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Вступ 

Види ро ду Reynoutria Houtt. (Polygonaceae) на ле жать 
до ін ва зій них у ба гатьох кра ї нах Єв ро пи (Tokarska-
Guzik et al., 2015; CABI, 2017), ос кіль ки їхнє ак тив-
не по ши рен ня та вко рі нен ня в при род ні це но зи 
ство рює за гро зу при род но му се ре до ви щу, збід ню-
ю чи його біо ло гіч не різ но ма ніт тя. Рос ли ни роз-
мно жу ють ся пе ре важ но ве ге та тив но, утво рю ють 
ве ли ку біо ма су, фор му ють щіль ні за рос ті, ма ють 
але ло па тич ні власти вості тощо, при гні чую чи ріст 
та роз ви ток схо дів або ри ген них трав'яних і де рев-
но-ча гар ни ко вих рос лин, пе ре шко джа ють по нов-
лен ню при род но го рос лин но го по кри ву та по ру-
шу ють струк ту ру рос лин них уг ру по вань. Най біль-
ший не га тив ний вплив ви яв ля ють R. japonica Hout. 
та R. sachalinensis (F. Schmidt) Nakai. До слі джен ню 
різ них ас пек тів біо ло гії, мін ли вості, гео гра фії, еко-
ло го-це но тич ної при уро че ності тощо ви дів роду 
Reynoutria при свя че ні чис лен ні пуб лі ка ції (Sukopp, 
Starfinger, 1995; Bailey, 2003; Balogh, 2008; Tokarska-
Guzik et al., 2015, etc.). Ос тан нім ча сом в Єв ро пі 
спос те рі га єть ся ак тив не по ши рен ня R. × bohemica 
Chrtek & Chrtková. Три ва лий час вид не роз різ ня ли 
як ок ре мий так сон і роз гля да ли у скла ді R. japonica 
(R. japonica var. japonica). За раз у ба гатьох кра ї нах 
За хід ної Єв ро пи, вра хо вую чи не га ти вий вплив на 
при род ну фло ру та ак тив не по ши рен ня, вид вклю-

че ний до "Black Lists", зок ре ма, і у Бель гії, де пло-
ща, яку він за ймає, що річ но збіль шу єть ся на 30% 
(Tiébré et al., 2007a). 

Ме тою ро бо ти було уза галь нен ня ві до мостей 
про особ ли вості біо ло гії, гео гра фії та еко ло гії  
R. × bohemica в Єв ро пі та з'ясування су час но го по-
ши рен ня виду в Ук ра ї ні.

Ма те рі ал та ме то ди

Об'єктом до слі джен ня об ра но R. × bohemica. В ос-
но ву ро бо ти покладено по рів няль ний мор фо ло го-
гео гра фіч ний ме тод. Польо ві до слі джен ня про ве-
де ні мар шрут ним спо со бом у різ них ре гіо нах Ук ра-
ї ни. Про ана лі зо ва но гер бар ні ко лек ції KW, LWKS, 
LWS, KRW, DNZ, UU, CHER, LW, KWU, KWH, CWU, 
MSUD, DSU, YALT, SIMPH, KHER, PTR, PDH та ін. 
У ро бо ті ви ко риста но сіт ко ву сис те му кар ту ван-
ня (квад рат 50 × 50 км), від по від но до "Atlas Florae 
Europaeae" (1972).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Вид був опи са ний у 1983 р. (Chrtek, Chrtková, 
1983) з те ри то рії м. На ход (Цен траль на Боге- 
мія, Че хія). При близ но в цей час J. Schmitz та 
K.J. Strank (1985) з ні мецько го м. Ахен  (Північ- 
ніч ний Рейн – Вест фа лія) опи са ли R. × vivax 
Schmitz & Strank, кот рий R. Wisskirchen (Wisskirchen, 
Haeupler, 1997) ото тож нив з R. × bohemica. За-
ува жи мо, що останній не на во див ся у ме жах 
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ро же ву ва та, квіт ки двоста те ві та ма точ ко ві; плід – 
три гран ний, бли ску чий, ко рич не ву ва тий го рі шок. 

Ос нов ні ді аг ностич ні оз на ки R. × bohemica на-
ле жать до мор фо ло гії лист ка: його роз мі рів (10–
23(30) см зав дов. та 9–20(22) см зав шир.), фор ми 
пластин ки (вер хів ка – за гос тре на або ви тяг ну та 
у дов гий та гос трий кін чик, час то зі гну тий, ос но-
ва – не гли бо ко сер це по діб на) (рис. 1) та опу шен-
ня абак си аль ної по верх ні (во лос ки чіт ко ви ра же-
ні, особ ли во по жил ках, 1–4-клі тин ні; 0,45–1,50 
(2,60) мм зав дов. (рис. 2). Мен ш чіт кі від мі ни ви яв-
ляють ся в бу до ві су цвіт тя, кві ток та на сі нин. (Bailey 
et al., 1996; Balogh, 2008; Tokarska-Guzik et al., 2015; 
etc.).

