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Узагальнені результати досліджень родини Cyperaceae Juss. флори України, сучасний 
склад якої становить 19 родів і 153 види. Унаслідок проведення таксономічної діагно-
стики родини складені дихотомічні ключі для визначення родів і видів, що базуються 
на морфологічних ознаках генеративних органів і широкому залученні ознак вегета-
тивних органів. Традиційно, наведені ключі для визначення родів, а також морфологiчнi 
характеристики родiв i ключi для визначення видiв. 
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Родина Cyperaceae Juss. є однією з провідних родин флори України, як за 
кількістю видів, так і за роллю в рослинному покриві. Зокрема, за видовим 
різноманіттям вона належить до п’ятнадцяти найбільших родин флори Украї-
ни (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Проведені впродовж останніх двадцяти 
років дослідження дали змогу виявити сучасний склад родини Cyperaceae, 
який становить 19 родів і 153 види (Данилик, 2012). Відомості про нові роди та 
види для флори України були опубліковані в періодичних виданнях, проте до 
цього часу не узагальнені, а відповідно не продіагностовані в повному об’ємі. 
Ця стаття буде спробою заповнити прогалину вітчизняних наукових джерел. 

Традиційно, діагностика таксонів різних рангів побудована переважно на 
дихотомічних ключах для їх визначення. Залежно від таксономічної різнома-
нітності використовується відповідна кількість ознак у ключах. Оскiльки 
таксони описуються здебiльшого за морфологiчними ознаками, саме їхнє 
використання залишається першочерговим. Використання ж анатомiчних, 
бiохiмiчних, карiологiчних і цiлої низки iнших ознак надалi залишається 
допомiжним (хоча в окремих випадках є визначальним) i застосовується пе-
реважно для iдентифiкацiї таксонiв або дуже високих, або дуже низьких 
рангiв. Тому цiлком закономiрно, що визначення внутрiшньородових таксо-
нiв родини Cyperaceae базується також на використаннi морфологiчних ознак. 

Сучасна таксономічна діагностика родини Cyperaceae побудована пере-
важно на ознаках генеративних органiв (Егорова, 1976; Walters, 1980 та ін.). 
Однак, важливе дiагностичне значення мають також морфологiчнi ознаки 
вегетативних органiв, що було неодноразово доведено, зокрема, складанням 
визначникiв за вегетативними органами (Флорова, Раменский, 1937; Kozij, 
1939; Алексеев, Новиков, 1971). На користь використання ознак вегетативних 
органiв свiдчить i той факт, що вони для окремих груп видiв корелятивно 



Данилик І. М. 

 52 

пов’язанi з ознаками генеративних органiв (Алексеев, 1967). Пiдтвердженням 
цього є також i “Атласи флор...” (Kulczyński, 1930; Mądalski, 1968, 1974; 
Rothmaler, 1995). 

Виходячи iз завдань цiєї роботи, поряд з морфологiчними ознаками гене-
ративних органiв, ми детально розглянули ознаки вегетативних органiв, з 
метою бiльшого їх залучення в ключах для визначення. Визначник традиційно 
складається з двох частин: перша частина містить ключі для визначення родів, 
друга – морфологічні характеристики родів і ключі для визначення видів. 

 
1. Ключ для визначення родів 

 
1.  Квiтки одностатевi. Жiночi квiтки розмiщенi в замкнених органах – 

мiшечках. Розростаючись, мiшечок вкриває зав’язь i плід ........  19. СAREX 
–   Квiтки двостатеві ..............................................................................................2. 
2.  Луски колоскiв розмiщенi дворядно ...............................................................3. 
–   Луски колоскiв розмiщенi спiрально ..............................................................7. 
3.  Колоски 3-квiтковi, з декiлькома (2-3) порожнiми лусками при основi, 

зiбранi у верхiвковi головчастi суцвiття. Щетинок оцвiтини 3-6 ................... 
  .................................................................................................  17. SCHOENUS 
–   Колоски багатоквiтковi (бiльше 3), з однiєю порожньою лускою при ос-

новi. Суцвiття зонтикоподібнi. Щетинки оцвiтини вiдсутнi ........................4. 
4.  Вісь колоска члениста, вище двох нижніх лусок здута, після відцвітання 

легко розламується на членики ...........................................  3. TORULINIUM 
–   Вісь колоска не члениста, після відцвітання не розламується на членики ....  
 .............................................................................................................................5. 
5.  Приймочок 3. Плоди тригранні ................................................. 10. CYPERUS 
–   Приймочок 2. Плоди двоопуклі ......................................................................6. 
6.  Плоди повернуті до осi колоска ребром – вузьким краєм ...... 14. PYCREUS 
–   Плоди повернуті до осi колоска гранню – широким краєм ............................. 
 .................................................................................................. 11. JUNCELLUS 
7.  Колоски зiбранi у верхiвковий, iнодi внизу коротко-розгалужений дворяд-

ний колос. Приймочок 2. Горiшок плоско-опуклий. В’язальце пиляка на 
верхiвцi з придатком у виглядi лопаточки ..............................  15. BLYSMUS 

–   Колоски зiбранi у волотеподібні, зонтикоподібнi або головчастi суцвіття, 
або колоски поодинокі. В’язальце пиляка без лопатковидного придатка ..... 

 .............................................................................................................................8. 
8.  Колоски 1-3-квiтковi, з 2-3 порожнiми лусками при основi ........................9. 
–   Колоски багатоквiтковi (бiльше 3) ................................................................10. 
9.  Листки 1-2 мм завширшки. Суцвiття пучковидно-головчастi. Щетинок 

оцвiтини 5-13. Плiд двоопуклий, основа стовпчика сильно розширена, 
залишається при плоді ................................................  16. RHYNCHOSPORA 

–   Листки 5-15 мм завширшки. Суцвiття волотеподібні з кількома гілочками. 
Щетинки оцвітини відсутні. Плiд у поперечному перерізі округлий, на 
верхівці гострий з опадаючою основою стовпчика ...............  18. CLADIUM 
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10. Колоски зібрані в дуже щільні багатоколоскові більш-менш кулясті “го-
ловки”, яких у суцвітті одна або 2-4 (5), з них одна – сидяча, інші на 
гілочках. Оцвiтина вiдсутня .........................................................................11. 

 –   Колоски не зібрані в щільні багатоколоскові кулясті “головки”. Оцвiтина 
складається з щетинок або волосків, або інколи відсутня ........................13. 

11. Рослини багаторічні, 30-100 см заввишки. Суцвiття здається бічним за 
рахунок нижнього покривного листка, який є нiби продовженням стебла й 
спрямований угору ................................................................  9. SCIRPOIDES 

 –   Рослини однорічні, 3-15 (20) см заввишки. Суцвiття верхівкове .............12. 
12. Суцвiття складається з однiєї сидячої “головки” з 3-7 довгими покривни-

ми листками, якi бiльше нiж удвiчi перевищують суцвiття. Приймочок 2 .. 
 ................................................................  10. CYPERUS (Cyperus michelianus) 
 –   Суцвiття складається з 2-5 “головок” – центральної сидячої і бічних, на 

видовжених гілочках. Покривні листки не бiльше нiж удвiчi перевищують 
суцвіття ....................................................................................  12. MARISCUS 

13. Оцвiтина складається з численних (бiльше 8) волоскiв, якi пiсля вiдцвiтання 
дуже видовжуються, утворюючи над колоском так звану пухiвку. Прий-
мочок 3. Плоди тригранні .................................................  2. ERIOPHORUM 

 –   Оцвiтина складається з нечисленних (менше 8) щетинок, якi пiсля вiдцвi-
тання не виступають із приквіткових лусок; інколи оцвітина з видовжених 
шовковистих волосків, які утворюють невелику негусту пухівочку, але 
тоді волоски звивисті в кількості шести, а колоски малоквіткові ............14. 

14. Суцвіття складається з одного колоска .......................................................15. 
 –   Суцвіття складається з кількох або багатьох колосків ..............................16. 
15. Листки редукованi до стеблообгортних пiхов без листкових пластинок. 

Потовщена основа стовпчика – стилоподiй, пiсля плодоношення зали-
шається при плодах. Щетинки оцвітини зазублені ..........  6. ELEOCHARIS 

 –   Принаймнi верхнi листки з листковими пластинками. Оцвітина складається: 
або з коротких, схованих у пазухах приквіткових лусок, волосків, або з 
видовжених волосків, які утворюють невелику негусту пухівочку, але тоді 
волоски звивисті в кількості шести, а колоски 2-6 квіткові. Основа стовп-
чика непотовщена – нитковидна ................................. 3. TRICHOPHORUM 

16. Рослини однорічні. Плоди з повздовжніми реберцями та поперечними 
перегородками між ними ..............................................................................17. 

 –   Рослини багаторічні. Плоди без повздовжніх реберець і поперечних пере-
городок між ними ..........................................................................................18. 

17. Листки з опушеними піхвами. Суцвiття верхівкове, багатоколоскове, по-
над 5 колосків. Приймочок 2. Плоди двоопуклі, жовтувато-білі, з опадаю-
чою волосистою потовщеною основою стовпчика ........ 7. FIMBRISTYLIS 

 –   Листки голі. Суцвiття виглядає бiчним за рахунок нижнього покривного 
листка, який є нiби продовженням стебла й спрямований угору, малоколо-
скове, не більше 4 колосків. Приймочок 3. Плоди тригранні, з короткими 
носикамми .................................................................................... 8. ISOLEPIS 

18. Суцвiття виглядає бiчним за рахунок нижнього покривного листка, який є 
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нiби продовженням стебла й спрямований угору. Стебла в нижнiй частинi 
здебiльшого безлистi, лише бiля основи з сiрими ланцетними пiхвами; 
iнколи 1-2 верхнi листки з короткими (5-10 см) або рідко з довгими (30-
50 см) листковими пластинками ............................. 5. SCHOENOPLECTUS 

 –   Суцвiття верхівкове. Стебла в нижнiй частинi вкритi листками ..............19. 
19. Кореневища з бульбовидними потовщеннями. Суцвiття зонтикоподібнi 

або головчастi. Колоскiв 2-20, досить великих, 10-20 (25) мм завдовжки. 
Приквіткові луски опушенi ....................................... 4. BOLBOSCHOENUS 

 –   Кореневища без бульбовидних потовщень. Суцвiття зонтикоподібнi, сильно 
розгалуженi. Колоскiв бiльше 20, дрiбних, 3-8 мм завдовжки. Приквіткові 
луски голi ......................................................................................  1. SCIRPUS 

 
 

2. Морфологiчнi характеристики родiв i ключi для визначення видiв 
 

РIД 1.  КОМИШ – SCIRPUS  L. 
 

Багаторiчники з повзучими кореневищами. Стебла вкриті листками з 
розвиненими листковими пластинками. Суцвiття верхiвковi, зонтикоподібнi, 
розгалуженi, з кiлькома приквiтковими листками i численними дрiбними ко-
лосками. Оцвiтина з 6 щетинок. Тичинок 3. Приймочок 3. Плоди триграннi. 

 
1.  Колоски яйцеподібнi, тупi, 3-4 (5) мм завдовжки, розмiщенi пучками по 

(1)2-5 на кiнцях шорстких гiлочок суцвiття. Щетинки оцвiтини прямi, по 
всiй довжинi назад зазубленi, майже дорiвнюють горiшку або iнодi трохи 
довшi за нього. Листки до 3 см завширшки. Стебла не пригинаються до 
ґрунту й не вкорiнюються ...................................................  1. S. sylvaticus L. 

–   Колоски ланцетоподібнi, загостренi, 5-8 мм завдовжки, розмiщенi по од-
ному на кiнцях гладких гiлочок суцвiття. Щетинки оцвiтини у 2-3 рази 
довшi за горiшок, звивистi, гладенькi майже по всiй довжинi (тiльки бiля 
верхiвки назад зазубленi). Листки до 2 см завширшки. Стебла iнколи дуго-
видно пригинаються до ґрунту й на верхiвцi вкорiнюються .......................... 

 .........................................................................................  2. S. radicans Schkuhr 
 

РIД 2.  ПУХIВКА – ERIOPHORUM  L. 
 

Багаторiчники з повзучими або вкороченими кореневищами, утворюють 
дернини або купини. Стебла з довгими нижнiми й вкороченими або редуко-
ваними до пiхв верхнiми листками. Колоски багатоквiтковi, поодинокi, вер-
хiвковi або нечисленнi (2) 3-12 (30) у зонтикоподібному суцвiттi. Приквіткові 
луски плiвчастi, спiрально розмiщенi, нижнi зазвичай порожнi. Квiтки дво-
статевi. Оцвiтина складається з численних шовковистих бiлих волоскiв знач-
но видовжених пiсля цвiтiння (пухiвка). Тичинок 3, iнколи 1-2. Приймочок 3. 
Плоди тригранні. 
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1.  Суцвiття складається з 3-12 колоскiв, при основi якого є 1-3 покривних 
листки з короткими листковими пластинками ..............................................2. 

–   Суцвiття складається з 1 верхiвкового колоска без покривних листкiв. Рос-
лини з укороченими кореневищами, утворюють густi дернини або купини. 
Стебла генеративних пагонiв укритi пiхвами без листкових пластинок ....... 

 ...............................................................................................  4. E. vaginatum L. 
2.  Листки триграннi майже по всiй довжинi, вузькi, 0,7-2 мм завширшки. 

Колоскiв у суцвiттi 3-6, на шорстких нiжках. Приквіткові луски яйцевиднi, 
зеленуватi або зеленувато-коричневi, з 3-8 жилками ...................................... 

 ..................................................................................... 1. E. gracile W.D.J. Koch 
–   Листки плоскi, уздовж складенi або жолобчастi, 3-8 мм завширшки. При-

квіткові луски бурувато- або темно-сiрi, або iржавi, з однiєю середньою 
жилкою ..............................................................................................................3. 

3.  Кореневище вкорочене, не повзуче. Листки яскраво-зеленi. Пiхва верхнього 
стеблового листка зверху чорнувата. Колоски пiд час цвiтiння 0,6-1 см 
завдовжки, пiд час плодоношення 2-2,5 см завдовжки, на шорстких, три-
гранних нiжках. Пухiвка дзвоникувата, з прямими, на кiнчиках вилчасто 
розгалуженими волосками. Приквіткові луски по краях i на верхiвцi без 
прозорої облямівки. Пиляки 1-1,5 мм завдовжки. Плоди свiтло-iржаво-
бурi, матовi ..................................................................... 2. E. latifolium Hoppe 

–   Кореневище довге, повзуче. Листки сизо-зеленi. Пiхва верхнього стебло-
вого листка зелена, бурувата або фiолетова. Колоски пiд час цвiтiння 1-
1,5 см завдовжки, пiд час плодоношення 3,5-4 см завдовжки, на сплюсну-
тих, гладеньких нiжках. Пухiвка оберненояйцевидна, з дещо сплутаними, 
на кiнчиках нерозгалуженими волосками. Приквіткові луски по краях i на 
верхiвцi з прозорою облямівкою. Пиляки 3-5 мм завдовжки. Плоди майже 
чорнi, блискучi .........................................................  3. E. polystachion Honck. 

 
РIД 3.  ПУХIВОЧКА – TRICHOPHORUM  PERS. 

 
Багаторiчники з вкороченими або повзучими кореневищами, утворюють 

дернини або купини. Стебла з укороченими або редукованими до пiхов 
нижнiми листками, верхні – 1-2 з короткою листковою пластинкою. Колоски 
поодинокi, верхівкові, 2-6 квіткові. Приквіткові луски плiвчастi, спiрально 
розмiщенi, дві нижнi інколи порожнi. Квiтки двостатевi. Оцвiтина складається 
з 6 коротких або значно видовжених пiсля цвiтiння бiлих волоскiв. Тичинок 3. 
Приймочок  3. Плоди тригранні. 

 
1.  Стебла тригранні, укриті при основі вузькими буровато-жовтими матовими 

лускоподібними піхвами. У пазухах двох нижніх приквіткових лусок немає 
квіток. Оцвiтина зі значно видовжених пiсля цвiтiння бiлих волосків, які 
утворюють невелику пухівку. Рослини з короткоповзучими кореневища-
ми, які утворюють більш-менш густі дернини ......... 1. T. alpinum (L.) Pers. 

