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Останнім часом в Україні активізувався процес
здичавіння рослин із культури. Деякі з них вияв
ляють тенденцію до поширення в напівприродні
рослинні угруповання. До таких належить також
Impatiens balfourii Hook. f. (Balsaminaceae) (рис.1),
якийнещодавнобуввиявленийукількохлокаліте
тахЖитомирськоїтаЗакарпатськоїобластей.

Природний ареал I. balfourii охоплює Західні
Гімалаї, а саме: Північний Пакистан і, частково,
прилеглітериторіїштатівІндіїДжаммутаКашмір,
ХімачалПрадешіУттаракханд.Ростетутпобере
гахрічок іструмків,поблизудоріг,напустирях;у
горах на висотах (1000)1500—2500 м над р.м., але
віддаєперевагупрохолоднимівологиммісцямна
висоті100—600мнадр.м.[8,10,13].

Рослини цього виду надзвичайно декоратив
ні,внаслідокчогозпочаткуХХст.їхкультивують

у різних ботанічних садах світу: частіше в Євро
пі, рідше — на інших континентах. За даними
В.Адамовського[7,8],якийузагальниввідомості
прокультивуванняI. balfourii усвіті,видупершев
1901р.бувуведенийвкультурууФранції(Ботаніч
ний сад у Монпельє) та Великій Британії (Един
бурзькийботанічнийсад),а згодом,починаючиз
1903 р., вирощувався в Італії, з 1918 р. — в Угор
щині, з 1920 р., ймовірно, у Швейцарії та Німеч
чині.Нинілокалітетивидувідомівкультурібільше
ніжу30країнахЄвропи,Азії,Африки,Австралії,
Америки.

Ужев1906р.I. balfouriiпоширивсяпотериторії
БотанічногосадувМонпельє,дейоговирощували,
але за межами культури він не був відзначений.
Уперше в здичавілому стані вид зафіксований у
Італії(1916),згодом—напівдніШвейцарії(1929),
в ПівденноЗахідній Німеччині (1920), Бель
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гії (1952), Угорщині (1965), Іспанії (1970), Австрії
(1971),Данії(1973),Словаччині(1988),Португалії
(1990), Хорватії (1991), Нідерландах (1994), Гре
ції (1995, 2008), Росії (1999), Чехії (2002), Андорі,
Естонії (2003), Сербії (2005), Словенії, Болгарії
(2006)таАлбанії(2007)[5,7,8,10,12,15];остан
німчасомйогознайшливРумунії [14],атакожв
Україні.

ЗаданимиКаталогівботанічнихсадів [1—4,6],
I. balfouriiвУкраїнідосіневирощувався;відсутні
також дані щодо його зростання у культурі в
приватних господарствах. У 2010 р. вперше було
виявлено рослини, висаджені в палісаднику на
залізничнійстанціїБатєвоБерегівськогорнуЗа
карпатської обл. (А.І. Токарюк, М.В. Шевера,
15.08.2010, vidi non lecta). На той час рослини
I. balfouriiкультивувалисятутужекількароків,але
у2012р.підчасремонтубудівлізалізничноїстанції
вони були знищені, а у 2013 р. поблизу залізнич
ної станції (за залізничним переїздом), у палісад
нику одного з приватних будинків, виявили ще
одинлокалітетвидувкультурі,азгодом—упалі
садникуназалізничнійстанціїм.Чоп(08.09.2013,
М.В.Шевера,cult.,KW, №00109733,№00109734).
Не виключено, що I. balfourii розводять і в інших
населених пунктах Закарпаття, а також у інших
регіонахкраїни,алетакіданіавторамневідомі.

Незважаючи на досить довгу історію культиву
вання, в більшості країн вид є ефемерофітом/
ергазіофігофітом, який відзначають переважно
на антропогенних екотопах, рідше — у складі на
півприродних рослинних угруповань. Але в дея
ких країнах, особливо останніми десятиліттями,
він активно поширюється: зафіксовано його нові
локалітети, зокрема в Андорі, Центральній і Пів
денній Італії, Німеччині та Словенії, а у Франції
він трапляється на більшій частині території кра
їни.Якнебезпечнийінвазійнийвидйогозанесено
до Списку бур’янів Швейцарії [18]. Спостерігає
тьсяздичавіннярослинівзахіднійчастиніПівніч
ноїАмерики(США,1950,2008),Азії(Японія,1998,
1999), ПівденноСхідній Австралії (2007) [8, 10,
12,15].УвториннихфрагментахареалуI. balfourii 
приурочений до берегів річок і водойм, узлісь
заплавних лісів і рудеральних місць. У Європі
рослинизнаходилинависотахдо1380,уПівнічній
Америці—1170мнадр.м.