Слід від мі ти ти, що R. × bohemica та особ ли во 
по лі морф ний R. japonica ха рак те ри зу ють ся фе но-
ти піч ною мін ли вістю мор фо ло гіч них оз нак, пе ре-
ду сім, ве ге та тив них ор га нів рос лин. Зок ре ма від-
мі че но, що у більш су хих ре гіо нах роз мір лист ків 
змен шу єть ся (Balogh, 2008).

Reynoutria × bohemica (2n = 44, 66 та 88) має гіб-
ри до ген не по хо джен ня. Його бать ківські види – 

при род но го ареа лу R. japonica та R. sachalinensis 
у Схід ній Азії (Япо нія), поки не був опи са-
ний під на звою R. × mizushimae Yokouchi ex  
T. Shimizu (Bailey, 2003). 

За леж но від трак ту ван ня об ся гу роду різ ни ми ав-
то ра ми до слі джу ва ний так сон роз гля да єть ся у роді 
Reynoutria, у скла ді яко го був опи са ний (Chrtek, 
Chrtková, 1983), час то – в роді Fallopia Adans., ін ко-
ли – Polygonum L.

Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková, 1983, 
Čas. Nár. Muz. Praha, ser. Nat., 152: 120; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 266; Цвел. 2012, 
Консп. Фл. Вост. Евр. 1: 330. – Fallopia bohemica 
(Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey, 1989, Wаtsonia, 17, 4: 
443. – Polygonum × bohemicum (Chrtek et Chrtková) 
Zika et Jacobson, 2003, Rhodora, 105 (922): 144. – 
Рей нут рія бо гемська.

Трав'яна ба га то річ на рос ли на, (200)250– 
350(400) см зав виш.; стеб ла чис лен ні, пря мі; лист-
ки ши ро ко яй це по діб ні, зни зу по жил ках гус то 
опу ше ні; су цвіт тя – па зуш ні во ло ті, гус тіші ніж у 
R. japonica; оцві ти на біла, блі до -жов ту ва та або ледь 

Рис. 1. Листки видів роду Reynoutria (за 
Bailey et al., 1996)

Fig. 1. Leaves of Reynoutria species (according  
to Bailey et al., 1996)
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(2003) мож ли ві три шля хи фор му ван ня гіб ри ду, з 
яких най більш ймо вір ним є ав то по лі п ло ї дія. У лі-
те ра ту рі (Bailey et al., 1996; 2009; Tiébré et al., 2007b; 
etc.) є також дані про ане у п ло їд ні фор ми з чис лом 
хро мо сом 2n = 77, 78, 79, 80, 86, 103, 104, 105 i 110. 

Ві до мо, що види ро ду Reynoutria, зок ре ма і R. × 
bohemica, дуже схиль ні до гіб ри ди за ції. Так, у міс цях 
спіль но го зростан ня двох–трьох ви дів роду від бу ва-
єть ся пе ре хрес не за пи лен ня, на прик лад R. japonica 
з R. sachalinensis або й Fallopia baldschuanica (Regel) 
Holub; R. japonica з R. × bohemica різ ної пло їд ності 
(Tiébré et al., 2007; Krebs et al., 2010, 2011; Saad et al., 
2011). В Уель сі за фік со ва ні гіб ри ди R. japonica var. 
japonica з R. × bohemica, ди п ло їд ний на бір яких  
2n = 76–110 та R. × bohemica з R. sachalinensis з 2n = 
66 (Bailey, 2003).

Ос нов ним спо со бом роз мно жен ня ви дів роду 
Reynoutria, у тому чис лі й R. × bohemica, є ве ге та-
тив не, при чо му цей вид, по рів ня но з бать ківськи-
ми, де монст рує більш ви со кий по тен ці ал ре ге не ра-
ції. Ге не ра тив не від тво рен ня усіх ви дів роду, при-
найм ні, у єв ро пейській час ти ні його вто рин но го 
ареа лу, – яви ще рід кіс не (Bímová et al., 2003; Pyšek 
et al., 2003; Tiébré et al., 2007b; Bailey et al., 2009, 
etc.) і по в'я за не зі спе ци фіч ною функ ціо наль ною 
різ ни цею кві ток. 