–   Стебла майже циліндричні, укриті при основі широкими бурувато-соло-
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м’яно-жовтими блискучими лускоподібними піхвами. Нижні приквіткові 
луски з квітками. Оцвiтина з коротких, схованих у пазухах приквіткових 
лусок волосків. Рослини без повзучих кореневищ, утворюють щільні 
купини ..................................................................  2. T. cespitosum (L.) Hartm. 

 
РIД 4.  БУЛЬБОКОМИШ – BOLBOSCHOENUS  (ASCHERS.)  PALLA 

 
Багаторiчники з повзучими, бульбовидно потовщеними кореневищами. 

Стебла триграннi з довгими, широколiнiйними, кiлюватими з нижнього боку 
листками. Суцвiття верхiвковi, з 2-3 довгими покривними листками. Колоски 
багатоквiтковi, 1-2,5 (3) см завдовжки, коричневi. Квiтки двостатевi, приквіткові 
луски опушенi. Щетинок оцвiтини 1-6. Тичинок 3. Приймочок 2-3, стовпчик 
пiд час плодоношення опадає. Плоди плоско-опуклi або триграннi, вiдносно 
великi, 2-4,5 мм завдовжки. 

 
1.  Приймочок 3. Плоди тригранні. Товщина екзокарпію в 5-10 разів менша за 

товщину мезокарпію ........................................................................................2. 
–   Приймочок 2 або 3. Плоди двоопуклі або тригранні. Товщина екзокарпію в 

1,5-2 рази більша або рівна товщині мезокарпію, або ж у 2-3 рази менша за 
товщину мезокарпію ........................................................................................3. 

2.  Плоди тупотригранні, еліптично-оберненояйцеподібні (2) 2,4-3 (3,5) мм 
завдовжки ........................................................ 1. B. glaucus (Lam.) S.G. Smith 

–   Плоди гостротригранні, довгасто-оберненояйцеподібні (3) 3,2-4,2 (4,5) мм 
завдовжки ......................................  2. B. yagara (Ohwi) Y.C. Yang et M. Zhan 

3.  Приймочок 2. Плоди оберненояйцеподібні або широко-оберненояйцепо-
дібні, двоопуклі, посередині з обох боків увігнуті. Суцвiття з одного пучка 
колосків або дуже рідко зонтикоподібнi ........................................................... 

 ......................................................  4. B. planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova 
–   Приймочок 3 або 2. Плоди тригранні або двоопуклі. Суцвiття зонтикопо-

дібнi, дуже рідко з одного пучка колосків або з 2-3 головчасто скупчених 
пучкiв на вкорочених гілочках ........................................................................4. 

4.  Плоди випукло-триграннi, плоско-опуклi або нерівно двоопуклі, 1,5-2,5 мм 
завширшки; товщина екзокарпію в 1,5-2 рази більша за товщину мезокар-
пію .............................................................................  3. B. maritimus (L.) Palla 

–   Плоди здавлено-триграннi з заокругленими кутами і більш-менш увігнутими 
гранями, плоско-опуклi, 2-2,6 мм завширшки; товщина екзокарпію в 2-3 
рази менша за товщину мезокарпію .................................................................. 

 ............................  5. B. laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský 
 

РIД 5.  КУГА – SCHOENOPLECTUS  (REICHENB.)  PALLA 
 

Багаторiчники з повзучими кореневищами. Стебла переважно безлистi з 
сiрими ланцетними пiхвами при основi; iнколи 1-2 верхнi листки з короткими 
(5-10 см) або рідко з довгими (30-50 см) листковими пластинками. Суцвiття 
здається бiчним за рахунок нижнього покривного листка, який є нiби про-
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довженням стебла. Оцвiтина складається з 5-6 щетинок. Тичинок 3. Приймо-
чок 2-3. Плоди триграннi, плоско-опуклi або двоопуклi. 

 
1.  Листки з довгими, до 30-50 см завдовжки, листковими пластинками, 1-

3 мм завширшки. Стебла гостротригранні. Суцвіття головчасті, склада-
ються з 2-6 яйцеподібних колосків, 6-12 мм завдовжки. Покривний листок 
3-12 см завдовжки. Плоди плоско-опуклі, оберненояйцевидні, 2,4-3 мм 
завдовжки .................................................................  2. S. pungens (Vahl) Palla 

–   Листки всі лускоподібнi або 1-2 верхніх листки з пластинкою не більше 
5(10) см завдовжки ...........................................................................................2. 

2.  Однорічники, 5-25(40) см заввишки, з тонкими, пучковидно скупченими 
стеблами. Суцвіття головчасті. Плоди 0,7-1,5 мм завдовжки. Щетинок 
оцвітини 3-6 або вони відсутні ........................................................................3. 

–   Багаторічники, 40-150 (300) см заввишки, з повзучими кореневищами й 
потовщеними стеблами. Плоди 2-3 мм завдовжки. Щетинок оцвітини 6 ..... 

 .............................................................................................................................4. 
3.  Щетинки оцвітини відсутні або рудиментарні, дуже короткі, 0,1-0,2 мм 

завдовжки. Колоски (5)7-10 мм завдовжки ................  9. S. supinus (L.) Palla 
–   Щетинок оцвітини 5, рідко 3, 4 або 6, рівні плоду або трохи коротші за 

нього. Колоски 5-7 мм завдовжки ...................................................................... 
 .....................................................  8. S. melanospermus (C.A. Mey.) Grossheim 
4.  Стебла тригранні. Покривні листки тригранні, перевищують суцвіття ......5. 
–   Стебла цилiндричнi ..........................................................................................7. 
5.  Суцвіття більш-менш розлоге, багатоколоскове. Колоски на кінцях гілочок 

по одному, 8-15 мм завдовжки, довгастояйцеподібні або довгасті. Щетин-
ки оцвітини у верхній половині густо- і довго-торочкуваті. Приквіткові 
луски бурі або червонувато-бурі, з широкими прозорими плівчастими об-
лямівками. Плоди широко-оберненояйцеподібні, 2,2-2,5 мм завдовжки, 
гладкі ..................................................................... 1. S. litoralis (Schrad.) Palla 

–   Суцвіття з небагатьма гілочками, на кінцях яких по 2-5 скупчених колос-
ків, або суцвіття головчасті. Колоски 7-12 мм завдовжки. Щетинки оцвітини 
не торочкуваті, з униз спрямованими шипиками. Приквіткові луски по 
краях без прозорої плівчастої облямівки або з вузькою облямівкою .........6. 

6.  Рослини з повзучими кореневищами. Стебла під суцвіттям 1-2,5 мм зав-
товшки. Суцвіття з небагатьма гілочками, з пучками колосків на кінцях 
або суцвіття головчасті. Приквіткові луски з прозорими плівчастими об-
лямівками, угорі по краях війчасті. Плоди широкоеліптичні або широко- 
оберненояйцеподібні, плоско-опуклi, 2,3-2,5 мм завдовжки, гладкі .............. 

 .......................................................................................  5. S. triqueter (L.) Palla 
–   Рослини без повзучих кореневищ. Стебла під суцвіттям до 5 мм завтовш-

ки. Суцвіття головчасті, дуже щільні. Приквіткові луски шкірясті, блідо-
зелені, по краях буруваті, не війчасті. Плоди широко-оберненояйцепо-
дібні, тригранні, 2-2,3 мм завдовжки, поперечно-зморшкуваті ...................... 

 ...................................................................................7. S. mucronatus (L.) Palla 
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7.  Стебла до 1,5 см завтовшки, сiруватi або сизо-зеленi. Суцвiття зонтикови-
дно-волотеподібні. Колоски 4-7 (10) мм завдовжки, червоно-бурi. Приквіт-
кові луски червонувато-бурi, по всiй поверхнi більш-менш густо вкритi 
дрiбними iржаво-червоними бородавочками. Приймочок 2. Плоди 2-2,5 мм 
завдовжки, плоско-опуклі з короткими носиками ........................................... 

 ..........................................................  4. S. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 
–   Стебла до 3 см завтовшки, темно-зеленi. Суцвiття волотеподібні. Колоски 

(6) 8-12 (15) мм завдовжки, бурi. Приквіткові луски бурi або червонувато-
бурi, без бородавочок або з небагатьма бородавочками, розмiщеними 
вздовж середньої жилки. Приймочок 3 або 2. Плоди тригранні або 
двоопуклі ...........................................................................................................8. 

8.  Приймочок 3. Плоди тригранні, широко-оберненояйцеподібні (2) 2,5-3 мм 
завдовжки, з довгими носиками. Приквіткові луски бурi або червонувато-
бурi, без щетинок уздовж середньої жилки. Колоски скупчені на кінцях 
гілочок по 3-5 (8). Суцвіття стиснуте й небагатоколоскове ............................ 

 ........................................................................................  2. S. lacustris (L.) Palla 
–   Приймочок 2. Плоди плоско-опуклi або нерівномірно двоопуклі, 2-2,5 мм 

завдовжки. Приквіткові луски світло-бурi, часто з щетинками вздовж 
середньої жилки й остюка. Колоски на кінцях гілочок по 2-3 або по одному. 
Суцвіття розлоге ............... 3. S. hippolyti (V. Krecz.) V. Krecz. ex Grossheim 

 
РIД 6.  СИТНЯГ – ELEOCHARIS  R. BR. 

 
Багаторiчники або однорiчники, з повзучими або вкороченими корене-

вищами. Листки редукованi до пiхв, без листкових пластинок. Колоски 
поодинокi, верхiвковi, багатоквiтковi, рiдше малоквiтковi, без покривних 
листкiв. Одна або двi нижнi приквіткові луски порожнi. Квiтки двостатевi. 
Щетинок оцвiтини (0) 4-6 (8). Тичинок 2-3. Приймочок 2-3. Плоди двоопуклi 
або триграннi, переважно з сильно збiльшеною основою стовпчика – стило-
подiєм, iншої нiж решта плоду консистенцiї. 

 
1.  Приймочок 3. Плоди триграннi або майже округлі в поперечному перерізі . 
 .............................................................................................................................2. 
–   Приймочок 2. Плоди слабо двоопуклi ............................................................5. 
2.  Стебла тонкi, нитковиднi, менше 0,5 мм завтовшки. Колоски 2-4 мм зав-

довжки. При основi колоска немає порожнiх приквіткових лусок. Плоди 
довгасто-оберненояйцеподібні 1-1,2 мм завдовжки, з повздовжнiми ребрами 
i численними поперечними реберцями. Стилоподiй 0,2 мм завдовжки, 
короткоконiчний ...................................  13. E. acicularis (L.) Roem. et Schult. 

–   Стебла 0,5-1 мм завтовшки. При основi колоска одна порожня приквіткова 
луска. Плоди без ребер i реберець ..................................................................3. 

3.  Рослини з повзучими кореневищами. Стилоподiй не відмежований від 
плода, однакової з ним консистенції, трикутно-голчастий ..........................4. 

–   Рослини без повзучих кореневищ. Квiток бiльше 7, з темно-пурпуровими 
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або червонувато-коричневими приквітковими лусками. Стилоподiй щiльно 
прилягає до верхiвки плода, проте добре вiдмежований вiд неї перетяжкою 
iншої (губчастої) консистенцiї, широкотрикутний. Щетинок оцвiтини 3-5, 
рiзної довжини, коротших за плід або вони вiдсутні ....................................... 

 ............................................................................ 3. E. multicaulis (Smith) Desv. 
4.  Рослини 5-30 (40) см заввишки. Листкові піхви трав’яні, зелені. Колоски 

коричневі або червонувато-бурі, (3) 4-8 мм завдовжки. Плоди 1,5-2,2 (2,5) мм 
завдовжки. Щетинок оцвiтини 6, рівних або коротших за плiд, або вони 
відсутні ......................................  1. E. quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz 

–   Рослини 3-8 см заввишки. Листкові піхви плівчасті, безколірні, мало 
помітні. Колоски блідо-зелені, (1,5) 3-5 мм завдовжки. Плоди близько 
1 мм завдовжки. Щетинок оцвiтини 5-7, рівних плоду ................................... 

 .....................................  2. E. parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer 
5.  Рослини без повзучих кореневищ. Плоди 0,8-1,2 мм завдовжки, з гладень-

кою поверхнею .................................................................................................6. 
–   Рослини з повзучими кореневищами. Плоди 1,4-2,2 мм завдовжки, з дрiбно-

крапчастою або дрiбноямчастою поверхнею ................................................7. 
6.  Багаторiчники. Колоски вузькояйцеподібні 7-12 мм завдовжки та 2-2,5 мм 

завширшки, зеленуватi, часто пролiфiкуючi – у пазухах нижнiх приквіт-
кових лусок утворюються вкороченi стебла без колоскiв. Покривнi луски 
гострi, пiд час плодоношення легко не опадають. Плоди оберненояйцепо-
дібні, 1-1,2 мм завдовжки. Стилоподiй вузькотрикутний, 0,3-0,4 мм зав-
довжки i 0,2-0,3 мм завширшки, чiтко вiдмежований вiд верхiвки плода, з 
перетяжкою .........................................................  4. E. carniolica W.D.J. Koch 

–   Однорiчники. Колоски широкояйцеподібні або майже кулястi, дуже рiдко 
яйцеподібні, 3-8 мм завдовжки i 2-5 мм завширшки, коричневi, не 
пролiфiкуючi. Приквіткові луски тупi, у 1,5-2 рази перевищують плоди, 
пiд час плодоношення нижнi луски легко опадають. Плоди широко-
оберненояйцеподібні, 0,8-1 мм завдовжки. Стилоподiй короткоконiчний, 
пластинчастий, з широкою основою, 0,2-0,3 мм завдовжки i 0,3-0,5 мм зав-
ширшки, щiльно прилягає до верхiвки плода, без перетяжки ........................  

 .................................................................... 12. E. ovata (Roth) Roem. et Schult. 
7.  При основi колоска двi (дуже рiдко одна) порожнi приквіткові луски, кож-

на з яких майже на половину охоплює основу колоска. Поверхня плодiв 
дрiбнокрапчаста, без повздовжнiх смужок. Нижнi листковi пiхви матовi, 
пурпуровi або блiдо-жовтувато-бурi ............................................................. 8. 

–   При сновi колоска одна порожня приквіткова луска, яка охоплює його 
повнiстю або не менше нiж на 2/3. Поверхня плодiв дрiбноямчаста, з тон-
кими повздовжнiми смужками. Нижнi листковi пiхви блискучi, темно-
пурпуровi або червонувато-коричневi .........................................................11. 

8.  Мiж стилоподiєм i плодом є перетяжка, унаслiдок чого стилоподiй знахо-
диться на дуже короткому виростi верхiвки плода. Щетинок оцвiтини 4 ..... 

 .............................................................................................................................9. 
 –   Мiж стилоподiєм i плодом немає перетяжки, стилоподiй усiєю своєю ос-
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новою щiльно прилягає до верхiвки плода. Щетинок оцвiтини (4) 5-8 ........  
 ...........................................................................................................................10. 
 9.  Стилоподій конічний, з прямими краями і більш-менш гострою 

верхівкою. Приквіткові луски з вузькими прозорими плівчастими облямі-
вками, рідше з широкими або без прозорих плівчастих облямівок .............. 

 ....................................................................  7. E. palustris (L.) Roem. et Schult. 
 –   Стилоподій у вигляді ковпачка, з випуклими краями і широкоокруглою 

верхівкою. Приквіткові луски з широкими прозорими плівчастими обля-
мівками ........................................................................ 8. E. mitracarpa Steud. 

10. Нижнi листковi пiхви жовтувато-бурi. Стилоподій видовжено-конічний 
або конічний, довжина його перевищує ширину або рівна їй. Плоди ши-
роко-оберненояйцеподібні або майже круглi. Щетинок оцвiтини (4) 5 (6), 
довших за плiд ...............................................................  6. E. austriaca Hayek 

 –   Нижнi листковi піхви пурпурові. Стилоподій соскоподібний, рідко коротко-
конічний, довжина його менша за ширину. Щетинок оцвiтини (4) 5-8 ........ 