Проведені нещодавно дослідження з фізіології
інвазійних видів роду Impatiens L. в Європі пока
зали,зокрема,щоI. balfourii таI. parvifloraDC.від

даютьперевагувологимґрунтам,тодіякіншіінва
зійнівиди,наприкладI. glanduliferaRoyle,ростуть
наперезволожених,аледобредренованихмісцях.
Усі неаборигенні види роду Impatiens виявляють
високупластичністьічасторостутьпоряд[11,16,
17,19].

Принагідно зауважимо, що, за даними
Y.J.Nasir [13],уПакистаніI. balfourii гібридизує з 
I. bicolor Royle.

У2012та2013рокахздичавілірослиниI. balfourii 
зібранітакожвУкраїні(вЖитомирськійтаЗакар
патськійобластях)(рис.2).

Так,у2012р. кільказдичавілих рослинI. balfourii 
впершебулозібрановоколицяхс.КиянкаЄміль
чинського рну Житомирської обл. (15.10.2012,
О.О.Орлов,KW,№00104000).Уцьомулокалітеті
порядізселомєдещозрідженийідобредренова
нийвільховийліс(вікдерев55років)утипілісо
рослиннихумов,перехідномувідвологихдосирих
сугруддів (С34). Зімкнутість деревного ярусу Alnus 
glutinosa (L.) P. Gaertn. нерівномірна — від 0,7 до
0,5. Підлісок зріджений, сформований окремими
кущами Frangula alnus Mill. і Viburnum opulus L.
Травостійгустий,його проективнепокриттяста

Рис.1. Impatiens balfourii.Загальнийвигляд
Fig.1.Impatiens balfourii.Generalview
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новить 55—65 %, висота — 1,5 м. Домінантом,
який формує перший ярус травостою, є Impatiens 
glandulifera(50—55%);меншуучастьуцьомуярусі
береUrtica dioicaL.(3—5%).Другийярустравостою
негустий,заввишки50—60см;дойогоскладувхо
дять:Deschamptia caespitosa (L.) P.Beauv.(1—3%),
Impatiens noli-tangereL.(1—3%)таI. balfourii —по
одиноко. Останній вид утворює невелику досить
щільнукуртинунаплощіблизько1,5м2,до60см
заввишки,середсуцільнихзаростейI. glandulifera.
Рослини I. balfourii рясно цвітуть і плодоносять.
Вид, імовірно, є ефемерофітом, занесеним, мож
ливо, з насінням I. glandulifera, оскільки наші до
слідженнясвідчатьпроте,щотутівнавколишніх
селахнинірослиниI. balfourii вкультурінезафік
совані. Досить подібна ситуація характерна й для
I. glandulifera, яку в Ємельчинському рні нині
культивують, проте вона здичавіла, є агріофітом і
саменаційтериторіїмаєнайбільшепоширенняв
Житомирськійобл.(нараховуєдесяткилокалітетів
назначнійплощіувільховихлісах).

У липні 2013 р. виявлено нові осередки виду в
Закарпатській обл. Так, у с. Вузлове (залізнична
станція Батєво) знайдено дві здичавілі рослини
I. balfourii поблизу приватних помешкань
(17.08.2013, М.В. Шевера, KW, № 00109731,
№ 00109732), де вид культивується протягом
останніх5років,тобтоєергазіофігофітом.

ЩетриосередкиздичавілихрослинI. balfourii
в регіоні виявлені в с. Нересниця Тячівсько
горнуЗакарпатськоїобл.(18.07.2013,О.І.Брон
сков, vidi, non lecta). Два з них знайдені на бере
зір.Лужанкивмежахселища,аодне,—нижчеза
течієюрічки,післяїївпадіннявТересву.Відстань
між ними приблизно однакова й становить май
жепівкілометра.Вмежахселищарослинивідзна
чені на схилі штучного валу вздовж русла річки
нечисленнимигрупами,відповідно10і3рослини,
підпологомкущівідеревродуSalix L.Найбільша
популяція,близько30рослин,виявленавзаплаві
р.Тересви,трохивищемоступотрасіТячів—Усть

Рис.2. КартапоширенняImpatiens balfouriiвУкраїні.Умовніпозначення:▲—вкультурі,●—здичавілірослини