Іс то рія та су час не по ши рен ня R. × bohemica. При-
род ний гіб рид, що сфор му вав ся у Цен траль ній Єв-
ро пі, за раз ши ро ко роз по всю див ся май же по всіх 
кон ти нен тах сві ту. 

J.P. Bailey та A. Сonolly (2000) на підста ві ана лі-
зу гер бар них ма те ріа лів Бо та ніч но го саду в Ман-
честері (Анг лія) від зна ча ють, що рос ли ни цьо го 
гіб ри ду були ві до мі в Єв ро пі з 1872 р. у міс цях, де 
ви ро щу ва ли ся й бать ківські його фор ми. В. Mandák 
et al. (2004) вка зує на куль ти ву ван ня гіб ри ду в Бо-
та ніч но му саду Кар ло во го уні вер си те ту в м. Пра га 
(Че хія) сут тє во піз ні ше, з 1950 р. 

Не зва жаю чи на те, що пер ші зна хід ки виду ві до-
мі з кін ця ХІХ ст., най більш ран ня дата йо го збо ру 
за ме жа ми куль ту ри – 1954 р., у графст ві Дур хам у 
Ве ли ко бри та нії (Bailey, Conolly, 2000). Су час ний 
аре ал R. × bohemica ос та точ но не вста нов ле ний, 
ос кіль ки нові зна хід ки виду пос тій но фік су ють ся 
в лі те ра ту рі. Най час ті ше вид відмічається в кра ї-
нах Пів ніч ної та Се редньої Єв ро пи (Bailey et al., 
1996; Bailey, 2003), з'являються дані та кож і з ін-
ших ре гіо нів. Так, на при кін ці ХХ ст. вид вка зу вав-
ся для Фран ції (Kerguélen, 1993), Ні меч чи ни (Keil, 
Alberternst, 1995), Сло вач чи ни (Eliaš, 1998, 2008), 

R. japonica (2n = 88) та R. sachalinensis (2n = 44). Їх-
ній пер ви ний аре ал – Схід на Азія (Jäger, 1995; Jalas, 
Suominen, 1979; Bailey et al., 1996; etc.). Ві до мо, що 
гіб ри ди за ція є од ним із ме ха ніз мів ево лю ції ви дів, 
во че видь, саме з цим пов'язано те, що R. × bohemica 
більш ус піш на за бать ківські фор ми у адап та ції до 
но вих умов та кон ку рен ції з міс це ви ми ви да ми 
(Parepa et al., 2014; Pyšek et al., 2003). 

В Єв ро пі (Бель гія, Ні меч чи на, Швей ца рія та 
Поль ща) для R. × bohemica під твер дже на ге не тич-
на ва ріа бель ність (Bailey et al., 1995; Krebs et al., 
2010; Bzdenga et al., 2012, 2016). За ре зуль та та ми 
ци то ло гіч них до слі джень (Bailey, 1989, 1994; Bailey, 
Stace, 1992; Balogh, 2008; Bailey et al., 1996; Mandák 
et al., 2004; Pashley, 2003; Pashley et al., 2007) було 
вста нов ле но три рів ні пло їд ності R. × bohemica:  
тет ра- (2n = 44), гек са- (2n = 66) та ок тап ло їд ність 
(2n = 88), при чо му гек са п ло їд ні ек зем п ля ри фік-
су ють ся най час ті ше, зок ре ма в Єв ро пі, а тет ра- та 
ок тап ло їд ні – знач но рід ше. На дум ку C.H. Pashley 

Рис. 2. Трихоми на листках видів роду Reynoutria (за 
Tokarska-Guzik et al., 2015) 

Fig. 2. Trichomes on leaves of Reynoutria species (according 
to Tokarska-Guzik et al., 2015) 
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ко – в лі сах, зок ре ма бу ко вих (Balogh, 2008) та на 
за со ле них бо ло тах (Richards et al., 2008). 

Спе ці аль них до слі джень при уро че ності виду  
R. × bohemica до різ них ти пів ан тро по ген ної чи на-
пів при род ної рос лин ності в Єв ро пі не про во ди ло-
ся. Є лише ок ре мі вка зів ки, на прик лад для Се ред-
зем но морсько го ре гіо ну (Bailey, Wisskirchen, 2006) 
щодо йо го участі у си нан троп них та на пів при-
род них ніт ро філь них та тер мо філь них, пе ре важ-
но при бе реж них рос лин них уг ру по ван нях кла су 
Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 
1951 (sub. nom. Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 
1969). В Угор щи ні та Ру му нії (Balogh, 2008; Kovács, 
2004) по оди но ке тра п лян ня в уг ру по ван нях кла-
су Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex von 
Rochow 1951 (Balogh, 2008). 

