповідника (відділення «Про-
вальський степ») субендемічний східнопричорноморський вид L. czernjajevii  
входить до складу формацій за участю Agropyron pectiniforme Roem. et 
Schult, Artemisia marschaliana Spreng., Thymus calcareous Klokov et Shost. 
Осередки виду спорадичні, стан популяцій задовільний. Вид трапляєть-
ся і на території «Українського природного степового заповідника» [324] 
(відділення «Хомутовський степ», «Кам’яні могили»), де він входить до 
складу ценозів, утворених різнотрав’ям; росте в угрупованнях за участю 
Stipa capillata L.,  Koeleria gracilis Pers., Teucrium polium L., Festuca cretacea 
T. Pop. et Proskor., Thymus dimorphus Klokov et Shost. та ін.

На території НПП «Подільські Товтри» виявлено два подільські субен-
демічні види: L. basarabicum і L. linearifolium. Особливої уваги заслуговує 
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L. basarabicum, поширений у Західному Лісостепу, де росте на вапнякових, 
гіпсових і сланцевих відслоненнях у складі петрофільних рослинних угрупо-
вань. У межах ареалу трапляється поодиноко чи маленькими групами; пло-
ща місцезростань невелика, популяції нечисленні; занесений до «Червоної 
книги України» [234] і «Червоної Книги Молдови» [146]. У Правобережному 
Степу даний вид заміщується західно-понтичним L. linearifolium, що є більш 
ксероморфною і вузьколистою расою [83]. Останній зрідка трапляється у 
Правобережному Степу та південно-західній частині Лісостепу, раніше [322] 
помилково вказувався і для Буковини; росте на вапнякових відслоненнях, 
кам’янистих схилах, у складі розріджених петрофільних трав’янистих угру-
повань; популяції його численні та стабільні. 

На території Луганського державного заповідника (відділення 
«Станично-Луганський») та НПП «Святі Гори» виявлений L. czernjajevii. У від-
діленні «Крейдяна флора» Українського природного степового заповідни-
ка L. ucranicum разом з Euphorbia cretophila Klokov, Thymus cretaceus Klokov 
et Des.-Shost., Gypsophilla oligosperma A. Krasnova, Artemisia hololeuca M. Bieb. 
ex Besser та іншими видами входить до флористичного ядра рідкісних угру-
повань у складі рідкісної та зникаючої степової формації Hedisareta cretacei 
[109]; приурочений виключно до крейдяних відслонень по р. Сіверський 
Донець та його притоках.

Два види досліджуваного роду (L. pallasianum і L. basarabicum, які 
мають ІІ категорію рідкісності) занесені до «Червоної книги України» 
[234, 235], частина видів знаходиться під регіональною охороною [223]. 
Так, погранично-ареальні види L. extraaxillare, L. trigynum занесені до 
Червоного списку Закарпаття як вразливі таксони (III категорія) [152, 178]. 
У флорі Прикарпаття [325] під охороною перебувають зникаючі види 
L. fl avum і L. perenne, а також рідкісний – L. austriacum (II категорія). На 
території Північної Буковини до видів із III категорією рідкісності нале-
жать L. catharticum, L. fl avum і L. perenne [322].

Регіонально рідкісними видами у Волинській області є L. perenne 
і L. catharticum, L. usitatissimum [312]. Вид  L. fl avum наводиться для 
Житомирської області з категорією рідкісності – 0 [240]. У Хмельницькій об-
ласті на регіональному рівні охороняються L. linearifolium і L. basarabicum 
[248]; останній є рідкісним на території Чернівецької області [358]. Низка 
видів роду є рідкісними для території Лівобережного Придніпров’я: 
L. fl avum, L. austriacum, L. perenne [11]. У Полтавській області охороняються 
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L. austriacum і L. perenne [12]; у Кіровоградській – L. czernjajevii; у Миколаївській 
– L. linearifolium пропонується до охорони; у Запорізькій охороняють-
ся L. fl avum, L. czernjajevii, L. tenuifolium [163]. У Дніпропетровській області 
L. fl avum і L. czernjajevii – перебувають під охороною, а L. linearifolium запро-
понований до охорони як вразливий вид [163]. У Харківській області рідкіс-
ними видами, що потребують охорони, є L. fl avum, L. ucranicum, L. austriacum, 
L. hirsutum та L. czernjajevii [65]; у Луганській – L. czernjajevii [182]; L. fl avum, 
L. perenne і L. austriacum охороняються на регіональному рівні. До раритетно-
го флорофонду південного сходу України [241] включений і L. catharticum. 