 .................................................................  5. E. mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. 
11. Стилоподій маленький, 0,2-0,3 мм завдовжки, його основа значно вужча 

за верхівку плода, дозрілі плоди зелені. Щетинки оцвітини відсутні, рідко 
їх 4, коротших за плід. Колоски вузькі, 2-2,5 мм завширшки ........................ 

 ................................................................... 11. E. oxylepis (Meinsh.) B. Fedtsch. 
 –   Стилоподій більший, 0,4-0,9 мм завдовжки, його основа трохи вужча за 

верхівку плода, дозрілі плоди буруваті. Щетинки оцвітини 3-5 (6), рідко 
вони відсутні. Колоски ширші, понад 5 мм завширшки ...........................12. 

12. Стилоподій конічний, 0,5-0,9 мм завдовжки. Щетинок оцвітини 2-6, але 
зазвичай 5-6, інколи вони відсутні. Колоски 1-2,5 см завдовжки. Приквіт-
кові луски світло-коричневі, з досить широкими прозорими плівчастими 
облямівками, 4,5-5 мм завдовжки. Стебла потовщені, 1,5-2,5 мм у діаметрі 
.................................................................... 10. E. klingei (Meinsh.) B. Fedtsch. 

 –   Стилоподій конічний, рідше соскоподібний, 0,4-0,6 (0,7) мм завдовжки. 
Щетинок оцвітини 3-5 (6), інколи вони відсутні. Колоски 1-1,5 (2) см зав-
довжки. Приквіткові луски темно-пурпурові, без прозорих плівчастих об-
лямівок або з вузькими облямівками, 3,5-4 (4,2) мм завдовжки, інколи до 
5,5 мм завдовжки, але тоді вони майже чорні. Стебла тонкі, 0,5-1 (1,2) мм 
у діаметрі ........................................................... 9. E. uniglumis (Link) Schult. 

 
РIД 7.  ФІМБРИСТИЛІС – FIMBRISTYLIS  VAHL 

 
Однорiчники або багаторічники. Стебла скупчені, листки з пластинками. 

Колоски багатоквіткові, зібрані в зонтикоподібні суцвіття з покривними ли-
стками. Нижня приквіткова луска порожня. Квітки двостатеві, без оцвітини. 
Тичинок 1-3. Приймочок 2-3, стовпчик з більш-менш збільшеною відділеною 
від плода основою, що відпадає разом із стовпчиком. Плоди двоопуклі або 
тригранні. 
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1.  Однорічні рослини з численними скупченими стеблами, 5-15 (30) см зав-
вишки. Листки з плоскими або вздовж складеними пластинками, 0,5-1,5 мм 
завширшки, при основі опушені або голі; піхви, зазвичай, густо опушені, 
рідко голі. Суцвіття зонтикоподібні, нещільні, багатоколоскові, з одним 
центральним сидячим колоском, від основи якого відходять кілька гілочок, 
які закінчуються суцвіттям, або зонтикоподібно розгалужені; при основі 
суцвіття 2-4 покривних листки. Колоски довгасто-яйцеподібні або яйце-
подібні, 4-6 (10) мм завдовжки. Приквіткові луски яйцевидні, коричневі 
із зеленою жилкою і зеленим коротким вістрям. Тичинок 2, рідше 1. Прий-
мочок 2. Плоди плоско-опуклі або двоопуклі, широко-оберненояйцеподібні, 
білуваті, з перламутровим блиском, 0,7-1 мм завдовжки, з повздовжніми 
реберцями та поперечними перегородками між ними ..................................... 

 ..................................................................... 1. F. bisumbellata (Forssk.) Bubani 
 

РIД 8.  ІЗОЛЕПІС – ISOLEPIS  R. BR. 
 

Однорічники, 5-20 (40) см заввишки, з тонкими, скупченими стеблами, 
при основі з піхвами лускоподібних листків. Суцвіття головчасте, складається 
з небагатьох дрібних колосків, з одним покривним листком, який є нiби про-
довженням стебла й спрямований угору. Щетинок оцвітини немає. Тичинок 2. 
Приймочок 3. Плоди оберненояйцеподібні, тригранні. 

 
1.  Однорічники, 3-15 (30) см заввишки, з тонкими, скупченими стеблами, 

при основі з піхвами лускоподібних листків. Суцвіття головчасте, склада-
ється з 1-4 дрібних колосків, з одним покривним листком, який є нiби про-
довженням стебла й спрямований угору. Колоски довгасто-яйцеподібні, 2-
4 мм завдовжки. Приквіткові луски довгасто-яйцеподібні, з кілем, темно-
пурпурові, з широкою зеленою смужкою, 1,5-2 мм завдовжки. Щетинок 
оцвітини немає. Тичинок 2. Приймочок 3. Плоди оберненояйцеподібні, 
тригранні, 0,7-1 мм завдовжки, з повздовжніми реберцями та поперечними 
перегородками між ними .............................................  1. І. setacea (L.) R. Br. 

 
РIД 9.  КОМИШІВНИК – SCIRPOIDES  SCHEUCHZ.  EX  SÉGUIER 

 
Щільнодернинні багаторічники з укороченими кореневищами. Стеблові 

листки редуковані до піхов і лише верхній листок з довгою вузькою пластин-
кою. Колоски багатоквіткові, скупчені в (1) 2-4 (6) дуже щільні багатоко-
лоскові кулясті головчасті суцвіття, з яких одне центральне більше, сидяче, 
інші на більш-менш довгих гілочках. Квітки двостатеві, без оцвітини. Тичи-
нок 3. Приймочок 3. Плоди тригранні. 

 
1.  Щільнодернинні багаторічники, 30-100 см заввишки, з укороченими коре-

невищами. Стебла при основі розширені та щільно прилягають одне до 
одного, циліндричні, при основі з дуже короткими, вище довшими бурува-
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то-жовтуватими піхвами, верхня з яких з довгою, жорсткою, жолобчасто 
складеною листковою пластинкою, 1-1,5 мм завширшки; плівчаста сторо-
на піхов сітчасто розщеплена. Суцвіття зонтикоподібне, виглядає бічним 
за рахунок нижнього покривного листка, який є ніби продовженням стеб-
ла, утворене (1) 2-4 (6) дуже щільними багатоколосковими кулястими го-
ловчастими суцвіттями, 4-10 (15-18) мм у діаметрі. Колоски 3-4 мм зав-
довжки; приквіткові луски пурпурово-бурі або зеленуваті, вкриті щетин-
ками, на верхівці з вістрям. Плоди широко-оберненояйцевидні, тригранні, 
близько 1 мм завдовжки, тонкопоперечно-зморшкуваті ................................. 

 ............................................................................... 1. S. holoschoenus (L.) Soják 
 

РIД 10.  СМИКАВЕЦЬ – CYPERUS  L. 
 

Багаторiчники, рiдше однорiчники з повзучими або вкороченими корене-
вищами. Суцвiття зонтикоподібнi, рiдше головчастi з довгими приквiтковими 
листками. Колоски сплющені, лiнiйнi або лiнiйно-ланцетнi, зiбранi загальними 
колосами. Вiсь колоска часто крилата, без зчленувань. Приквіткові луски 
розмiщенi дворядно. Квiтки без оцвiтини. Тичинок (1) 2-3. Приймочок 3. 
Плоди тригранні. 

 
1.  Загальне суцвіття головчасте без гілочок, з численних, щільно скупчених 

колосків, при основі з довгими покривними листками, які в декілька разів 
перевищують суцвіття. Тичинок 1-3. Приймочок 2, рiдко 3. Плоди плоско-
опуклі або тригранні, довгасто-оберненояйцеподібні, 0,8-1 мм завдовжки .... 

 ...............................................................................  9. C. michelianus (L.) Delile 
–   Загальне суцвіття зонтикоподібне з довгими гілочками, на кінцях яких 

розміщені колоски, покривні листки в 2-3 (4) рази перевищують суцвіття .. 
 .............................................................................................................................2. 
2.  Приймочок 3. Плоди тригранні .......................................................................3. 
–   Приймочок 2. Плоди плоско-опуклі ...............................................................9. 
3.  Колоски зібрані на кінцях гілочок загального суцвіття в нещільні або 

щільні колоси ....................................................................................................4. 
–   Колоски зібрані на кінцях гілочок загального суцвіття в нещільні або 

більш-менш щільні пучки, або головки .........................................................5. 
4.  Багаторічники з довгими повзучими кореневищами, що закінчуються ку-

лястими або довгастими бульбами, до 1,5 см у діаметрі. Стебла при основі 
потовщені, догори вкриті листками. Колоски до 1,5 см завдовжки, 
жорсткуваті. Приквіткові луски золотисто-жовті або рижуваті, на верхівці 
з коротким гостряком .......................................................... 1. C. esculentus L. 

–   Багаторічники без повзучих кореневищ. Гілочки суцвіття закінчуються 
скупченими по 2-6 дуже щільними яйцеподібними або довгастими коло-
сами з численних колосків. Приквіткові луски ланцетні, м’які, рижуваті. 
Плоди вузькоеліптичні, 1,3-1,4 мм завдовжки, 0,4-0,5 завширшки ............... 

 ..............................................................................................  4. C. glomeratus L. 
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5.  Багаторічники з довгими кореневищами. Колоски зібрані на кінцях гілочок 
нещільними пучками ........................................................................................6. 

–   Багаторічники без повзучих кореневищ або однорічники. Колоски зібрані 
на кінцях гілочок у більш-менш щільні пучки або густі головки .............. 7. 

6.  Головні гілочки суцвіття в кількості 6-10, довгі, 12-35 см завдовжки; гіло-
чки другого порядку майже 3-5 см завдовжки. Колоски (1) 1,5-2,5 см за-
вдовжки та 1,5-2 мм завширшки. Приквіткові луски буруваті або рижуваті, 
з прозорими плівчастими облямівками. Листкові пластинки 4-8 (10) мм 
завширшки .................................................................................  2. C. longus L. 

–   Головні гілочки суцвіття в кількості 2-4, довгі, 1,5-5 см завдовжки; гілочки 
другого порядку не більше 1,5 см завдовжки. Колоски 0,6-1,2 см завдовжки, 
2 мм завширшки. Приквіткові луски каштанові або червонувато-бурі, без 
прозорих плівчастих облямівок. Листкові пластинки 2-5 мм завширшки .... 

 ..................................................................................................3. C. badius Desf. 
7.  Колоски зібрані на кінцях гілочок у більш-менш щільні кулясті або напів-

кулясті пучки, приквіткові луски жорсткуваті, червонувато-коричневі або 
блідо-коричневі, по боках з 4-6 жилками. Вісь колоска вузькокрилата. 
Плоди широко-оберненояйцеподібні, 1,3-1,5 мм завдовжки. Тичинок 3 ...... 

 ......................................................................................................  5. C. glaber L. 
–   Колоски зібрані на кінцях гілочок у пучки або дуже щільні головки; 

приквіткові луски по боках без жилок. Плоди оберненояйцеподібні або 
еліптичні, 0,5-1 мм завдовжки. Тичинок (1) 2 ...............................................8. 

8.  Гілочки суцвіття закінчуються пучками з 5-15 колосків (нерідко вони 
сильно вкорочені, тоді суцвіття у вигляді одного пучка з численних 
колосків). Приквіткові луски 1-1,2 мм завдовжки, чорно-бурі або темно-
пурпурово-бурі, інколи бліді або зеленуваті. Плоди еліптичні, 0,8-1 мм 
завдовжки .................................................................................... 8. C. fuscus L. 

–   Гілочки суцвіття закінчуються дуже щільними кулеподібними головками з 
численних колосків. Колоски 2-5 мм завдовжки. Приквіткові луски широко-
оберненояйцевидні, 0,5-0,7 мм завдовжки, бурі або червонувато-бурі, інколи 
бліді з прозорими плівчастими облямівками. Плоди 0,5 мм завдовжки .......... 

 ...................................................................................................7. C. difformis L. 
9.  Багаторічники з довгими кореневищами. На гiлочках загального суцвіття є 

нещільні колоси, які складаються з розміщених майже під прямим кутом 
колосків. Колоски (7) 10-15 мм завдовжки та 2,5-3 мм завширшки. Прик-
віткові луски 2,2-2,8 мм завдовжки, широкояйцевидні, червоно-бурі або 
каштанові, з прозорими плівчастими облямівками, на верхівці заокруглені. 
Плоди широкоеліптичні або широко-оберненоеліптичні, 1,3-1,6 мм зав-
довжки та (1) 1,1-1,3 мм завширшки, коричневі, блискучі ............................. 

 ...........................................................................................  6. C. serotinus Rottb. 
–   Однорiчники. Гiлочки суцвiття складаються з щiльних або нещiльних 

пучкiв, з 5-15 колоскiв, нерiдко гiлочки сильно вкороченi, тодi суцвiття у 
виглядi одного пучка з численних колоскiв. Колоски 4-8 мм завдовжки, з 
некрилатою вiссю. Приквіткові луски яйцевиднi, 1-1,2 мм завдовжки, чор-
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но-бурi або темно-пурпурово-бурi, iнколи блiдi. Тичинок 2 .......................... 
 ....................................................................................................... 8. C. fuscus L. 

 

РIД 11.  СИТНИЧОК – JUNCELLUS  (GRISEB.)  CLARKE 
 

Багаторічники або однорічники, з повзучими або вкороченими корене-
вищами. Листки, хоча б верхні, з листковими пластинками, рідко без них. 
Колоски потовщені, лінійно-ланцетні або довгасті, зібрані в декілька колосів, 
які утворюють зонтикоподібне загальне суцвіття, при основі якого є довгі 
покривні листки. Вісь колоска крилата, без зчленування. Приквіткові луски 
розміщені дворядно. Квітки двостатеві, без оцвітини. Тичинок 3. Приймочок 2, 
стовпчик потовщений. Плоди плоско-опуклі, здавлені зі спинки, повернуті до 
осі колоска широкою стороною. 

 
1.  Однорічники з укороченими кореневищами і численними стеблами. Листки 

піхвові без листкових пластинок, лише верхня з вузькою листковою пла-
стинкою, 1-1,5 мм завширшки й не більше 5 см завдовжки. Суцвіття пуч-
ковидне з двома вузькими при основі розширеними покривними листками, 
нижній з яких спрямований угору і є ніби продовженням суцвіття, завдяки 
чому суцвіття виглядає бічним. Колоски довгасті, 5-10 мм завдовжки та 2,5-
3 мм завширшки, із щільно розміщеними, майже округлими приквітковими 
лусками, з широкою блідо-зеленою смужкою посередині та пурпуровими 
або блідо-зеленими краями. Плоди більш-менш широко-оберненояйцепо-
дібні, 1,5-1,7 мм завдовжки та близько 1,2 мм завширшки, жовті ................. 

 .................................................................... 1. J. pannonicus (Jacq.) C.B. Clarke 

 
РIД 12.  МАРІСКУС – MARISCUS  VAHL 

 
Багаторічники або однорічники, з повзучими або вкороченими корене-

вищами. Стебла нечисленні, скупчені до центра. Листки з листковими пла-
стинками. Колоски сплющені, дуже рідко округлі в поперечному перерізі, 
ланцетоподібні або яйцеподібні, нерідко дрібні та малоквіткові, більш-менш 
нещільно розміщені або головчасто скупчені на кінцях гілочок і при основі 
загального зонтикоподібного суцвіття з довгими покривними листками. Вісь 
колоска із зчленуванням, яке знаходиться значно вище основи, тому колоски 
легко відділяються. Приквіткові луски розміщені спірально в два або три 
ряди. Квіти двостатеві, без оцвітини. Тичинок 1-3. Приймочок 3. Плоди 
тригранні. 