По ши рен ня R. × bohemica в Ук ра ї ні. За лі те ра-
тур ни ми да ни ми впер ше для фло ри Ук ра ї ни вид 
вка зу єть ся у "Checklist of Ukraine..." (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999) з при міт кою, що куль ти ву єть-
ся й ди ча віє, але без вка зі вок кон крет них міс це-
зна хо джень, дещо піз ні ше на во дить ся для око лиць 
м. Му ка че во За кар патської обл. (Drescher et al., 
2003). Най ві ро гід ні ше, що рослину виду спон тан но 
по ши рилися з при лег лих кра їн, де ра ні ше були ви-
яв ле ні, або ра зом з бать ківськи ми фор ма ми куль ти-
ву валися в за хід них ре гіо нах Ук ра ї ни. На сьо го дні 
дані лі те ра ту ри та гер ба рі їв щодо по ши рен ня виду 
в Ук ра ї ні дуже об ме же ні, зок ре ма уза галь не но ві-
до мості про по ши рен ня Reynoutria agg. (R. japonica,  
R. × bohemica) у За кар пат ті (Vykhor, Prots, 2014a). 

Пер ші, під твер дже ні гер бар ни ми ма те ріа ла-
ми збо ри R. × bohemica з те ри то рії Ук ра ї ни, да ту-
ють ся по чат ком ХХІ ст., зок ре ма у Львівській обл.  
("м. Львів, вул. Іва на Фран ка, біля ого ро жі жит-
ло во го бу дин ку. 19.09.2002. Н. Скі біцька", LWKS 
19939) та За кар патській обл. ("окол. Хус та, по бли зу 
рес то ра ну "Со сно вий гай", 18.05.[20]02, Мой сі єн-
ко І.І., KHER 00003417"; "Чоп, 09. 2003, М. Ше ве-
ра", KW s.n.; "Ви но гра дівський р-н, с. Но во се ли ця, 
біля ав то зу пин ки, 09.05.2014, М. Ше ве ра", KW s.n.). 
Піз ні ше вид від мі че ний для Чер ні вецької обл. ("м. 
Чер нів ці, вул. Кар ме лю ка, га зон не по да лік від га ра-
жів. 13.09.2016, О. Во лу ца», CHER, s.n.) та м. Киє ва  
("м. Київ, пе ре хрестя ву лиць До нецької та Во-
линської, у па лі сад ни ку. 09.2016, М. Ше ве-
ра", KW s.n., "м. Київ, за ого ро жею Бот са ду  
ім. М.М. Гриш ка, на уз біч чі вул. Ти мі ря зєвської, 
03.10.2017, Л. Зав'ялова", KW s.n.). У базі даних 
"План та рі ум" вказується для око лиць Киє ва: 

Угор щи ни (Balogh, 1998), Ук ра ї ни (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999; Drescher et al., 2003), Поль щі 
(Fojcik, Tokarska-Guzik, 2000). З по чат ку ХХІ ст. 
ви яв ле ний в Авст рії (Essl, Rabitsch, 2002), Ро сії 
(Tzvelev, 2000), Бол га рії (Vladimirov, 2005), Бель гії 
(Verloove 2006; Meerts, Tiebre, 2007), Да нії та Нор-
ве гії (Bailey, Wisskirchen, 2006), Швей ца рії (Gerber, 
2006), Ру му нії (Kovács, 2006; Sîrbu, Oprea, 2008; 
зраз ки зі бра ні у 2004 р.), Гре ції (Arianoutsou et al., 
2010), Іс лан дії (Wąsowicz et al., 2013), Сло ве нії  
(Jogan, 2013). За да ни ми CABI (2015) вид вка зу єть-
ся та кож для Ір лан дії, Ні дер лан дів, Іс па нії, Іта лії, 
Кіп ру, Сер бії, Шве ції, Фін лян дії та Хор ва тії, вклю-
че ний до Спи ску ін ва зій них ви дів Ес то нії (List ..., 
2007). Вид наводиться з Бі ло ру сі (Dubovik et al., 
2012 р., ек зем п ля ри зі бра ні у 2009 р.) та Мол до ви 
(Sîrbu, Oprea, 2008, зі бра но в 2004–2007 рр.).