Зауважимо, що низка видів досліджуваного роду занесені до «Червоних 
книг» та «Червоних списків» інших європейських країн. Так, у Болгарії [349] 
зниклим видом (Ex) вважається L. pallasianum, а рідкісними – балканський 
ендемік L. tauricum Soó subsp. bulgaricum (Podp.) Petrova та L. extraaxillare; 
у Чехії і Словаччині [409] – L. hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó 
(у Чехії статус виду Ex, у Словаччині – En); L. perenne (у Чехії – Ex, у Словаччи-
ні – CR) та L. trigynum (Словаччина – CR); Польщі [414, 507] – L. austriacum, 
L. hirsutum (V), L. fl avum (R); у Польських Карпатах [414] зниклим є L. fl avum 
(Ex); у «Червону книгу Балтійського регіону» [514] включено L. austriacum 
(3 категорія, Польща), L. hirsutum (2 категорія, Польща), L catharticum (4 кате-
горія, Німеччина).

Важливою складовою комплексу заходів, спрямованих на збереження 
рідкісних і зникаючих видів рослин, є не лише охорона їх на різних рівнях, 
культивування в ботанічних садах і вирощування в культурі [6, 13], а також 
створення банку насіння. 

Практичне значення. Практичне значення льонів обумовлене наяв-
ністю у представників роду цінних у господарському відношенні олійних, 
а також медоносних, лікарських, кормових, ефіроолійних і декоративних 
властивостей, але насамперед використання їх як волокнистих рослин у 
текстильній промисловості. Сучасні дослідження свідчать про те, що під час 
вирощування льон не лише не виснажує і не забруднює ґрунт, а, навпаки, ви-
водить із нього важкі метали, можливо, й радіонукліди [153].

Льон – культура, відома ще з доісторичних часів, котра, як і пшениця, 
увійшла в побут людини приблизно 8 тисяч років тому [15, 102, 294]. 
Можливо, культурні види льону виникли на пів нічному заході Давньої 
Русі з льонів, занесених скіфами із Середньої Азії [40]. Родоначальником 
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культурного льону був, імовірно, ди корослий вид – L. angustifolium [102]. 
Уже в кам’яному віці для потреб людини його вирощували як волокнисту 
рослину, а насіння вживали в їжу. В гірських областях Індії льон використо-
вували для виготовлення олії та як прядивну культуру [40, 315]. Ще в давни-
ну єгиптяни, греки, римляни, скіфи та інші народи Старого сві ту виробляли 
з волокон льону різні предмети господарського вжитку та тканини [137, 
214, 315]. 

Льон – основна прядивна культура в Україні; вирощують його переваж-
но на Поліссі та в передгірних районах Карпат [153, 214, 270], а раніше – й на 
території Криму [23] для отримання цінних видів продукції — високоякісно-
го волокна, насіння, олії, технічної сировини (костриця) [176]. 

У стеблах L. usitatissimum (льон-довгунець) міститься до 28 % волокна, 
яке має антисептичні, гідрофільні та технологічні властивості. За міцністю 
воно вдвічі перевищує бавовняне і втричі — шерстяне. З нього виготовля-
ють багато побутових, технічних, тарних і пакувальних тканин [40], котрі є 
гігроскопічними, екологічними, гігієнічними, а також міцними та стійкими до 
гниття [153]. Насіння L. usitatissimum (льон-кудряш) містить 35–42 % олії, яка 
швидко висихає на повітрі, та близько 25 % білкових речовин, а також вуг-
леводи, жирну олію, карбонові кислоти, стероїди, вітаміни, фітогормон аук-
син [263]. Лляна олія легко засвоюється організмом людини, має лікувальні 
властивості й використовується в медицині, в харчовій, фармацевтичній, 
лакофарбовій, чорнильній, гумовій, миловарній, паперовій та електротех-
нічній промисловостях [102, 158]. Жмих, що залишається після вижимання 
олії (макуха), – корм для худоби, містить 80% білкових і 32% безазотистих 
речовин, часто використовується як добриво. У народному господарстві 
застосовують відходи первинної переробки льоносировини: з костриці 
виробляють плити та блоки, котрі використовують для виготовлення 
меблів і облицювання стін, папір, технічний етиловий спирт тощо [101, 158]. 
У Греції та на Кавказі насіння льону перемелюють на муку [158].