 
1.  Однорічники з декількома скупченими стеблами. Листки близько 1 мм 

завширшки. Загальне суцвіття зонтикоподібне, з 2-5 щільних головчастих 
кулеподібних або дещо видовжених суцвіть: центрального сидячого, 
більшого за розміром і бічних, дрібніших, на гілочках. При основі 
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суцвіття 2-4 покривних листки, які перевищують суцвіття не більше аніж 
у 2 рази. Колоски дрібні, 3-4 мм завдовжки, довгасто-яйцеподібні. При-
квіткові луски розміщені спірально в три ряди. Тичинок 1. Приймочок 3. 
Плоди тригранні, довгасті, 0,8-1 мм завдовжки .............................................. 

 ........................................................... 1. M. hamulosus (M. Bieb.) S.S. Hooper 

 
РIД 13.  ТОРУЛІНІУМ – TORULINIUM  DESV.  EX  HAMILT. 

 
Багаторiчники, дворічники або однорiчники, з повзучими або вкороче-

ними кореневищами. Вісь колоска члениста, вище двох нижніх лусок здута, 
після відцвітання легко розламується на членики. Приквіткові луски яйце-
видно-еліптичні, тупі, розміщені дворядно. Квітки двостатеві. Тичинок 3. 
Приймочок 3. Плоди тригранні.  
 
1.  Однорiчники або багаторічники. Стебла поодинокі або по кілька, гостро-

тригранні. Листки голі, рівні або довші за стебла, 1-7 мм завширшки. 
Суцвіття зонтикоподібне з нерівними, угорі розгалуженими гілочками, 
густе, при основі з 4-8 покривними листками, довшими за суцвіття. Ко-
лоски сплюснуті, лінійні, 1-1,5 см завдовжки та 1,5-2 мм завширшки, 10-
15-квіткові, вісь колоска крилата. Приквіткові луски яйцевидно-еліптичні 
або еліптичні, тупі або з дуже коротким загостренням, з широким зеленим 
кілем, з 5-7 жилками. Тичинок 3. Приймочок 3. Плоди тригранні, світло-
бурі, з однією широкою і двома вузькими сторонами ..................................... 

 .......................................................................... 1. T. odoratum (L.) S.S. Hooper 

 
РIД 14.  СИТОВНИК – PYCREUS  P. BEAUV. 

 
Багаторiчники або однорiчники, з повзучими або вкороченими корене-

вищами. Суцвiття зонтикоподібнi або головчастi, з довгими покривними ли-
стками. Колоски сплющені, лiнiйно-ланцетнi або довгастi, зiбранi поодино-
кими або кiлькома колосами. Осi колоскiв крилатi або безкрилi, без зчлену-
вань. Приквіткові луски розмiщенi  дворядно. Квiтки двостатевi, без оцвiтини. 
Тичинок 2-3. Приймочок 2. Плоди двоопуклi, стиснутi з бокiв, оберненi до осi 
колоска вузькими краями – ребрами. 

 
1.  Однорiчники. Колоски сплющені, лiнiйно-довгастi, 6-10 мм завдовжки, 

скупченi в один напiвкулястий колос або в кiлька колосiв, що утворюють 
зонтикоподібнi суцвiття. Приквіткові луски елiптичнi, жовтуватi, пiзнiше 
бурi. Тичинок 3. Приймочок 2. Плоди двоопуклі, майже кулясті або широ-
кояйцеподібні, близько 1 мм завдовжки ........................................................... 

 ........................................................ 1. P. flavescens (L.) P. Beauv. ex Reichenb. 
 

 
 



Данилик І. М. 

 66 

РIД 15.  БЛIСМУС – BLYSMUS  PANZ.  EX  SCHULT. 
 

Багаторiчники з повзучими кореневищами. Стебла тонкi, сплюснутi, ча-
стково вкритi плоскими або вздовж складеними листками. Покривнi листки 
поодинокi, шиловиднi. Суцвiття верхiвковi, колосовиднi, складаються з дво-
рядно розташованих малоквiткових колоскiв. Щетинок оцвiтини 3-6, або во-
ни вiдсутнi. Тичинок 3. Приймочок 2, стовпчик при плодах залишається. 
Плоди плоско-опуклi. 

 
1.  Листки плоскi, кiлюватi, до 5 мм завширшки. Суцвiття 2-3 см завдовжки, 

4-12-колоскове. Покривний листок перевищує суцвiття. Колоски 4-10 мм 
завдовжки, 5-10-квiтковi. Приквітковi луски довгасто-яйцевиднi, загостренi, 
червонувато- або iржаво-коричневi. Щетинки оцвiтини вдвiчi довшi за плiд. 
Плоди оберненояйцеподібні, близько 2 мм завдовжки ................................... 

 ....................................................................  1. B. compressus (L.) Panz. ex Link 
 

РIД 16.  РИНХОСПОРА – RHYNCHOSPORA  VAHL 
 

Багаторiчники з видовженими або вкороченими кореневищами. Стебла 
високо вкритi листками з вузькими плоскувато-жолобчастими листковими 
пластинками. Колоски 1-3-квiтковi, ланцетоподібні, з укороченою вiссю, по 
(1) 2-3 на кiнцях гiлочок, утворюють верхiвкове пучковидно-головчасте 
суцвiття, часто з 1-2 бiчними, меншими пучками, на довгих квiтконосах. 
Приквіткові луски розмiщенi спiрально, з них 1-3 нижнiх та iнколи верхня 
луска порожнi. Квiтки двостатевi, iнодi верхня квiтка одностатева – чоловiча. 
Щетинок оцвiтини 5-13. Тичинок 2-3. Приймочок 2. Плоди двоопуклi, з силь-
но розширеною конiчною основою стовпчика, яка утворює носик. 

 
1.  Рослини з укороченими кореневищами. Верхнiй покривний листок дорiвнює 

верхiвковому пучку суцвiття або дещо перевищує його. Довжина пучкiв 
менша за ширину. Приквіткові луски спочатку бiлуватi, пiзнiше буруватi. 
Щетинок оцвiтини 7-13, при основi з вiйками. Носик плода голий ............... 

 ............................................................................................  1. Rh. alba (L.) Vahl 
 

РIД 17.  САШНИК – SCHOENUS  L. 
 

Багаторiчники з короткими кореневищами. Стебла майже цилiндричнi, з 
вузьколiнiйними жолобчасто-тригранними листками. Суцвiття верхiвковi, 
головчастi або пучкуваті. Колоски 2-3-квiтковi, ланцетоподібні, з розвиненою 
зiгнутою вiссю. Приквіткових лусок 5-7, розмiщених дворядно, з них 2-3 
нижнi й 1 середня – порожнi, середнi й верхнi – з глибоко виїмчастою основою. 
Квiтки двостатевi, iнколи верхня квiтка у колоску одностатева, чоловiча. Щети-
нок оцвiтини 3-6. Тичинок 3. Приймочок 3, стовпчик потовщений при основi, 
з дозрiванням плодiв опадає. Плоди оберненояйцеподібні або триграннi. 
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1.  Суцвiття з 5-15 чорно-бурих колоскiв. Щетинки оцвiтини відсутні або їх 3-
5 дрібних. Нижнiй покривний листок у 2-5 разів перевищує суцвiття. Пло-
ди молочно-бiлі. Листки з довгими, до 20 см завдовжки пластинками ......... 

 ..................................................................................................  1. S. nigricans L. 
–   Суцвiття з 2-3 темнувато-червоно-бурих колоскiв. Щетинок оцвiтини 6, які 

перевищують плiд. Нижнiй покривний листок рівний суцвiттю або дещо 
його перевищує. Плоди сiрувато-бiлі. Листки з короткими, 1-2 см завдов-
жки пластинками ...............................................................  2. S. ferrugineus L. 

 
РIД 18.  МЕЧ-ТРАВА – CLADIUM  P. BROWNE 

 
Багаторiчники з повзучими кореневищами. Стебла майже циліндричні, 

голі, порожнисті, високо вкриті кілюватими, по кілю і краях гостропилчасти-
ми листками. Колоски 1-3-квіткові, яйцевидно-ланцетоподібні, із вкороченою 
віссю, зближені по 3-20(30) у головчасті пучки, сидячі на кінцях гілочок і 
утворюють велике загальне волотеподібне суцвіття, що складається з 
верхівкового і декількох бічних, більш-менш сильно розгалужених суцвіть, 
які виходять з пазух покривних листків. Приквіткові луски розміщені 
спірально, у кількості 5-7, у т. ч. 3-4 нижні – стерильні. Квітки двостатеві, без 
оцвітини. Тичинок 2, рідко 3. Приймочок 3. Основа стовпчика вузькоконічна, 
після дозрівання плодів опадає. Плоди яйцеподібні, у поперечному перерізі 
округлі, без ребер і граней, з потовщеним губчастим перикарпієм, на верхівці 
гострі, при основі скошені, з щиткоподібним диском. 

 
1.  Загальне суцвіття вузьке, переривчасте, з компактними, мало розгалуже-

ними бічними суцвіттями 6-10 (15) см завдовжки, з небагатьма видовже-
ними гілочками. Колоски зібрані по 5-20 (30) у щільні, відносно нечислен-
ні головчасті пучки .....................................................  1. C. mariscus (L.) Pohl 

–   Загальне суцвіття широке, більш-менш розлоге, не переривчасте, з нещіль-
ними, сильно розгалуженими боковими суцвіттями, до 20 см завдовжки, з 
численними видовженими гілочками. Колоски зібрані по 3-7 (10) у нещільні, 
численні пучки ..................................  2. C. martii (Roem. et Schult.) K. Richt. 

 
РIД 19.  ОСОКА – CAREX  L. 

 
Багаторiчники, однодомнi, дуже рiдко дводомнi, з повзучими або вкоро-

ченими кореневищами, утворюють нещiльнi або щiльнi дернини, або купини. 
Стебла здебiльшого триграннi, вкритi листками з кілюватими, плоскими, жо-
лобчастими або завернутими листковими пластинками. Квiтки одностатевi, 
без оцвiтини, у багатоквiткових колосках, які зiбрані в колосовиднi, голов-
частi або волотеподібні суцвiття. Колоски складаються з чоловiчих або 
жiночих квiток, або змiшанi – андрогiннi чи гiнекандричнi. При основi 
колоскiв є лiнiйнi або лускоподібнi покривнi листки. Квiтки одностатевi: 
чоловiчi складаються з трьох тичинок; жiночi – з однiєї маточки, зав’язь якої 
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знаходиться в особливому органi – мiшечку, утвореному внаслiдок зростання 
приквiток. Приймочок 2-3. Плоди двоопуклi або триграннi. 

 
1.  Суцвiття складається з одного верхiвкового колоска, без покривного листка  
 .............................................................................................................................2. 
–   Суцвiття складається з верхiвкового та бiчних колоскiв у пазухах покрив-

них листкiв. Нижнiй покривний листок з листковою пластинкою або лус-
ковидно-шилоподібний ....................................................................................6. 

2.  Рослини дводомнi, колоски одностатевi. Приймочок 2 ................................3. 
–   Рослини однодомнi, колоски андрогiннi. Приймочок 3 ...............................4. 
3.  Рослини без повзучих кореневищ. Стебла триграннi, глибокоборознистi, 

пiхви нижнiх листкiв темно-бурi. Чоловiчi колоски 1,5-2,5 см завдовжки. 
Жiночi колоски лiнiйно-довгастi, з горизонтально або вниз вiдiгнутими 
мiшечками. Мiшечки яйцевидно-ланцетоподібні, тонкостiннi, з тонкими 
жилками .......................................................................  96. C. davalliana Smith 

–   Рослини з тонкими повзучими кореневищами. Стебла цилiндричнi, неви-
разно-борознистi, зi свiтло-бурими пiхвами нижнiх листкiв. Чоловiчi ко-
лоски 1,2-1,5 (2) см завдовжки. Жiночi колоски цилiндричнi, з горизон-
тально вiдхиленими мiшечками. Мiшечки яйцеподібні, товстостiннi, з по-
товщеними жилками ................................................................  95. C. dioica L. 

4.  Мiшечки вузьколанцетоподібні або шилоподібні, 6-7 мм завдовжки, со-
лом’яно-жовтi, з дозрiванням плодiв вiдхиленi вниз. Приквіткові луски 
ланцетнi, значно коротшi за мiшечки, рано опадають. Носик мiшечка ви-
довжений, поступово звужений. Листкова пластинка вгорi пряма ................ 

 ......................................................................................  92. C. pauciflora Lightf. 
–   Мiшечки яйцеподібні, широкояйцеподібні або довгасто-оберненояйцепо-

дібні, 3-4 мм завдовжки, темно-бурi, дозрілі притиснуті до осі колоска або 
більш-менш відхилені, але не бувають вниз відігнуті, різко звужені в ко-
роткий носик .....................................................................................................5. 

5.  Нижні лускоподібнi листки пурпурові. Листки 1,5-2 мм завширшки, майже 
прямі. Мiшечки блискучі, з дозрiванням плодiв більш-менш відхилені від 
осi колоска. При основі плода наявний осьовий придаток, майже рівний 
йому за довжиною .......................................................  93. C. obtusata Liljebl. 

–   Нижні лускоподібнi листки світло-бурі або каштанові. Листки 2-2,5 мм 
завширшки, звивисті. Мiшечки темно-бурi, з дозрiванням плодiв притиснутi 
до осi колоска. Приквіткові луски яйцевиднi, трохи коротшi за мiшечки, 
довго не опадають. Осьовий придаток переважно відсутній .......................... 

 .............................................................................................  94. C. rupestris All. 
6 (1). Приймочок 3. Плоди триграннi або округло-триграннi ...........................7. 
–   Приймочок 2. Плоди двоопуклi ....................................................................68. 
7.  Верхiвковий колосок у суцвiттi гiнекандричний (нижні квітки в колоску 

чоловічі, верхні – жіночі), решта – жiночi; iнколи всi колоски андрогінні 
(нижні квітки в колоску жіночі, верхні – чоловічі) .......................................8. 

–   Верхнi колоски (1 або кiлька) чоловiчi, нижнi – жіночі .............................13. 
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8.   Усi колоски андрогiннi, зближенi в густе суцвiття, 1-2 (3) см завдовжки. 
Нижнiй покривний листок плiвчастий з вiстрям, без листкової пластинки. 
При основi плода є осьовий придаток, однакової з ним довжини. Рослини 
без повзучих кореневищ. Нижнi листковi пiхви сiтчасто-волокнистi .......... 

 .................................................................................................. 3. C. curvula All. 
 –   Верхiвковий колосок гiнекандричний, решта – жiночi, розставленi у 

верхнiй частинi стебла. Суцвiття понад 3 см завдовжки. Покривний лис-
ток з листковою пластинкою. При основi плода немає осьового придатка . 

 ............................................................................................................................9. 
9.   Рослини з повзучими кореневищами. Нижнiй жiночий колосок сидячий, 

рiдко з коротенькою нiжкою, прямостоячий ..............................................10. 
 –   Рослини без повзучих кореневищ. Нижнiй жiночий колосок на нiжцi, по-

хилий або звислий .........................................................................................11. 
10. Верхiвковий колосок булавоподібний або довгасто-яйцеподібний, на 1/3-

1/4 з чоловiчих, добре помiтних квiток. В’язальце пиляка на верхiвцi з 
придатком у виглядi кiлькох нитковидних вiдросткiв. Бічних колоскiв 2-
3 (4), яйцеподібних або довгасто-яйцеподібних, 1-1,5 (2) см завдовжки та 
6-10 мм завширшки. Приквіткові луски з сосочками вздовж середньої 
жилки. Мiшечки (3,5) 4-4,5 мм завдовжки, зеленувато-бiлуватi або сизо-
зеленi, з досить великими добре вираженими сосочками. Носик широко 
виїмчастий, із зубцями, що розходяться ...........  55. C. buxbaumii Wahlenb. 

 –   Верхiвковий колосок цилiндричний, з небагатьма малопомiтними чоловi-
чими квiтками. В’язальце пиляка на верхiвцi без придатка. Бічних 
колоскiв 3-4 (5), цилiндричних, 1,5-3,5 см завдовжки та 4-6 мм завширшки, 
нижнi iнколи галузистi. Приквіткові луски без сосочкiв уздовж середньої 
жилки. Мiшечки 3-3,5 мм завдовжки, зеленi або жовтувато-зеленi, з ма-
ленькими сосочками. Носик з вузькою виїмкою й прямими зубцями .......... 