За ува жи мо, що на по ча ток ХХІ ст. кіль кість міс-
це зна хо джень виду сут тє во збіль ши ла ся. На прик-
лад, у Че хії ви яв ле но 381 ло ка лі тет (Mandák et al., 
2004), у Поль щі – близько 300 (Fojcik, Tokarska-
Guzik, 2000), а у Схід ній Тран сіль ва нії (Ру му нія) – 
78 (Sîrbu, Oprea, 2008), по діб на си туа ція спос те рі-
га ється й в ін ших ре гіо нах. 

Вста нов ле но, що в ок ре мих ра йо нах Цен траль-
ної Єв ро пи (Haeupler, Muer, 2000), зок ре ма у Поль-
щі (Tokarska-Guzik et al., 2015), а та кож у Мос-
ковсько му ре гіо ні (Ро сія) (Vinogradova et al., 2010; 
Mayorov et al., 2013) R. × bohemica тра п ля єть ся час-
ті ше за бать ківські види, на то мість у Ве ли ко бри-
та нії, Фен но скан дії та Че хії (Hollingsworth et al., 
1998; Mandák et al., 2004) – від зна ча єть ся рід ше за 
них. У Ве ли ко бри та нії та Че хії, де вид най дав ні ше 
ві до мий, він представ ле ний кіль ко ма ге но ти па ми 
(Hollingsworth et al., 1998; Mandák еt al., 2004). 

Поза ме жа ми Єв ро пи вид ві до мий з Пів ніч-
ної (Ка на да, США) та Пів ден ної (Чі лі) Аме ри ки, 
Но вої Зе лан дії та Авст ра лії (Conolly, 1998; Bailey, 
Wisskirchen, 2006; Balogh, 2008; Tokarska-Guzik 
et al., 2015). 

В еко ло гіч но му від но шен ні R. × bohemica, по-
діб но до його бать ківських форм, і R. japonica не 
ви мог ли ва до особ ли во го типу ґрун ту, його pH та 
хі міч них по каз ни ків. Рос ли ни час то від мі ча ють в 
міських пар ках, ден д ро пар ках, бо та ніч них са дах, 
при ват них са ди бах, на цвин та рях тощо, де вони 
куль ти ву ють ся та час то ди ча ві ють, фік су ють ся і 
на сільськогoсподарських зем лях (Tokarska-Guzik 
et al., 2009), та кож тра п ляють ся по бе ре гах рі чок, 
озер, став ків, по то ків, на ру де раль них міс цях, рід-
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Шевера М.В. Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – 
потенційно інвазійний вид у флорі України.  
Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 548–555.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Українa

Стаття присвячена Reynoutria × bohemica, інвазійному 
виду в Європі та потенційно інвазійному в Україні. Вид 
гібридогенного походження, за морфологією близький 
до R. japonica, у складі якого тривалий час розглядався. 
Узагальнено відомості про спонтанне поширення виду 
в Європі, зазначено основні морфологічні ознаки лист-
ка (форма, розміри та опушення його абаксиальної по-
верхні), екологічні та ценотичні особливості. На осно-
ві польових досліджень та даних гербаріїв (KW, LWKS, 
CHER, KHER) складена карта сучасного поширення 
виду в Україні. Вперше він зафіксований у 2002 р. Зараз 
відомий із нечисленних локалітетів у західних (Закарпат-
ська, Чернівецька, Львівська обл.) та центральних (Жи-
томирська, Київська та Полтавська обл.) регіонах. 

Ключові слова: Reynoutria × bohemica, потенційно 
інвазійний вид, поширення, еколого-ценотична 
приуроченість, Україна

Шевера М.В. Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – 
потенциально инвазионный вид во флоре Украины.  
Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 548–555.

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украинa

Стаття посвящена виду Reynoutria × bohemica, инвазион-
ному в Европе и потенциально инвазионному в Украине. 
Вид гибридогенного происхождения, морфологически 
очень близкий к R. japonica, в составе которого дли-
тельное время рассматривался. Обобщены сведения о 
спонтанном распространении вида в Европе, отмечены 
его основные отличительные морфологические при-
знаки листка (форма, размеры, опушение абаксиальной 
поверхности), экологические и ценотические особен-
ности. На основе полевых исследований и данных гер-
бариев (KW, LWKS, CHER, KHER) составлена карта со-
временного распространения вида в Украине. Впервые 
зафиксирован в 2002 г. В настоящее время известен из 
немногочисленных локалитетов в западных (Закарпат-
ская, Черновецкая, Львовская обл.) и центральных (Жи-
томирская, Киевская и Полтавская обл.) регионах. 
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инвазионный вид, распространение, эколого-
ценотическая приуроченность, Украина
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