Напій із насіння льону має послаблювальну, протизапальну, спазмолі-
тичну функції, знижує рівень холестерину в крові, використовується при 
хронічних захворюваннях кишково-шлункового тракту (гастрити, виразки), 
запаленні слизових оболонок дихальних шляхів [126, 190, 263]. Так, у насін-
ні L. perenne і L. austriacum наявні ефірна олія, вітаміни С, Р, жирна олія, ал-
калоїди, флавоноїди; рос лини мають обволікальні, пом’якшувальні, проти-
запальні, відхаркувальні властивості, а корені L. austriacum, L. squamulosum 
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і L. nervosum – дріжджестатичні [263]. Лікарські властивості має й 
L. catharticum, який одночасно є й отруйною рослиною. Надземна части-
на (листки) рослини використовується для приготування настоїв, відварів, 
порошків, що мають про носні та протизапальні властивості, застосовують-
ся при діареї, геморої, бронхіті. У листках рослин є лінін, який накопичу-
ється після цвітіння в досить значній кіль кості. Поїдання тваринами льону 
у великих кількостях спричиняє  розлади травлення та інші ознаки отру-
єння. У насінні L. fl avum містяться алкалоїди, флавоноїди та жирна олія; 
ефірний і спиртовий екстракти мають антибактеріальні властивості; в на-
сінні L. hirsutum є лише жирна та ефірна олії, у L. ucranicum – жирна олія, 
а в L. tenuifolium – і лінолева кислота [263, 337]. Близьким до культурного 
L. usitatissimum є дикорослий L. bienne, який може слугувати для виведен-
ня багаторічних і озимих сортів льону шляхом гібридизації з культурними 
формами і відповідного вирощування гібридів [297]. Волокно одержують і 
з інших видів (L. austriacum, L. perenne), проте воно набагато грубіше.

Останніми роками були досліджені лігніни та α-ліноленова кислота 
у видів роду Linum, доведена їхня ефективність при лікуванні серцево-
судинних і онкологічних захворювань [518]. Отримані результати стимулю-
вали інтерес і до дослідження систематики льонів.

Як зазначають Н.О. Кругла та В.О. Вергунов [153], останнім часом зна-
чно розширився спектр використання льону в медичній, фармацевтичній, 
а також автомобільній галузях промисловості, що пов’язано, передусім, з 
унікальними споживчими та медико-гігієнічними властивостями лляного 
волокна, яке часто не можна замінити іншим природним або хімічним ана-
логом. 

Майже всі види роду Linum, у яких великі яскраві квітки (L. hirsutum, 
L. czernjajevii, L. perenne, L. tenuifolium та ін.), тривалий період цвітіння, високо- 
і низькорослість тощо введені в культуру як декоративні рослини [13].
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У результаті вивчення роду Linum L. у флорі України з використанням 
комплексу методів отримана повна картина як його сучасної природно-
видової диференціації, узагальненої у відповідному фрагменті системи 
роду, так і філогенетичних зв’язків, основних етапів і напрямків історично-
го розвитку.

Рід Linum у флорі України представлений 23-ма видами, двома гібрида-
ми та однією формою, що належать до восьми  секцій, двох підсекцій і п’яти 
рядів близькоспоріднених видів. Описано одну підсекцію – subsect. Nervo-
sa Optasyuk, чотири морфологічні ряди – ser. Suff ruticulae Optasyuk, ser. 
Perennia Optasyuk, ser. Squamulosa Optasyuk, ser. Extraaxillaria Optasyuk; зро-
блено одну номенклатурну комбінацію – ser. Flava (Svetlova) Optasyuk; наве-
дено одну форму – L. hirsutum L. f. albifl orum (Schur) Nyár. Уперше здійснено 
лектотипіфікацію L. fl avum L., L. hirsutum L. (LINN), L. extraaxillare Kit., L. nervo-
sum Waldst. et Kit. (BP), L. squamu losum Rudolphi (B; microfi che № 6215 LE).

Узагальнено відомості про основні етапи історії дослідження таксономії 
роду Linum, подано огляд основних його систем та історії вивчення льонів 
флори України.

Представлено результати критичного вивчення життєвих форм роду 
Linum у флорі України. Проведено порівняльно-морфологічне дослідження 
вегетативних і генеративних органів видів роду та встановлено діагностич-
ні ознаки на різних таксономічних рівнях. Проведено оцінку і проаналізо-
вано діагностичну цінність морфологічних ознак квітки видів роду Linum, 
з’ясовано нові діагностичні критерії на різних таксономічних рівнях: харак-
тер опушення внутрішньої поверхні чашолистків, ступінь зростання тичинко-
вих ниток і стилодіїв, ступінь опушення коробочок та ін. 