 .....................................................................................  54. C. hartmanii Cajand. 
11. Нижнiй покривний листок з пiхвою понад 1 см завдовжки. Мiшечки 

ланцетоподібні, (4,5) 5-6 мм завдовжки, шорсткi, поступово звуженi в дов-
гий шорсткий носик. Приквіткові луски чорнувато-бурi або мiдно-iржавi, 
з вузькими прозорими плівчастими облямівками. Стебла при основi оточенi 
свiтлими бурувато-жовтими пiхвами ...................... 2. C. fuliginosa Schkuhr 

 –   Нижнiй покривний листок з пiхвою до 0,5 см завдовжки. Мiшечки широ-
кояйцеподібнi, червонувато-бурi, (3) 3,5-4 (4,5) мм завдовжки, голi, раптово 
звуженi в короткий носик. Приквіткові луски майже чорнi. Стебла при 
основi оточенi червонуватими, частково безлистими пiхвами ................ 12. 

12. Дозрілі мішечки іржаво-жовті, з пурпурово-чорним носиком, дуже рідко 
буруваті, (3,5) 4-4,5 мм завдовжки. Приквіткові луски довгасто-яйцевидні, 
довші за мішечки. Суцвіття (3,5) 4-6 (7) см завдовжки, складається пере-
важно з п’яти колосків, кожен з яких 1-2 (2,5) см завдовжки. У пазусі 
нижнього покривного листка майже завжди наявний колосок. Рослини 15-
45 см заввишки ........................................................................  56. C. atrata L. 

 –   Дозрілі мішечки за кольором майже не відрізнються від приквіткових лусок, 
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чорно-пурпурові, (3) 3,5-4,2 мм завдовжки. Приквіткові луски яйцевидні, 
зазвичай коротші за мішечки. Суцвіття (3) 3,5-4,5 см завдовжки, склада-
ється переважно з чотирьох колосків, кожний з яких (1,5) 1,8-3 см завдовжки. 
У пазусі нижнього покривного листка колосок здебільшого відсутній. 
Рослини (20) 40-70 см заввишки ................................  57. C. aterrima Hoppe 

13 (7). Мiшечки плоско-опуклi, довгасто-яйцеподібні або яйцевидно-ланцето-
подібні, по краях вiд основи з вузьким зазубленим крилом. Нижнiй по-
кривний листок з бiльш-менш довгою пiхвою й листковою пластинкою, 
що значно перевищує суцвiття .....................................................................14. 

 –   Мiшечки в поперечному перерізі тупо-триграннi або округлi, по краях без 
крила. Колоски, окрім C. humilis, розміщені у верхній половині стебла ......  

 ...........................................................................................................................15. 
14. Мiшечки (8) 10-12 (15) мм завдовжки, шорсткі, спереду з численними 

жилками ....................................................................  13. C. hordeistichos Vill. 
 –   Мiшечки (5,5) 6-7 (7,5) мм завдовжки, гладкі, спереду з 5-7 жилками ......... 
 ......................................................................  14. C. secalina Willd. ex Wahlenb. 
15. Чоловiчих колоскiв 2 i бiльше ......................................................................16. 
 –   Чоловiчий колосок 1 ......................................................................................27. 
16. Рослини без повзучих кореневищ. Нижнiй покривний листок значно ко-

ротший за суцвiття й ледь сягає верхiвки нижнього колоска . ..................17. 
 –   Рослини з повзучими кореневищами. Нижнiй покривний листок переви-

щує суцвіття ...................................................................................................18. 
17. Жiночi колоски дуже густі, прямостоячі, нижній колосок на ніжці до 2 см 

завдовжки. Дозрілі мішечки зазвичай вниз відігнуті, зеленувато-жовті або 
жовті .......................................................................  24. C. lepidocarpa Tausch 

 –   Жiночi колоски нещільні, пониклі, нижні на ніжках, 5-9 см завдовжки, 
пурпурово-бурi. Дозрілі мішечки косо вверх відхилені від осі колоска. 
Мiшечки ланцетоподібні, триграннi, зверху пурпуровi, знизу блiдi, зверху 
й по краях покриті щетинками, з жилками ............. 1. C. sempervirens Vill. 

18. Мiшечки опушенi ..........................................................................................19. 
 –   Мiшечки голi ..................................................................................................22. 
19. Нижнi жiночi колоски на дуже коротких нiжках, майже сидячi. Листки 

голi, жолобчастi, 1-2 мм завширшки. Нижнiй покривний листок з корот-
кою пiхвою до 0,5 см завдовжки. Приквіткові луски жiночих колоскiв 
голi, з коротеньким вiстрям. Мiшечки опукло-триграннi, яйцеподібні, 4-
5 мм завдовжки, з густим довгим бурувато-сiрим, повстистим опушенням 
i вкороченим двозубим носиком. Стебла округлi, при основi вкритi черво-
нувато-бурими лускоподібними, сiтчасто розщепленими пiхвами ............... 

 ..........................................................................................  6. C. lasiocarpa Ehrh. 
 –   Нижнi жiночi колоски на нiжках (0,5) 1-3,5 см завдовжки. Листки плоскi, 

кiлюватi, 2,5-5 мм завширшки. Стебла триграннi ......................................20. 
20. Листки плоскi, кiлюватi, листковi пластинки та пiхви – розсiяно волосистi, 

iнколи опушення є тiльки на пiхвах листкiв. Приквітковi луски жiночих 
колоскiв розсiяно волосистi, з довгим вiстрям. Мiшечки округло-триграннi, 
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довгасто-яйцеподібні, 5,5-7 мм завдовжки, густо волосисті, з вкороченим, 
глибоко шиловидно-двозубим носиком ....................................  4. C. hirta L. 

 –   Листки голі. Приквітковi луски голі, гострі або з коротким вістрям. 
Мiшечки 2,5-4,5 мм завдовжки, голі або більш-менш густо вкриті дуже 
короткими щетинкоподібними волосками, з дуже коротким суцільним або 
виїмчастим носиком ......................................................................................21. 

21. Жiночi колоски близько 4 мм завширшки, на тонких видовжених нiжках, 
нижнi поникаючi. Мiшечки оберненояйцеподібні, 2,5-3 мм завдовжки, 
нерiвномiрно двоопуклi, зернисто шорсткi, угорі вкриті щетиноподібними 
волосками, молодi з червоними крапочками, дозрiлi майже чорні ...............  

 ............................................................................................. 19. C. flacca Schreb. 
 –   Жiночi колоски 5-7 мм завширшки, на нiжках, прямостоячi. Мiшечки 3,5-

4,2 (4,5) мм завдовжки, еліптичні або оберненояйцеподібні, дозрілі 
буруваті .......................................................................... 18. C. cuspidata Host 

22. Нижнiй покривний листок з пiхвою 0,5-3 см завдовжки. Приквіткові лус-
ки жіночих колосків з довгими шорсткими остюками. Мішечки яйцевид-
но-конічні, 6-7 мм завдовжки, здуто-тригранні, голі або дуже рідко з 
розсіяними волосками, з глибоко-двозубим носиком (зубці носика шило-
подібні, 1-2,5 мм завдовжки). Жіночих колосків 2-4. Стебла при основі з 
червонувато-коричневими, майже шкірястими, лускоподібними, сітчасто 
розщепленими піхвами. Листкові пластинки 3-6 мм завширшки, голі або 
тільки при основі опушені .........................................  5. C. atherodes Spreng. 

 –   Нижнiй покривний листок без пiхви або з ледь вираженою піхвою, до 
0,5 см завдовжки ........................................................................................... 23. 

23. Мішечки пухирчасто здуті, у поперечному перерізі округлі, більш-менш 
блискучі, з видовженим носиком (якщо з коротким носиком, то мішечки з 
прозорою плівчастою облямівкою, дозрілі – горизонтально відхилені від 
осі колоска). Приквіткові луски жіночих колосків гострі або тупі, без ос-
тюка ................................................................................................................24. 

 –   Мішечки не пухирчасто здуті, у поперечному перерізі випукло-тригранні 
або майже плоскі, матові, шкірясті, косо відхилені від осі колоска або 
притиснуті, з коротким носиком. Приквіткові луски жіночих колосків з 
остюком ..........................................................................................................25. 

24. Стебла у верхнiй частинi тупо- або округло-триграннi, гладенькi. Пiхви 
нижнiх листкiв голi, малиново-червонi або бурувато-червонi. Листки 
односкладчастi, сизо- або голубувато-зеленi, потовщенi, жорсткi, кiлюватi 
або жолобчастi, зверху з сосочками. Жiночi колоски 0,7-1 см завширшки, 
з горизонтально розмiщеними при дозрiваннi мiшечками. Мiшечки кол-
боподібні, 4-5 (6) мм завдовжки, свiтло-зеленi, з тонкими жилками, рiзко 
звуженi в двозубий носик 1-1,5 мм завдовжки ............  7. C. rostrata Stokes 

 –   Стебла у верхнiй частинi триграннi, шорсткi. Пiхви нижнiх листкiв з ко-
ротким густим опушенням, бурi або червонувато-бурi. Листки двосклад-
частi, зеленi, плоскi, без сосочкiв. Жiночi колоски 1-1,5 мм завширшки, з 
косо вверх спрямованими мiшечками. Мiшечки (6) 7-8 (9) мм завдовжки, 
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яйцеподібні або довгасто-яйцеподібні, жовтувато-зеленi, з жилками, по-
ступово звуженi в гостро-двозубий носик 0,8-1 мм завдовжки ..................... 

 ..................................................................................................  8. C. vesicaria L. 
25. Жiночi колоски 5-7 мм завширшки. Мiшечки майже плоскi, яйцеподібні, 

3-4 мм завдовжки, свинцево-оливковi або оливково-зеленi, з товстими ви-
ступаючими жилками. Носик виїмчасто неясно-двозубий ............................ 

 ........................................................................................  9. C. acutiformis Ehrh. 
 –   Жiночi колоски 0,8-1 см завширшки. Мiшечки випукло-тригранні, 5-6 мм 

завдовжки, темно-сірі або бурувато-жовтуваті, з товстими стінками, з гос-
тро-двозубим носиком ................................................................................. 26. 

26. Стебла при основi вкритi червонувато-бурими, сiтчасто нерозщепленими 
пiхвами листкiв. Листковi пластинки 5-15 мм завширшки, з виступаючи-
ми поперечними перегородками клiтинних стiнок. Жiночi колоски 8-
10 мм завширшки. Мiшечки опукло-триграннi, довгастояйцеподібні, тем-
но-сiрi, з тонкими вистутаючими жилками ..................  10. C. riparia Curtis 

 –   Стебла при основi вкритi червонувато-бурими, сiтчасто розщепленими 
пiхвами листкiв. Листковi пластинки 2-4 мм завширшки, жорсткуваті, із 
завернутими на нижню поверхню краями, без виступаючих поперечних 
перегородок клiтинних стiнок. Жiночi колоски 4-6 мм завширшки. 
Мiшечки яйцеподібні, бурувато-жовтуваті, із вдавленими жилками ........... 

 .................................................................  11. C. melanostachya Bieb. ex Willd. 
27 (15). Нижнi жiночi колоски (1-2) розмiщенi при основi стебла на довгих 

тонких нiжках, полягаючi. Верхнi колоски зближенi до верхiвки стебла. 
Плiд на верхiвцi з диском .............................................................................28. 

 –   Усi колоски розмiщенi у верхнiй частинi стебла, рiдше по всьому стеблу, 
але не розмiщенi при основi стебла на довгих тонких нiжках. Плiд на 
верхiвцi без диска або рiдко з диском .........................................................30. 

28. Рослини з повзучими кореневищами. Пiхви нижнiх листкiв коричневi, 
блискучi, з незначним волокнистим розпадом ................................................ 

 ............................................................  21. C. caryophyllea (див. також ст. 34). 
 –   Рослини без повзучих кореневищ. Пiхви нижнiх листкiв зi значним во-

локнистим розпадом або без волокнистого розпаду ..................................29. 
29. Мiшечки широковеретеноподібні, майже однаково зближенi до обох 

кiнцiв, 2,5-3 мм завдовжки, у поперечному перерізі округло-тригранні, 
спереду з 5-6 тонкими жилками. Мiшечки без носикiв або з дуже корот-
кими носиками. Плід на верхівці з диском ..................  26. C. depressa Link 

 –   Мiшечки оберненояйцеподібні, з видовженою клиноподібною основою, 5-
5,5 мм завдовжки, у поперечному перерізі тупо-тригранні, з численними 
ребристими жилками. Плід на верхівці без диска ....  37. C. halleriana Asso 

30. Нижнiй покривний листок з добре вираженою пiхвою 0,5-5 см завдовжки . 
 ...........................................................................................................................31. 
 –   Нижнiй покривний листок без пiхви або вона до 0,5 см завдовжки ........57. 
31. Мiшечки опушенi або щетинисто-шорсткi .................................................32. 
 –   Мiшечки голi, рiдше з шорстким носиком ..................................................41. 
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32. Мішечки більш-менш шорсткі від коротеньких щетинок, блискучі, у по-
перечному перерізі майже округлі. Жіночі колоски яйцеподібні або 
довгасті, 0,8-1,5 см завдовжки. Рослини з довгими повзучими кореневи-
щами, на кінцях яких формуються пучки з декількох пагонів ......................  

 .................................................................................. 50. C. liparocarpos Gaudin 
 –   Мішечки опушені густими або розсіяними волосками .............................33. 
33. Колоски в суцвiттi зближенi, на коротких нiжках. Плiд на верхiвцi з диском 

..........................................................................................................................34. 
 –   Колоски в суцвiттi розставленi або зближенi, здебiльшого на довгих нiжках. 

Плiд на верхiвцi без диска ............................................................................35. 
34. Рослини без повзучих кореневищ. Пiхви нижнiх листкiв свiтло-сiрувато-

бурi, зi значним волокнистим розпадом. Мiшечки довгастi, оберненояй-
цеподібні, (2) 2,5-3 мм завдовжки, з добре вираженим двозубим або май-
же суцiльним носиком 0,6-1 мм завдовжки .................  27. C. umbrosa Host 

 –   Рослини з повзучими кореневищами. Пiхви нижнiх листкiв блискучi, 
коричневi, з незначним волокнистим розпадом. Мiшечки широко-оберне-
нояйцеподібні, 2-2,5 мм завдовжки, з коротким суцiльним або ледь 
виїмчастим носиком 0,2 мм завдовжки ............  28. C. caryophyllea Latourr. 

35. Мішечки 4,5-6,5 мм завдовжки, довгасто-яйцеподібні або оберненояйце-
подібні, доверху і донизу більш-менш рівномірно звужені, без білуватого 
придатка, з численними жилками та з добре вираженим двозубим носи-
ком 1-2,5 мм завдовжки. Чоловічий колосок розміщений завжди вище жі-
ночих колосків. Жіночі колоски густі. Нижній покривний листок з добре 
розвиненою лінійною листковою пластинкою ...........................................36. 

 –   Мішечки 2,5-4 (4,5) мм завдовжки, оберненогрушоподібні, з більш-менш 
клиноподібно відтягнутою основою, яка часто з білуватим придатком, без 
жилок або з кількома неясними жилками та з дуже коротким, дещо зігнутим, 
цілісним або ледь виїмчастим носиком. Чоловічий колосок розміщений 
нижче верхнього жіночого колоска або на одному з ним рівні. Жіночі ко-
лоски нещільні. Нижній покривний листок без листкової пластинки або 
рідко вона щетинкоподібна ...........................................................................37 

36. Рослини з повзучими кореневищами. Листки (1,5) 2-3 мм завширшки. 
Жiночi колоски блідо-зелені. Мiшечки 5-6,5 мм завдовжки, з видовженим 
2-2,5 мм завдовжки гостро-двозубим носиком ............. 22. C. michelii Host 

 –   Рослини без повзучих кореневищ. Листки 5-7 мм завширшки. Жiночi ко-
лоски коричневі. Мiшечки 4,5-5 мм завдовжки, з коротким носиком до 
1 мм завдовжки .............................................................. 23. C. brevicollis DC. 