Fig.2.MapofdistributionofImpatiens balfouriiіnUkraine.Symbolsindicate:▲—inculture,●—escapedplants
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Чорна,—середгалечниковихнаносівуздовжрусла
річки.Смугисвіжихнаносівтутчергуютьсязтаки
ми, що вже вкриті ґрунтом і мають розвинений
рослиннийпокрив.СередзаростейSalix булозна
йденоневеликігрупирослинцьоговиду,навідста
нікількохметріводнавідодної,натонкомушарі
вологогоґрунтувзатінку.Деревнийярустутскла
даєтьсяпереважнозSalixsp.div.Утрав’яномуяру
сінаційділянцідомінувалиUrticadioica,Impatiens 
parviflora, Lysimachia nummularia L., Glechoma 
hederaceaL.таіншівиди.Спорадичнотраплялися
Rubus caesius L., Trifolium repens L., Carex acuta L.,
Conyza canadensis(L.)Cronq.,Valeriana officinalis L. 
Загальнепроективнепокриття—100%.Переваж
набільшістьрослинзнаходиласьугенеративному
стані. В с. Нересниця в культурі I. balfourіi ми не
спостерігали, однак наявність його локалітетів на
одній лінії вздовж течії річок Лужанки й Тересви
дозволяєприпустити,щовидпоширивсяіззагаль
ногоосередку.

Нижченаводимокороткітаксономічнутамор
фологічнухарактеристикивиду.

Impatiens balfourii Hook. f.1903,CurtisBot.Mag.
59: Plate 7878; Moore, 1968, Fl. Eur. 2: 240—242;
Nasir,1980,Fl.Pakistan,133:1—17.

Однорічнарослина,15—120смзаввишки.Стеб
ло прямостояче, рясно розгалужене, червонувате,
голе.Листкивіделіптичноовальнихдоланцетних,
4 см завдовжки, прості, краї пластинки зубчас
ті, голі. Квітки зібрані в китиці, білорожеві або
білофіолетові, лопаті нижньої губи розведені на
відстань,якаприблизнодорівнюєїхнійширині,з
жовтими плямами, 25—40 мм завдовжки; шпора
коротка,округла.

Цвіте з кінця липня до кінця серпня (у
природному ареалі) та до вересня (у вторинному
ареалі)[9,12,13].

ВидописанийзарослинамиізЗахіднихГімалаїв,
що культивувалися в Единбурзькому ботанічному
саду. Названий на честь директора ботсаду
Д.Х.Балфура(J.H.Balfour,1808—1884).

Невиключено,щовУкраїніI. balfourii маєбіль
шерозповсюдження,томуможливіновійогозна
хідки,нащозвертаємоувагудослідників.

Авто ри щиро вдяч ні д-ру В. Ада мов сько му (Бєло ве-
зька стан ція, Вар шав ський уні вер си тет, Бєло вежа, 
Поль ща) та д-ру К. Сір бу (Яський аг рар ний і вете-
ри нар ної меди цини уні вер си тет, м. Яси, Руму нія) за 
на діс лані пуб ліка ції та цін ні пора ди при під го тов ці 

руко пису стат ті; канд. біол. наук А.П. Ко валь чуку 
(Гельсінкський університет, Фінляндія) — за допо-
могу у ви зна чен ні рос лин із За кар пат тя, зі бра них од-
ним із авто рів.
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IMPATIENS BALFOURII (BALSAMINACEAE) — НОВЫЙ
АДВЕНТИВНЫЙВИДФЛОРЫУКРАИНЫ

Сообщается о находке Impatiens balfourii Hook. f.
(Balsaminaceae) — нового адвентивного вида западно
гималайского происхождения во флоре  Украины.

Приведена его краткая морфологическая характеристика,
обобщены cведения о первичном и вторичном ареалах,
в т.ч. в культуре, экологоценотическая приуроченность,
карты распространения вида в Украине: в культуре
(железнодорожные станции Чоп и Батево Закарпатской
обл.) и как одичавшее (с. Киянка Емельчинского рна
Житомирскойобл.;c.Узловое(ж/дст.Батево)Береговского
рна;c.НересницаТячевскогорнаЗакарпатскойобл.).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Impatiensbalfourii, адвентивный вид, 
флористическая находка, Украина.
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IMPATIENS BALFOURII(BALSAMINACEAE),ANEWALIEN
SPECIESOFTHEUKRAINIANFLORA

Data on floristic records of Impatiens balfourii Hook. f.
(Balsaminaceae), a new alien species (ergasiophyte) in
the Ukrainian flora, are reported. Short morphological
characteristics, chorologic (primary and secondary ranges) and
ecological peculiarities of the species are given. The following
fragments of the species distribution maps in Ukraine are
presented:incultivation(villageVuzlove/railwaystationsBatyevo
and Chop, Transcarpathia Region), and as escaped (village
Kyyanka, Emelchynski District, Zhytomyr Region; village
Vuzlove, Beregovo District, and village Neresnytsya, Tyachiv
District,TranscarpathiaRegion).

K e y  w o r d s: Impatiensbalfourii, alien species, floristic record, 
Ukraine.