Завдяки паліноморфологічному дослідженню видів роду Linum, прове-
деному за допомогою світлового і сканувального електронного мікроскопів, 
виявлено спільні та специфічні (форма й розміри п.з., особливості скульпту-
ри ектекзини, в т.ч. форма та розміри її скульптурних елементів) ознаки, які 
дозволяють розмежувати таксони різних рангів. Уперше встановлено на-
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явність у пилкових зерен досліджуваних видів складної скульптури екзини 
та запропоновано модифіковану класифікацію її скульптурних елементів. 
Виявлено відміни у скульптурі ектекзини пилкових зерен довго- та коротко-
стовчикових форм гетеростильних видів, що є додатковими діагностичними 
паліноморфологічними ознаками. 

У результаті вивчення ультраструктури поверхні листка видів роду 
Linum виявлено діагностичні мікроморфологічні ознаки, які мають таксо-
номічну значимість різного рівня: тип рельєфу поверхні, тип та орієнтація 
кристалів воску, тип трихом, розміщення продихів відносно рівня основних 
епідермальних клітин; виявлено та описано новий тип воскових відкладів.

Встановлено географічну різноманітність видів роду Linum у флорі 
України, вони належать до семи типів геоелементів: середземноморського 
(10 видів), субсередземноморського (4), європейського (2), номадійсько-
го (2), євразійського (1), перехідного (3) та 11 геоелементів (карпатсько-
балканський, східносубсередземноморський, кримсько-кавказький, крим-
ський, східносередземноморський, середземноморський, центрально-
європейський, понтичний, євразійський, середньоєвропейсько-субсеред-
земноморський, європейсько-середземноморський) . 

З’ясовано, що на території України наявні два центри видового різнома-
ніття роду: кримський – 14 видів (у т.ч. два ендемічних та чотири субендеміч-
них) і східнопричорноморський – 10 (у т.ч. три субендемічних).

Виявлено еколого-ценотичну диференційованість видів роду Linum 
у флорі України: за відношенням до гідротопу виділяємо субмезофіти (15 
видів), субксерофіти (6), мезофіти (2); змінності зволоження – гемігідрокон-
трастофіли (19), гемігідроконтрастофоби (4); кислотного режиму – нейтро-
філи (22), субацидофіли (1); загального сольового режиму – евтрофи (15), 
семіевтрофи (8), мезотрофи (1);  вмісту карбонатів – гемікарбонатофіли (12), 
карбонатофіли (7), акарбонатофіл (3), гіперкарбонатофіл (1); вмісту азоту – 
гемінітрофіли (17), субанітрофіли (6); аерації ґрунту – субаерофіли (21), ге-
міаерофоби (2).  У ценотичному відношенні більшість видів роду є асекта-
торами, ростуть вони переважно в угрупованнях ксерофітного типу класу 
Festuco-Brometea (13 видів), а також в угрупованнях класу Onosmo Polyphyllae-
Ptilostemetea, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris (4-5); Festucetea vaginatae, 
Heliantemo-Thymetea (3). В інших класах рослинності представленість видів 
роду невелика (1-2).

Узагальнено та проаналізовано відомості щодо історичного розвитку 
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роду Linum. Запропоновано ймовірну схему його еволюції – чітко просте-
жуються три паралельні еволюційні гілки: синьо- (sect. Adenolinum, Linum, 
Dasylinum, Dichrolinum), жовто- (sect. Syllinum, Tubilinum, Linopsis) та білоквіт-
кова (sect. Cathartolinum). Анцестральною в роді є секція Linum, близькою 
до неї – Adenolinum, які, порівняно з іншими секціями, характеризуються 
найбільшою кількістю примітивних ознак  у їхніх представників. Тенденції 
еволюційного розвитку у роді Linum проявилися передусім у зменшенні 
розмірів і зміні форми окремих органів рослин, переході від напівкущиків 
до трав’янистих полікарпіків і монокарпіків, від чергового до супротивного 
листорозміщення, від перехресного запилення до самозапилення, від віль-
них до різною мірою зрослих тичинок і стилодіїв тощо.

Найімовірнішим способом видоутворення в роді Linum вважаємо 
географічний, що відбувається на алопатричному полі в процесі трива-
лої безперервної еволюційної дивергенції від географічних рас до видів 
(L. basarabicum, L. pallasianum, L. tauricum, L. ucranicum, L. czernjajevii та ін.).  
Не виключаємо можливості існування в окремих видів роду (L. nodifl orum, 
L. trigynum, L. usitatissimum та L. bienne) алополіплоїдного видоутворення – 
проходження в різних видів на різних етапах еволюції роду процесів анеу- 
та поліплоїдизації, які відіграли важливу роль в еволюції каріотипів роду. 
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CONCLUSION
As a result of combined study of the genus Linum L. in Ukrainian flora, 

we have gained a notion of current species differentiation that generalized in 
appropriate part of the genus system, as well as phylogenetic relations and 
main stages and directions of its historical development. 