37. Листки 1-1,5 мм завширшки, у 3-6 (10) разiв перевищують короткі стебла, 
які 2-10 (17) см заввишки. Колоски розмiщенi майже по всiй довжинi 
стебла. Приквіткові луски чоловічого колоска з широкими прозорими 
плівчастими облямівками. Жiночi колоски 3-8 мм завдовжки, 3-6-квiтковi. 
Мiшечки 2,5-3 мм завдовжки, оберненояйцеподібні, при основi з бiлим 
придатком, без жилок, з коротким суцiльним носиком .................................. 

 .......................................................................................... 40. C. humilis Leysser 
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 –   Листки 2-6 мм завширшки, коротші за стебла, рівні їм або дещо довші за 
них. Стебла 10-50 см заввишки. Колоски розміщені у верхній частині 
стебла. Приквіткові луски чоловічого колоска з вузькими прозорими плів-
частими облямівками ....................................................................................38. 

38. Генеративнi пагони верхiвковi (кореневище симподiальне), з кiлькома 
листками, якi мають розвиненi пластинки. Пiхви нижнiх листкiв темно-
пурпуровi або бурі з коричневим вiдтiнком, iз сiтчасто-волокнистим роз-
падом. Шипики й щетинки при основi листкових пластинок спрямованi 
вгору. Мiшечки округло-триграннi, з потовщеною нiжкою, без бiлого при-
датка при основi ............................................................................................39. 

 –   Генеративнi пагони бiчнi (кореневище моноподiальне), з 1-2 лускопо-
дібними листками, без пластинок або з щетинкоподібними пластинками. 
Пiхви нижнiх листкiв вишнево-червонувато-рожевi або зеленуватi, без 
сiтчасто-волокнистого розпаду. Шипики й щетинки при основi листкових 
пластинок спрямованi вниз. Мiшечки триграннi, з бiлуватим придатком 
при основi .......................................................................................................40. 

39. Рослини не щільнодернинні, з пагонами, що полягають i вкорiнюються. 
Пiхви нижнiх листкiв пурпурово-бурі. Листки м’які, 2-3 мм завширшки. 
Мішечки (3,5) ,8-4 мм завдовжки, з витягнутою основою 0,8-1 (1,3) мм 
завдовжки .....................................................  39. C. rhizina Blytt ex Lindblom 

 –   Рослини щільнодернинні, без пагонiв, що полягають. Пiхви нижнiх 
листкiв бурі. Листки жорсткуваті, 1,5-2,5 мм завширшки. Мішечки 3-
3,5 мм завдовжки, з витягнутою основою 0,5-0,6 мм завдовжки .................. 

 ................................................................................ 38. C. pediformis C.A. Mey. 
40. Генеративнi пагони вкритi вишнево-червонувато-рожевими пiхвами листкiв, 

без пластинок. Колоски розставленi або ледь зближенi, але не пучкувато 
зближенi. Чоловiчий колосок пурпуровий, 1-1,5 см завдовжки. Жiночi ко-
лоски 5-10-квiтковi, на нiжках до 4 см завдовжки. Нижнiй покривний листок 
з пiхвою 1-2 см завдовжки. Приквітковi луски рівні мiшечкам. Мiшечки 
(3,5) 3,8-4 (4,5) мм завдовжки .............................................  41. C. digitata L. 

 –   Генеративнi пагони вкритi зеленуватими або блiдо-пурпуровими пiхвами 
листкiв, верхня пiхва з щетинкоподібною листковою пластинкою. Колос-
ки пучкувато зближенi. Чоловiчий колосок свiтло-коричневий, до 0,5 см 
завдовжки. Жiночi колоски 4-6-квiтковi. Нижнiй покривний листок з 
пiхвою 0,5 см завдовжки. Приквіткові луски коротшi за мiшечки. 
Мiшечки близько 3,5 мм завдовжки ..................... 42. C. ornithopoda Willd. 

41 (31). Листковi пластинки волосисто опушенi та вiйчастi по краях, 5-
10 (12) мм завширшки, на генеративних пагонах значно коротшi нiж на ве-
гетативних. Пагони вкритi чорно-пурпуровими щiльними лускоподібними 
пiхвами. Жiночих колоскiв 3-4, на довгих тонких нiжках, iнколи нижнiй 
колосок поникає. Мiшечки оберненояйцеподібні, тупотриграннi, 4,5-5 мм 
завдовжки, з численними жилками, з дещо зiгнутим на верхiвцi iржавим 
носиком 1,5-2 мм завдовжки. Рослини з довгими, тонкими, повзучими ко-
реневищами ......................................................................... 21. C. pilosa Scop. 
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 –   Листковi пластинки голi, майже однакової довжини на генеративних i 
вегетативних пагонах ....................................................................................42. 

42. Мішечки (7) 8-9 мм завдовжки, з численними жилками, жовтуваті або бу-
рувато-зелені, блискучі, різко звужені в довгий (близько 3 мм завдовжки), 
по краях шорсткий, носик, угорі з прозорою плівчастою облямівкою. 
Жіночі колоски 2-6-квіткові, 1-2,5 мм завдовжки, нижні на ніжках до 5-
7 см завдовжки, прямостоячі. Піхви нижніх листків пурпурові, блискучі. 
Листкові пластиники 2-4 мм завширшки, жорсткуваті. Рослини 50-100 см 
заввишки .................................................. 20. C. depauperata Curtis ex With. 

 –   Мішечки до 7 мм завдовжки, з небагатьма жилками або без жилок. Піхви 
нижніх листків світло-бурі, бурувато-солом’яні або сіруваті ...................43. 

43. Рослини з повзучими кореневищами. Жiночi колоски рiдкоквiтковi ......44. 
 –   Рослини без повзучих кореневищ. Жiночi колоски густоквiтковi, рiдше 

рiдкоквiтковi ................................................................................................. 46. 
44. Чоловічий колосок білуватий або блідо-бурий, лінійно-ланцетоподібний, 

0,5-1,5 см завдовжки, розміщений на одному рівні або дещо нижче на-
ступного за ним жіночого колоска. Жіночі колоски 0,5-1 см завдовжки, 2-
4 (6)-квіткові. Покривні листки у вигляді прозорих плівчастих облямівок 
на верхівці піхов, без листкових пластинок. Мішечки еліптичні або 
оберненояйцеподібні, 3,5-4 мм завдовжки, солом’яно-жовті, з суцільним, 
угорі з прозорим плівчасто облямованим носиком. Листки щетинкоподібні, 
уздовж складені, 1-1,5 мм завширшки ...............................  49. C. alba Scop. 

 –   Чоловічий колосок іржавий або коричневий, розміщений вище жіночих 
колосків. Покривні листки з листковими пластинками. Носик мішечка 
вгорі без прозорої плівчастої облямівки. Листки 2-5 мм завширшки ..... 45. 

45. Листки сизо-зеленi, прямi, 2-4 мм завширшки, довго-загостренi, з сосочка-
ми на нижнiй сторонi. Пiхви нижнiх листкiв бурi, волокнисто розщепленi. 
Приквітковi луски чоловiчого колоска з прозорими плівчастими облямів-
ками. Приквітковi луски жiночих колоскiв i мiшечки у верхнiй частинi з 
сосочками. Носик мiшечка короткий, 0,3-0,5 мм завдовжки. Нижнiй по-
кривний листок з листковою пластинкою .........................  25. C. panicea L. 

 –   Листки зеленi, 3-5 мм завширшки, короткозагостренi, без сосочкiв або з 
поодинокими сосочками. Пiхви нижнiх листкiв свiтло-коричневi. Нижнiй 
покривний листок пiхвовий – без листкової пластинки або з дуже короткою 
листковою пластинкою, що становить 1/3-1/4 довжини пiхви. Приквітковi 
луски чоловiчого колоска iржавi. Приквітковi луски жiночих колоскiв i 
мiшечки без сосочкiв. Носик мiшечка 0,8-1,2 мм завдовжки, зiгнутий, 
спереду виїмчастий ..................................................... 24. C. vaginata Tausch 

46. Нижнiй жiночий колосок на довгiй нiжцi, пониклий .................................47. 
 –   Нижнiй жiночий колосок сидячий або на нiжцi, прямостоячий ...............50. 
47. Чоловiчий колосок 0,5-0,7 (1) см завдовжки, розмiщений нижче або на 

рiвнi верхнього жiночого колоска. Мiшечки (3,2)3,5-4 мм завдовжки, без 
жилок. Суцвiття 3-7 (9) см завдовжки. Нижнiй покривний листок з пiхвою 
до 5 см завдовжки. Жiночих колоскiв (1) 2-4, вузькояйцеподібних, 0,8-
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1,5 (2) см завдовжки. Листки 2-3 (4) мм завширшки. Рослини 5-20 (30) см 
заввишки ............................................................................. 52. C. capillaris L. 

 –   Чоловiчий колосок 3,5-4,5 см завдовжки, розмiщений вище верхнього 
жiночого колоска. Мiшечки або 2,5-3,5 мм завдовжки з жилками, або 
(4) 5-6 мм завдовжки без жилок. Суцвiття понад 10 см завдовжки. Нижнiй 
покривний листок з піхвою більше 10 см завдовжки. Жiночих колоскiв 
(2) 4-6 (7), цилiндричних, (2) 3-12 (16) см завдовжки. Листки 4-20 мм зав-
ширшки. Рослини 30-150 (200) см заввишки ..............................................48. 

48. Мiшечки без жилок, (4) 5-6 мм завдовжки, з видовженим (2-2,5 мм зав-
довжки) двозубим носиком. Листки 4-8 (10) мм завширшки, м’якi, з обох 
бокiв зеленi. Пiхви нижнiх листкiв свiтло-бурi. Жiночi колоски (2) 3-4,5 см 
завдовжки, рiдкоквiтковi, нiжка нижнього колоска на 4-9 см виступає з 
пiхви покривного листка .............................................  15. C. sylvatica Huds. 

 –   Мiшечки з жилками, 2,5-4 мм завдовжки, з коротким (0,2-0,5 мм завдов-
жки) носиком .................................................................................................49. 

49. Листки 5-12 мм завширшки, м’які, зеленi. Пiхви нижнiх листкiв бурi або 
блідо-коричневі. Жiночi колоски (2,5) 4-8 см завдовжки, рідкоквiтковi, 
нiжка нижнього колоска 3-7 см завдовжки. Мiшечки 3-4 мм завдовжки ..... 

 ............................................................................................  16. C. strigosa Huds. 
 –   Листки (8) 10-15 (20) мм завширшки, жорсткi, зверху зеленi, зiсподу сизу-

ватi. Пiхви нижнiх листкiв червонувато-бурi. Жiночi колоски 7-12(16) см 
завдовжки, густоквiтковi, нiжка нижнього колоска на 1-3 см виступає з 
пiхви покривного листка. Мiшечки 2,5-3 мм завдовжки ................................ 

 ............................................................................................ 17. C. pendula Huds. 
50 (46). Нижній покривний листок у 1,5-5 разів довший за суцвіття, інколи 

рівний йому, а якщо коротший, то приквіткові луски жіночих колосків без 
шипоподібного вістря. Жіночі колоски яйцеподібні, довгасто-яйцеподібні 
або кулясті ......................................................................................................51. 

 –   Нижній покривний листок коротший за суцвіття, а якщо він рівний сут-
віттю, то приквіткові луски жіночих колосків з шипоподібним вістрям. 
Жіночі колоски довгасто-циліндричні або довгасто-яйцеподібні ............55. 

51. Приквіткові луски жіночих колосків з шипоподібним вістрям. Мішечки 
сірувато-зелені, (2,7) 3-3,5 (4) мм завдовжки, яйцеподібні, з численними 
дрібними пурпуровими крапочками. Жіночі колоски 1-1,5 (2) см завдовж-
ки. Листки жолобчасто складені ...................................  31. C. extensa Good. 

 –   Приквіткові луски жіночих колосків без вістря. Мішечки вiдхиленi в рiзнi 
боки, зеленувато-жовтуваті, без крапочок ..................................................52. 

52. Мiшечки дрiбнi (2-3,5 мм завдовжки), дозрiлi – косо вiдхиленi вiд осi ко-
лоска, з прямим, коротким (0,5-0,8 мм завдовжки), виїмчастим носиком. 
Жiночi колоски 0,5-1,2 см завдовжки, у кiлькостi 2-6, зближенi, нижнiй 
iнколи вiдставлений, галузистий. Листки 2-3 мм завширшки ....................... 

 ...........................................................................................  36. C. serotina Mérat 
 –   Мiшечки більші (4-6 (7) мм завдовжки), дозрiлi нижнi – вниз вiдiгнутi, з 

видовженим зiгнутим носиком. Жiночi колоски 1-1,5 см завдовжки, 
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нижнiй iнколи вiдставлений, але не галузистий. Листки 3-5 мм зав-
ширшки ..........................................................................................................53. 

53. Листки значно (у 1,5-2 рази) коротшi за стебла. Чоловiчий колосок на 
довгiй нiжцi (1) 1,5-2 (3) см завдовжки, його покривнi луски з прозорими 
плівчастими облямівками. Мiшечки (3,5) 3,7-4,5 (5) мм завдовжки, з носи-
ком, що дорiвнює 1/3 їхньої довжини. Плiд на 2/3 заповнює мiшечок ......... 

 ...................................................................................  34. C. lepidocarpa Tausch 
 –   Листки довшi за стебла або рівні їм за довжиною, рiдше дещо коротшi. 

Чоловiчий колосок сидячий або рiдко на нiжцi 1 (2) см завдовжки, його 
покривнi луски без прозорих плівчастих облямівок. Мiшечки 3,5-6 (7) мм 
завдовжки, з носиком, що дорiвнює 1/2 їхньої довжини. Плiд на 1/3 
заповнює мiшечок .........................................................................................54. 

54. Стебла висхiднi, дугоподібно зiгнутi у верхнiй частинi. Пiхва навпроти 
листкової пластинки закiнчується яйцевидним придатком 2-2,5 мм зав-
довжки. Нижнiй покривний листок спрямований угору, менше нiж у 1,5 
рази перевищує суцвiття. Нижнiй жiночий колосок дещо вниз вiдсунутий. 
Мiшечки 3,5-4 мм завдовжки, з ледь вiдхиленим носиком ............................ 

 .......................................................................................  35. C. demissa Hornem. 
 –   Стебла прямостоячi. Пiхва навпроти листкової пластинки без придатка. 

Нижнiй покривний листок горизонтально або косо вниз вiдiгнутий, у 
(1,5) 2-5 рази перевищує суцвiття. Усi жiночi колоски зближенi. Мiшечки 
4,5-6(7) мм завдовжки, зi значно вiдхиленим носиком .........  33. C. flava L. 

55. Носики мішечків в усті з прозорими плівчастими облямівками. Мішечки 
зеленувато-жовтуваті, 3,7-4 (5) мм завдовжки, без темних крапочок. 
Приквіткові луски жіночих колосків темно-коричневі з прозорими плівча-
стими облямівками, на верхівці без вістря, тупі або загострені. Чоловічий 
колосок (1) 1,5-2 (2,5) см завдовжки. Жіночих колосків 2-4, 1,5-2 см зав-
довжки. Листки 2-4 мм завширшки ................................ 32. C. hostiana DC. 

 –   Носики мішечків в усті без прозорих плівчастих облямівок, зазвичай 
вкриті щетинками. Мішечки зелені, буруваті або світло-іржаві, з числен-
ними дрібними буруватими або пурпуровими крапочками. Приквіткові 
луски жіночих колосків без прозорих плівчастих облямівок, на верхівці з 
шипоподібним шорстким вістрям ...............................................................56. 

56. Чоловічий колосок коричневий, рідко блідо-іржавий. Мiшечки досить 
щільно притиснуті один до одного і частiше вiдхиленi пiд гострим кутом 
вiд осi колоска, світло-іржаві або буруваті, тупо-тригранні в поперечному 
перерізі, різко звужені в більш-менш шорсткий, рідше гладкий, широко-
двозубий носик. Приквіткові луски жіночих колосків яйцевидні, 
коричневі, коротші за мішечки. Жіночих колосків 2-3 (4) ............................. 