The genus Linum in Ukrainian fl ora is represented by 23 species, 
2 hybrids and 1 form, all distributed among 8 sections (Syllinum Griseb., 
Tubilinum Svetlova, Adenolinum (Rchb.) Juz., Linum, Dasylinum (Planch.) Juz., 
Dichrolinum (Planch.) Juz., Linopsis (Rchb.) Engelm., Cathartolinum (Rchb.) Griseb.), 
2 subsections and 5 morphological series. Some new taxa are described, 
among them – one subsection (Nervosa Optasyuk) and four morphological 
series (Suff ruticulae Optasyuk, Perennia Optasyuk, Squamulosa Optasyuk, 
Extraaxillaria Optasyuk); one nomenclatural combination is off ered 
(ser. Flava (Svetlova) Optasyuk) and 1 form  (L. hirsutum L. f. albifl orum (Schur) Nyár.) 
is presented. Lectotypifi cation of L. fl avum L., L. hirsutum L. (LINN), 
L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst. et Kit. (BP), and L. squamulosum Rudolphi (B) 
is carried out. 

The history of taxonomic study of the genus Linum in the Ukrainian fl ora 
together with basic systems of the genus are discussed. 

The results of critical review life forms of Linum in Ukrainian fl ora are 
presented. Characteristic of vegetative organs is given with their diagnostic 
features at diff erent taxonomic levels. Comparative morphological study of 
vegetative and generative organs in Linum species is analyzed. Floral diagnostic 
features are evaluated for 23 Linum species, and some new criteria are off ered 
for taxa of various taxonomical ranks, such as hair density on the inner side 
of sepals, degree of stamen fi laments and stylodia merging, hair density on 
capsules, etc. 

Palinomorphological study of species of the genus Linum in the fl ora 
of Ukraine using light and scanning electronic microscopes is elucidated. A 
common and specifi c characters (form and size of pollen grains and surface 
sculpture) are described for proper usage in determination of taxa on various 
taxonomic levels. A complicate sculpture of exine is fi rstly described in the 
genus and corresponding modifi ed classifi cation is proposed. A diff erence in 
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exine sculpture in long- and short-style forms of heterostyled Linum species is 
revealed. 

Study of leaf surface ultrastructre in Linum species shows diagnostic 
micromorphological features of various taxonomical value such as: type of 
surface relief, wax crystals orientation, type of trichomes, location of stomata 
according to main epidermal cells level. A new type of wax deposits is 
determined and described.

A chorological diversity of Linum species in Ukrainian fl ora is elucidated 
including 7 type of geographical elements (following classifi cation by 
Yu. Kleopov): Mediterranean (10 species), Submediterranean (4), European (2), 
Nomadic (2), Euro-Asian (1), Transitional (3), and 11 geographical elements. 

Two centers of Linum species diversity on the territory of Ukraine are 
determined – Crimean (14 species, including 2 endemics, 4 subendemics) and 
East Black Sea Coastal (10, including 3 subendemics). 

Rather considerable ecological and coenotic diff erentiation of Linum 
species in Ukranian fl ora is revealed. Among them such groups prevail: 
submesophytes (15 species), hemicontrastophyls (19), neutrophyls (20), 
heminitrophyls (17), subaerophyls (21). Coenotically, most of Linum species 
are assectators growing mostly in xerophytic plant communities of the class 
Festuco-Brometea (13 species).

Data about historical development of the genus Linum is generalized 
and analyzed, and a likely scheme of its evolution is proposed. A three parallel 
evolution branches, represented by blue- (sect. Adenolinum, Linum, Dasylinum, 
Dichrolinum), yellow- (sect. Syllinum, Tubilinum, Linopsis) and white-fl owered 
(sect. Cathartolinum) taxa are clearly observed. The section Linum, an ancestral 
in the genus, together with the very closely related section Adenolinum are 
characterized by the most primitive features. The evolution trend in the genus 
Linum is characterized by structural changes, among them reducing the size and 
changing the form of some plant organs, transforming subshrubs into herbal 
mono- or polycarpics, going from alternate to decussate leaf arrangement and 
from cross- to self-pollination, from free fi laments and stylodia to adnate ones 
etc. The allopathic evolution is a most typical for the genus Linum, though 
some species have hybrid origin.
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