 ...................................................................................................  30. C. distans L. 
 –   Чоловічий колосок білуватий або рідко блідо-іржавий. Мiшечки не 

щільно притиснуті один до одного, зеленуваті або жовтувато-зеленуваті, 
не буріють, округло-тригранні в поперечному перерізі, поступово звужені 
в гладкий, виїмчастий носик. Приквіткові луски жіночих колосків широко-
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яйцевидні, світло- або блідо-коричневі, більше ніж удвічі коротші за 
мішечки, тому малопомітні. Жіночих колосків 3-4 (5) ................................... 

 ........................................................................................... 29. C. diluta M. Bieb. 
57 (30). Мiшечки опушенi ...................................................................................58. 
 –   Мiшечки голi ..................................................................................................65. 
58. Мiшечки при основi з бiлим придатком. Колоски пучкувато зближенi. 

Стебла вкритi безлистими пiхвами, верхня – з щетинкоподібною пластин-
кою ............................................  42. C. ornithopoda (див. також ступiнь 40). 

 –   Мiшечки без придатка. Колоски не зближенi пучкувато. Листки на стеб-
лах, крiм найнижчих, з довгими пластинками ...........................................59. 

59. Плiд на верхiвцi з диском .......................................................  див. ступiнь 34. 
 –   Плiд на верхiвцi без диска ............................................................................60. 
60. Листки жолобчастi, 1-2 мм завширшки. Мiшечки яйцеподібні, з довгим 

бурувато-сiрим повстистим опушенням та гостро-двозубим носиком ......... 
 ........................................................... 6. C. lasiocarpa (див. також ступiнь 19). 
 –   Листки не жолобчастi. Мiшечки з коротким опушенням і майже 

суцiльним або ледь виїмчастим носиком ....................................................61. 
61. Покривний листок нижнього колоска лускоподібний або з щетинкоподіб-

ною пластинкою, яка коротша або дещо довша за свій колосок ..............62. 
 –   Покривний листок нижнього колоска з вузьколінійною пластинкою, більш-

менш рівний суцвіттю, перевищує або коротший за нього, але завжди не 
менше ніж удвічі довший за свій колосок ..................................................63. 

62. Рослини щільнодернинні, без повзучих кореневищ. Листки зелені, 1-2 мм 
завширшки, опушенi тiльки зверху, шипики при основi листкових пла-
стинок спрямованi вниз. Старi, сухi листки в нижній частині звивистi. 
Приквіткові луски без прозорих плівчастих облямівок. Жіночі колоски 
яйцеподібні або кулясті, 0,5-1 см завдовжки. Мiшечки 3,5-4,5 мм завдовжки, 
густо або рiдко опушенi прозорими волосками, з жилками й коротким 
двозубим носиком ..............................................................  47. C. montana L. 

 –   Рослини нещільнодернинні, з короткими повзучими кореневищами. Лист-
ки сірувато-зелені, 3-4 мм завширшки, голі, шипики при основi листкових 
пластинок спрямованi вгору. Старi, сухi листки не звивисті. Приквіткові 
луски всіх колосків іржаво-коричневі, з широкими прозорими плівчасти-
ми облямівками. Жіночі колоски довгасто-циліндричні, близько 1-1,5 см 
завдовжки. Мішечки (2) 2,5-3 мм завдовжки, густо опушені по всій 
поверхні .......................................................................  48. C. ericetorum Poll. 

63. Рослини щільнодернинні, без повзучих кореневищ. Колоски в суцвітті 
тісно зближені. Жіночі колоски кулясті або яйцеподібні, 0,5-0,8 (1) см зав-
довжки. Мiшечки круглясто-яйцеподібні, 2,5-3 мм завдовжки до основи 
шилоподібно звуженi, без жилок, рiзко звуженi в носик 0,2-0,5 мм завдовжки 

 .................................................................................................46. C. pilulifera L. 
 –   Рослини з довгими повзучими кореневищами. Колоски більш-менш 

розставлені. Мішечки з дуже коротким носиком або без носика .............64. 
64. Жіночі колоски кулясті або яйцеподібні, 0,5-0,8 (1) см завдовжки. Мішечки 
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тупо-тригранні, 2,5-3 мм завдовжки, зеленуваті, з жилками, досить густо 
вкриті білуватими блискучими волосками, з дуже коротким, ледь 
виїмчастим носиком. Листкові пластинки 1-2 мм завширшки, м’які, нижні 
листкові піхви з короткими волосками ..........................  45. C. globularis L. 

 –   Жіночі колоски довгасті, 0,8-1,5 см завдовжки. Мішечки округло-
тригранні, 2-2,5 мм завдовжки, сіруваті, без жилок, досить густо вкриті 
короткими щетинкоподібними волосками, без носика, нагорі з коротко-
двозубою, іржаво забарвленою виїмкою. Листкові пластинки сизо-зеленi, 
1,5-3 мм завширшки, жорсткуваті, опушенi знизу щетинками й з невели-
кою кiлькiстю волоскiв при основi листкових пластинок над язичком, 
нижні листкові піхви без волосків .................................. 44. C. tomentosa L. 

65 (57). Листковi пластинки з обох бокiв i пiхви розсiяно опушенi. Нижнiй 
покривний листок при основi переважно хвилястий. Жiночих колоскiв 2-4, 
коротко-цилiндричних, 0,8-2 см завдовжки, на нiжках 1-3 см завдовжки, 
нижнiй колосок пониклий. Луски жiночих колоскiв бiлуватi. Мiшечки 
довгасто-елiптичнi, 3-3,5 мм завдовжки, майже без носика. В’язальце пи-
ляка на верхiвцi без придатка ..........................................  43. C. pallescens L. 

 –   Листковi пластинки та пiхви голi. Нижнiй покривний листок при основi 
не хвилястий. Мiшечки з носиками. В’язальце пиляка на верхiвцi з кону-
соподібним придатком ..................................................................................66. 

66. Рослини з довгими повзучими кореневищами. Листки 1-2 мм завширшки. 
Жіночі колоски 0,5-2,5 см завдовжки ......................................................... 67. 

 –   Рослини без повзучих кореневищ. Листки 6-12 мм завширшки, свiтло-
зеленi, за довжиною майже рiвнi стеблам. Нижнiй покривний листок 
перевищує суцвiття. Жiночих колоскiв 2-5, 3-6 см завдовжки, цилiндрич-
них, дуже густих. Мiшечки яйцевидно-ланцетоподібні, 4,5-5,5 мм завдовжки, 
блiдо-зеленi, дозрiлi – горизонтально вiдхиленi, без сосочкiв, з видовже-
ним двозубо-шилоподібним носиком ....................  12. C. pseudocyperus L. 

67. Коренi з густими довгими жовтувато-оранжевими або жовтувато-бурими 
волосками. Жiночих колоскiв 1-2(3), багатоквіткових, 1-2,5 см завдовжки, 
овальних або довгастих, на ніжках. Мiшечки яйцевидно-елiптичнi, 4-
4,5 (5) мм завдовжки, сизо- або голубувато-зеленi, густо вкритi сосочками, 
з коротким, округлим у зiвi носиком ....................................  53. C. limosa L. 

 –   Коренi без жовтувато-оранжевих або жовтувато-бурих волосків. Жiночих 
колоскiв переважно 3, малоквіткових, скупчених, 0,5-0,8 см завдовжки, 
кулястих або широкояйцеподібних, майже сидячих. Мiшечки шкірясті, 3-
3,5 мм завдовжки, жовті, з коротким, на верхівці з прозорою плівчастою 
облямівкою, носиком ..................................  51. C. supina Willd. ex Wahlenb. 

68 (6). Колоски в суцвiттi одностатевi: верхнi (1 або бiльше) – чоловiчi, нижнi 
– жiночi, iнколи з декiлькома тичинковими квiтками на верхiвцi ............69. 

 –   Колоски в суцвiттi змiшанi: андрогiннi або гiнекандричнi, або рiдше верхнi 
й нижнi – жiночi, серединнi – чоловiчi, iнколи з домiшкою андрогiнних, або 
тiльки верхнiй колосок гiнекандричний, решта – жiночi ............................75. 
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69. Рослини з повзучими кореневищами, не утворюють купин .....................70. 
 –   Рослини без повзучих кореневищ, утворюють купини .............................73. 
70. Нижнi лускоподібні листки червонувато-коричневi або коричневi, 

кiлюватi, сiтчасто розщепленi, як i пiхви нижнiх листкiв. Мiшечки яйце-
подібні або оберненояйцеподібні, 2,0-2,3 мм завдовжки, без жилок або з 
неясними жилками й дуже коротким носиком. Листковi пластинки (5) 7-
10 (11) мм завширшки, без сосочкiв .............................  63. C. buekii Wimm. 

 –   Нижнi лускоподібнi листки бурi, рiдше червонувато-бурi, не кiлюватi, не 
розщепленi сiтчасто. Плiвчаста грань пiхов нижнiх листкiв без жилок i 
розпадається на частинки неправильної форми. Листковi пластинки (2) 3-
5 (8) мм завширшки, з сосочками на верхнiй або нижнiй поверхнi .........71. 

71. Мішечки з жилками. Нижнiй покривний листок перевищує колосок або 
рівний суцвiттю, або перевищує суцвіття, з короткими (до 1 мм завдов-
жки) свiтлими, плiвчастими вушками. Пiхви нижнiх листкiв темно-бурi 
або буро-коричневi ........................................................................................72. 

 –   Мішечки без жилок. Нижнiй покривний листок коротший за колосок або 
рiвний йому, з довгими (понад 1,5 мм завдовжки) темно-коричневими або 
чорними плiвчастими вушками. Пiхви нижнiх листкiв червонувато-бурi 
або червонувато-коричневi, дещо блискучi ..................................................... 

 .......................................................................  65. C. bigelowii Torr. ex Schwein. 
72. Суцвiття понад 10 см завдовжки. Жiночi колоски 3-7 (10) см завдовжки. 

Стебла (2,0-2,5 мм завтовшки), шорсткi або гострi вiд шипикiв. Нижнiй 
покривний листок перевищує суцвiття або рiвний йому за довжиною. 
Листковi пластинки зi споду з сосочками. Мiшечки з темним носиком ...... 

 ......................................................................................................  59. C. acuta L. 
 –   Суцвiття до 10 см завдовжки. Жiночi колоски 1-2 (3) см завдовжки. Стеб-

ла 1-1,5 мм завтовшки. Нижнiй покривний листок коротший за суцвiття, 
рiдше рiвний йому за довжиною, дуже рiдко перевищує його. Мiшечки зi 
свiтлим носиком .....................................................  60. C. nigra (L.) Reichard 

73 (69). Нижнi лускоподібнi листки солом’яно-жовтi, бурувато-жовтi або 
свiтло-бурi. Листки 3-6 мм завширшки, з сосочками зiсподу. Нижнiй по-
кривний листок з плiвчастими вушками. Суцвiття понад 10 см завдовжки. 
Верхнiй чоловiчий колосок 3-6 см завдовжки, жiночi – 2-6 см завдовжки. 
Мiшечки яйцеподібні, 2,5-3 мм завдовжки, без жилок або з декiлькома 
жилками ...................................................................................  62. C. elata All. 

 –   Нижнi лускоподібнi листки темно-пурпуровi або темно-бурi. Листки 1-
4 мм завширшки. Чоловiчі колоски 1-2,5 (3) см завдовжки, жiночi – 1-
2 (3) см завдовжки .........................................................................................74. 

74. Корені з густими короткими сірувато-білими волосками. Піхви при основі 
пагонів темно-пурпурові, сітчасто розщеплені. Листки зелені, (1,5) 2-4 мм 
завширшки. Мiшечки елiптичнi, двоопуклі, без жилок .................................  

 ...............................................................................................  64. C. cespitosa L. 
 –   Корені з густими доволі довгими, бурувато-жовтими волосками. Піхви при 

основі пагонів темно-пурпурові, червонувато-бурі або бурі, не розщеплені 
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сітчасто. Листки сіро-зелені, 1-2 (3) мм завширшки. Мiшечки плоско-
опуклі, з 4-5 жилками ....................................  61. C. juncella (Fries) Th. Fries 

75 (68). Колоски на коротких нiжках, iнколи нижнiй колосок знаходиться при 
основi стебла на довгiй нiжцi, пониклий. Суцвiття китицеподібнi. Верхiв-
ковий колосок гiнекандричний, бiчнi – жiночi. Приквіткові луски чорно-
пурпуровi .............................................................................. 58. C. bicolor All. 

 –   Колоски сидячі. Суцвiття колосоподібні, головчастi або волотеподібні, з 
двостатевих колоскiв, iнколи одностатевих або змiшаних. Приквіткові лу-
ски не чорно-пурпуровi ................................................................................76. 

76. Колоски в суцвітті різні: верхнi та нижнi – жiночi, середнi – чоловiчi або з 
домiшкою андрогiнних, через що суцвiття посерединi є вужчим – нiби має 
перетяжку. Мiшечки 4-5 мм завдовжки, яйцеподібні, бурi, з жилками, вiд 
середини вузько-зазублено-крилатi, з двозубим носиком. Рослини з дов-
гими, горизонтальними кореневищами, 3-5 мм завтовшки. Пiхва навпроти 
листкової пластинки трав’яна (зелена) ........................  75. C. disticha Huds. 

 –   Колоски в суцвiттi двостатевi .......................................................................77. 
77. Колоски в суцвiттi андрогінні (нижні квітки в колоску жіночі, верхні – 

чоловічі) .........................................................................................................78. 
 –   Колоски в суцвiттi гiнекандричні (нижні квітки в колоску чоловічі, верхні 

– жіночі) .........................................................................................................89. 
78. Рослини з довгими повзучими сланкими пагонами, які стеляться по 

поверхнi мохового покриву, з видовженими мiжвузлями, вiд яких вiдходять 
поодинокi прямостоячi стебла. Суцвiття головчастi, 0,8-1,5 см завдовжки, 
з 3-6 тiсно зближених колоскiв (виглядає одноколосковим). Мiшечки яй-
цеподібні, 3-4 мм завдовжки, плоско-опуклi, блискучi, з жилками та ко-
роткими носиками з прозорими плівчастими облямівками ............................ 

 .......................................................................  80. C. chordorrhiza Ehrh. ex L. f. 
 –   Рослини без повзучих сланких пагонiв .......................................................79. 
79. Суцвiття волотеподібні, з довгими гiлочками або колосовидно-волотепо-

дібні з вкороченими гiлочками. Мiшечки двоопуклi, товстошкiрястi, з не-
виразно-двозубим носиком. Листковi пластинки односкладчасті ...........80. 

 –   Суцвiття колосоподібні, iнколи тiльки в нижнiй частинi з 1-2 гiлочками. 
Мiшечки плоско-опуклi, з гостро-двозубим носиком. Листковi пластинки 
двоскладчастi .................................................................................................82. 

80. Стебла при основi вкритi чорно-бурими, волосоподібно розщепленими 
пiхвами лускоподібних листкiв. Мiшечки матовi, спереду з 10-13 жилка-
ми, звуженi у видовжений носик ...................  67. C. appropinquata Schum. 

 –   Стебла вкритi каштановими або чорно-бурими, нерозщепленими пiхвами 
лускоподібних листкiв. Мiшечки блискучi, спереду з 3-6 (8) жилками, по-
ступово звуженi в носик ...............................................................................81. 

81. Рослини утворюють великi купини. Стебла при основi до 10 мм завтов-
шки, укритi широкими (до 10 мм завширшки) шкiрястими, каштановими 
лускоподібними листками. Листки 4-6 мм завширшки, плоскi, кiлюватi. 
Коренi товстi, 2-3 мм завтовшки. Суцвiття 5-10 см завдовжки, волотепо-
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дібні, з вiдхиленими гiлочками. Мiшечки 3-3,5 мм завдовжки ..................... 
 .............................................................................................  66. C. paniculata L. 
 –   Рослини утворюють нещiльнi дернини. Стебла при основi до 4 мм завтовш-

ки, укритi вузькими (до 4 мм завширшки), чорно-бурими лускоподіб-
ними листками. Листки 1,5-3 мм завширшки, жолобчастi. Коренi тонкі, 
0,3-0,7 мм завтовшки. Суцвiття 2-3,5 см завдовжки, колосовидно-волоте-
подібні. Мiшечки 2,5-3 мм завдовжки .....................  68. C. diandra Schrank 

82 (79). Рослини нещільнодернинні, з довгими повзучими кореневищами ..83. 
 –   Рослини щільнодернинні, з укороченими кореневищами .........................84. 
83. Кореневища дуже довгі, тонкі, 0,8-1,5 (2) мм у діаметрі, на кінцях яких 

формуються щільні пучки з двох або кількох пагонів. Суцвіття 1,5-3 см 
завдовжки. Мішечки шкірясті, плоско-опуклі, 4-4,5 мм завдовжки, з шор-
стким носиком. Стебла при основі вкриті темно-бурими або каштанови-
ми, рідше сіруватими піхвами листків .............  81. C. stenophylla Wahlenb. 

 –   Кореневища часто потовщені, 2,5-5 (6) мм у діаметрі, з розставленими по 
одному (рідше по 2-3) пагонами. Суцвіття 2-4 см завдовжки. Мішечки 
плоско-опуклі, яйцеподібні, широкояйцеподібні або еліптичні, блискучі. 
Стебла при основі вкриті бурими або каштановими піхвами листків .......... 

 ...............................................................................................  79. C. divisa Huds. 
84. Стебла 2,5-4 мм завтовшки. Листки 5-10 мм завширшки. Приквітковi лус-

ки шорсткоостистi. Мiшечки з жилками .....................................................85. 
 –   Стебла 1-1,5 мм завтовшки. Листки 2-4 (5) мм завширшки. Приквітковi 

луски не шорсткоостистi. Мiшечки без жилок або з ледве помiтними жил-
ками ................................................................................................................86. 

85. Стебла вузькокрилатi, при основi вкритi чорно-бурими, волокнистороз-
щепленими листковими пiхвами. Суцвiття при дозрiваннi плодiв бурi або 
темно-бурi, 6-8 см завдовжки, розгалужені. Мiшечки шкiрястi, з потовще-
ними жилками. Носик мiшечка спереду глибоко, ззаду слабо клинопо-
дібно розщеплений. Висота пiдйому язичка втричi менша за ширину пiхви 
листка ....................................................................................  69. C. vulpina L. 

 –   Стебла не крилатi, при основi вкритi свiтло-бурими, нерозщепленими або 
ледь розщепленими листковими пiхвами. Суцвiття при дозрiваннi плодiв 
свiтло-зеленi, 3-5 см завдовжки, здебiльшого нерозгалуженi або рiдше 
розгалуженi. Мiшечки не шкiрястi, з тонкими жилками. Носик мiшечка 
спереду i ззаду глибоко клиноподібно розщеплений. Висота пiдйому язич-
ка майже рівна ширинi пiхви листка ................................................................ 

 ................................... 70. C. cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. 
86. Мiшечки при основi з потовщенням з губчастої тканини (незрiлi мiшечки 

при основi зморщенi). Суцвiття 2-4 см завдовжки. Коренi й нижнi луско-
подібнi листки з фiолетовим вiдтiнком .....................  74. C. contigua Hoppe 

 –   Мiшечки при основi без потовщень. Суцвiття 1,5-10 см завдовжки. Коренi 
й нижнi лускоподібнi листки з бурим або темно-бурим вiдтiнком ..........87. 

87. Суцвiття 5-10 см завдовжки, з дещо розставленими колосками, у нижнiй 
частинi розгалуженi. Приквітковi луски блiдо-зеленi. Мiшечки 3,5-4,5 мм 
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завдовжки, при дозрiваннi плодiв ледь вiдхиленi вiд осi колоска, але не 
розставленi зiрчасто. Плiвка язичка 0,2-0,3 мм завширшки. Висота пiдйому 
язичка в 1,5-2 рази перевищує дiаметр пiхви листка ...................................... 

 ............................................................................................71. C. divulsa Stokes 
 –   Суцвiття 1,5-6 см завдовжки, зi зближеними або ледь розставленими ко-

лосками. Приквітковi луски блiдо-коричневi. Мiшечки 3-6,5 (7) мм зав-
довжки, при дозрiваннi плодiв зiрчасто розставленi. Плiвка язичка 0,5 мм 
завширшки. Висота пiдйому язичка дорiвнює дiаметру пiхви листка .......... 

 ...........................................................................................................................88. 
88. Суцвiття 1,5-3 см завдовжки. Колоски 0,6-0,8 мм завдовжки. Мiшечки 3-

4,5 мм завдовжки та 1,8-2,5 мм завширшки, яйцеподібні або широкояйце-
подібні. Листки 2-3 мм завширшки .................................. 73. C. muricata L. 

 –   Суцвiття 3-6 см завдовжки, внизу iнколи з однiєю гiлочкою. Колоски 0,7-
1,5 см завдовжки. Мiшечки (4,5)5-6,5(7) мм завдовжки та 2,4-3 мм завшир-
шки, яйцеподібні або довгасто-яйцеподібні. Листки 3-5 мм завширшки ..... 

 ............................................................................... 72. C. polyphylla Kar. et Kir. 
89 (77). Суцвiття складається з 2-4, дрiбних (3-5 мм завдовжки), блiдо-зелених, 

малоквiткових колоскiв, у яких міститься 2-4 маточкових і 1-2 тичинкових 
квiток. Стебла тонкi, 0,6-0,8 (1) мм завтовшки, пiсля дозрiвання плодiв по-
лягають. Мiшечки яйцеподібні або елiптичнi, (2,2) 2,5-3,3 мм завдовжки, з 
потовщеними, ребристими жилками, без носика, дозрiлi сильно вiдхиленi 
вiд осi колоска .......................................................................  89. C. loliacea L. 

 –   Суцвiття складається з (3) 4-7 (12) багатоквiткових (бiльше 5 маточкових 
квiток) колосків, понад 5 мм завдовжки. Стебла не полягають. Мiшечки з 
носиком ..........................................................................................................90. 

90. Суцвiття головчастi, щiльнi, з 2-3 довгими покривними листками, якi в 
декiлька разiв його перевищують. Колоскiв 6-15, з численними, тiсно 
зближеними мiшечками. Приквітковi луски ланцетнi, загостренi, блiдо-
зеленi або iржавi, коротшi та вужчi за мiшечки. Мiшечки лiнiйно-ланцето-
подібнi, 7-9 мм завдовжки, жовто-зеленi, з тонкими жилками, вiд основи 
догори вузько-зазубленокрилатi, з довгим щетинкоподібним глибоко-
двозубим носиком ....................................................  83. C. bohemica Schreb. 

 –   Суцвiття колосоподібні, з кiлькох розставлених або зближених колоскiв. 
Мiшечки iншої форми та значно меншої довжини ....................................91. 

91. Рослини з повзучими кореневищами ...........................................................92. 
 –   Рослини без повзучих кореневищ ................................................................94. 
92. Мішечки по краях з досить широким, 0,2-0,3 мм завширшки, зазубленим 

крилом, шкірясті, (3,5) 4-4,5 мм завдовжки, спереду з 9-18 жилками. Стеб-
ла вгорі більш-менш гладкі, тупо-тригранні. Кореневища потовщені, 2-
3 (5) мм у діаметрі .........................................................  77. C. colchica J. Gay 

 –   Мішечки по краях з дуже вузьким зазубленим крилом, з прозорими плів-
частими облямівками, тонкошкірясті, спереду з 6-8 жилками. Стебла вгорі 
гостротригранні та шорсткі. Кореневища тонкі, 1-2 мм у діаметрі ..........93. 

93. Суцвiття складається з (4) 5-9 блiдо-зелених гiнекандричних колоскiв, 
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iнколи, з чоловiчими колосками у верхнiй i середнiй частинi. Приквітковi 
луски блiдо-зеленi, рiдко буруватi. Мiшечки яйцевидно-ланцетоподібні, 
3,5-4,5 (5) мм завдовжки, з прозорими плівчастими облямівками, вигнутi 
назовнi, ззаду з 2-3 жилками (часто мiшечки бувають недорозвиненi, 
безплiднi, тодi вони коротшi, до 3 мм). Кореневище на зламi непахуче. 
Стебла слабкi, часто пониклi. Листки свiтло-зеленi, 1,5-3 мм завширшки, 
м’якi ..................................................................................... 76. C. brizoides L. 

 –   Суцвiття складається з (3) 4-5 (6) коричневих колоскiв. Приквітковi луски 
бурi, червонувато-бурi або свiтло-iржавi. Мiшечки яйцеподібні (3) 3,5-
3,7 (4) мм завдовжки, при дозрiваннi прямi, ззаду без жилок або з ледь 
помiтними жилками. Кореневище на зламi пахуче. Стебла мiцнi, прямi 
або дещо зiгнутi – не пониклi. Листки сiрувато-зеленi, 1,5-2 мм завширш-
ки, жорсткуватi ............................................................  78. C. praecox Schreb. 

94. Нижнi покривнi листки з довгими лiнiйними пластинками, які значно пе-
ревищують суцвiття. Колоски 5-8 (10), яйцеподібні або довгасто-
яйцеподібні, (6) 8-10 мм завдовжки, нижнi розставленi один від одного на 
3-6 см. Мiшечки (3) 3,5-3,7 (4) мм завдовжки, дозрілі в нижнiй частинi 
нерiдко пурпурово-крапчастi, з шорстким, гостро-двозубим носиком ........ 

 ...................................................................................................  82. C. remota L. 
 –   Покривнi листки лускоподібнi або іноді тiльки нижнiй колосок з щетин-

коподібною пластинкою, яка коротша за суцвiття чи перевищує його. Ко-
лоски зближенi у верхнiй частинi суцвiття, iнколи нижнiй колосок 
вiдставлений на 0,5-1 см. Мiшечки не крапчастi .......................................95. 

95. Мiшечки ввiгнуто-опуклi, 4-5 мм завдовжки, з країв, майже вiд основи, з 
вузькозазубленим крилом. Плiд удвiчi вужчий i коротший за мiшечок. 
Суцвiття 2-4 см завдовжки, з 4-6 зближених колоскiв ......  84. C. leporina L. 

 –   Мiшечки плоско-опуклi, по краях без крила. Плiд повнiстю або майже 
повнiстю заповнює мішечок .........................................................................96. 

96. Суцвiття колосоподібнi, переважно видовженi, з дещо розставленими ко-
лосками, лише на верхiвцi 2-3 колоски зближенi ......................................97. 

 –   Суцвiття головчастi, з тiсно зближеними колосками ...............................100. 
97. При дозрiваннi мiшечки зiрчасто вiдхиленi вiд осi колоска, з видовженим 

носиком (до 1,5 мм завдовжки). Верхiвковий колосок булавовидний, з вузько 
видовженою чоловiчою частиною (колосок нiби на нiжцi). Суцвіття 1,5-
2,5 см завдовжки, з (2) 3-4 (6) зближених або дещо розставлених колосків. 
Приквітковi луски вдвiчi коротшi за мішечок. Листки жолобчасті ................. 

 ........................................................................................... 85. C. echinata Murr. 
 –   При дозрiваннi мiшечки притиснутi до осi колоска або майже горизон-

тально вiдхиленi, із вкороченим носиком (до 0,8 мм завдовжки). Верхiв-
ковий колосок довгастий. Приквітковi луски менше нiж удвiчi коротшi за 
мiшечок. Листки плоскі ................................................................................98. 

98. Дозрiлi мiшечки майже горизонтально вiдхиленi вiд осi колоска (колоски 
гребiнчастi), ланцетоподібні, (3) 3,7-4 (4,2) мм завдовжки, з різко вираже-
ними, ребристими жилками. Суцвiття (3) 5-7 (9) см завдовжки, з 6-12 (18) 
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колоскiв. Висота пiдйому язичка вдвiчi перевищує ширину листкової пiхви. 
Листки яскраво-зеленi, м’якi, 3-5 мм завширшки ..............  86. C. elongata L. 

 –   Дозрiлi мiшечки притиснутi до осi колоска, яйцеподібні, 2-2,5 мм завдов-
жки, з тонкими невиступаючими жилками. Суцвiття 2-5 см завдовжки, з 
3-8 колоскiв. Висота пiдйому язичка майже рівна ширинi листкової пiхви. 
Листки сiрувато-зеленi або зелені, 1,5-3 (4) мм завширшки .....................99. 

99. Мішечки з дещо видовженим, спереду до основи розщепленим носиком, в 
усті з прозорою плівчастою облямівкою. Суцвіття бурувате, (1,5) 2-3,5(4) см 
завдовжки, з (4) 5-8 (10) круглясто-яйцеподібних або яйцеподібних колосків 
3-8 мм завдовжки; колоски з маслянистим блиском. Приквіткові луски 
світло-бурувато-іржаві або блідо-зелені. Листки сiрувато-зеленi або зелені, 
1,5-2 (3) мм завширшки. Стебла з прямими гранями, переважно сильно 
відхилені в боки або полягаючі ...................  88. C. brunnescens (Pers.) Poir. 

 –   Мішечки з коротким носиком, спереду не розщепленим, а лише ледь кли-
новидно виїмчастим. Суцвіття блідо-зелене, 2,5-5 (8) см завдовжки, з (3) 4-
7 (12) довгастих або яйцеподібних колосків 4-10 (15) мм завдовжки; колос-
ки без маслянистого блиску. Приквіткові луски блідо-зелені або блідо-
іржаві. Листки сiрувато-зеленi або світло-зелені, 1,5-3 (4) мм завширшки. 
Стебла з увігнутими гранями, прямі, не полягаючі ......... 87. C. canescens L. 

100. Стебла гладкi або iнколи тiльки пiд суцвiттям з поодинокими шипиками. 
Колоски оберненояйцеподібні або довгастi, 0,7-1,2 см завдовжки. Мiшечки 
свiтло-iржавi, без матового нальоту, з добре помiтними жилками, рiзко 
звуженi у вузький, спереду розщеплений, з проз кий носик, спереду роз-
щеплений, без прозорої облямiвки, 0,2-0,3 мм орою облямiвкою, носик 
0,3-0,5 мм завдовжки ...............................................  91. C. lachenalii Schkuhr 

 –   Стебла шорсткi з шипиками. Колоски яйцеподібні або майже кулястi, 3-
8 мм завдовжки. Мiшечки з зеленувато-бiлуватим, матовим нальотом, з 
тонкими жилками, поступово звуженi в широ завдовжки ............................. 

 ..........................................................................  90. C. heleonastes Ehrh. ex L. f. 
_________________ 
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  СЕМЕЙСТВА  CYPERACEAE  JUSS. 
ФЛОРЫ  УКРАИНЫ 

И. Н. ДАНЫЛЫК 

Обобщены результаты исследований семейства Cyperaceae Juss. флоры Украины, современ-
ный состав которой представлен 19 родами и 153 видами. Вследствие проведения таксономи-
ческой диагностики семейства составлены ключи для определения родов и видов, основанных 
на морфологических признаках генеративных органов и широком привлечении признаков 
вегетативных органов. Традиционно, приведены ключи для определения родов, а также мор-
фологические характеристики родов и ключи для определения видов. 
Ключевые слова: таксономическая диагностика, морфологические признаки, дихотомиче-
ские ключи, Cyperaceae Juss., Украина 

TAXONOMICAL  DIAGNOSTICS  OF  CYPERACEAE  JUSS.  FAMILY  IN  THE 
FLORA  OF  UKRAINE 

I. M. DANYLYK 

The results of Cyperaceae Juss. family research in the flora of Ukraine are generalized. It is estab-
lished that its modern composition is presented by 19 genera and 153 species. As a result of taxo-
nomical diagnostics of family the keys are made for determination of genera and species, which are 
based on the morphological characteristics of generic organs with wide use of vegetative organs 
characteristics. Traditionally, the keys for determination of genera, morphological descriptions of 
genera and keys for determination of species are presented. 
Key words: taxonomical diagnostics, morphological characteristics, keys, Cyperaceae Juss., Ukraine 
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