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Ві до мо сті про фло ру м. Хар ко ва та йо го око лиць, 
за по над 150 ро ків її вив чен ня, уза галь не ні в пра
цях В.М. Чер няє ва (1859), П.М. На ли вай ка (1891—
1897), Г.Є. Ти мо фєє ва (1904), в яких за фік со ва но 
від 594 до 951 ви ду су дин них рос лин. У ос тан ньо
му кон спек ті фло ри міс та, по да но му в елек трон ній 
вер сії А.О. Ря бо ко нем [14], вка зу є ть ся 1236 ви дів. 

Рос лин ний по крив м. Хар ко ва ни ні сут тє во 
транс фор мо ва ний [17], що спри чи не но по си ле ною 
гос по дар ською ді яль ні стю лю ди ни, роз ви тком ур
ба ні за ції та про ми сло вотранс порт но го ком плек су. 
Це спри яє поя ві но вих ви дів ад вен тив них рос лин, 
знач на час ти на яких є «вті ка ча ми» з куль ту ри.

На під ста ві ре зуль та тів до слі джень, про ве де них 
уп ро довж 2009—2013 рр., як і кри тич но го оп ра
цю ван ня ко лек цій гер ба рі їв Хар ків сь ко го на ціо
наль но го уні вер си те ту іме ні В.Н. Ка ра зі на (CWU) 
та Ін сти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН 
Ук ра ї ни (KW), ав то ром зна йде но низ ку но вих ви
дів ад вен тив них рос лин. На прик лад, Echinochloa 
tzvelevii Mosyakin ex Mavrodiev & H. Scholz — тре тє 
міс це зна хо джен ня для Ук ра ї ни, Eragrostis suaveolens 
A. Becker ex Claus — но вий ад вен тив ний вид 
для Лі во бе реж но го Лі со сте пу, ін ші  ви ди (Datura 
tatula L., Euphorbia marginata Pursh, Kochia scoparia 
(L.) Schrad. subsp. densiflora (Turcz. ex Moq.) Aellen, 
K. scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla (Voss) L.H. 
Bailey, Amaranthus hypochondriacus L., Cenchrus 
longispinus (Hack.) Fernald, Reynoutria japonica 
Houtt., Ipomoea hederacea (L.) Jacq.) — но ві для Хар
ків ської обл.

Ві до мо сті про най ці ка ві ші фло ри стич ні зна хід
ки, ви яв ле ні на те ри то рії Хар ко ва, на во ди мо ниж
че.

Echinochloa tzvelevii Mosyakin ex Mavrodiev & 
H. Scholz (E. crusgalli (L.) P. Beauv. subsp. tzvelevii 
Mosyakin, E. pseudocaudata Mosyakin in herb.) — 
вид, ві до мий із ба сей нів рі чок До ну, Вол ги, Ура
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лу [7, 27], при уро че ний до алю ві аль них піс ків. В 
Ук ра ї ні впер ше під на звою «E. crusgalli “riparian 
race”» («при бреж ная ра са»)» в 1996 р. він на во див ся 
С.Л. Мо ся кі ним [27]. Піз ні ше від зна че ний у Пол
та ві (О.В. Кле пець, KW, 00109146). 

Ми вия ви ли цей вид у м. Хар ко ві на за смі че
ній ді лян ці до ро ги по бли зу за ліз нич ної стан ції 
«Ле ва да», де за фік су ва ли п’ять кві тую чих осо бин 
(27.08.2013, К.О. Звя гін це ва, KW, 00107546). Від
най де ний ло ка лі тет є тре тім міс цез ро стан ням ви ду 
в Ук ра ї ні. 

Eragrostis suaveolens A. Becker ex Claus — при
чор но мор ськопри кас пій ський вид, при уро че
ний пе ре важ но до алю ві аль них піс ків Дніп ра [22, 
23]. Для фло ри Ук ра ї ни В.В. Про то по по ва вва жає 
йо го ге міа по фі том [14], але в ре гіо ні до слі джен ня 
він є ад вен тив ним. Упер ше для Ук ра ї ни на во див ся 
з Тру ха но во го ост ро ва, що в Киє ві (І.І. Шмаль гау
зен, 1889, KW). За лі те ра тур ни ми да ни ми ві до мий 
із По ліс ся, До не цько го Сте пу, пів дня Сте пу [17, 22, 
23], а за да ни ми Гер ба рію KW — із Пол тав ської, Лу
ган ської та Сум ської об лас тей. 

Ми впер ше на во ди мо E. suaveolens для м. Хар ко
ва та об лас ті. Вид ви яв ле ний по вул. Ро маш кі на, 
ра йон «Ае ро порт», бі ля ав то до ро ги, на пі ща но му 
ґрун ті (29.08.2013, К.О. Звя гін це ва, CWU, 0051585).

Kochia scoparia (L.) Schrad subsp. densiflora 
(Turcz. ex Moq.) Aellen (K. sieversiana auct. non 
(Pall.) C.A. Mey) має, оче вид но, цен траль ноа зій
ське по хо джен ня [5]. Цей під вид по ши ре ний на 
пів дні За хід но го та Схід но го Си бі ру, на Схо ді Се
ред ньої Азії; як ад вен тив на рос ли на — на те ри то рії 
Схід ної та Се ред ньої Єв ро пи [24]. У фло ри стич них 
зве ден нях на во дить ся зде біль шо го під по мил ко
вою на звою K. sieversiana (яка на справ ді сто су є ть
ся K. scoparia s. str.) у зв’язку з тим, що цей під вид 
не зав жди від різ ня ли від ти по во го; то му точ ні да ні 
про йо го су час не роз по всю джен ня не пов ні. Як за
зна чає С.Л. Мо ся кін [24], він є до сить зви чай ною 
«за ліз нич ною» рос ли ною в пів ден ній та се ред ній 
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час ти нах Ро сії, в Ук ра ї ні, Бі ло ру сі, кра ї нах Бал тії. 
Цей під вид при уро че ний до піс ків, пі ща них бе ре гів 
рі чок, га леч ни ків, ще бе ни стих схи лів, від зна че ний 
на сміт ни ках, по за ліз нич них ко лі ях [4, 24]. 

У м. Хар ко ві впер ше ви яв ле на у 2013 р. по пу
ля ція K. scoparia subsp. densiflora по вул. 50 ро ків 
СРСР під мі ст ком (15.07.2013, К.О. Звя гін це ва, 
KW, 00107604); рос ли ни на той час бу ли у фа зі кві
ту ван ня. 

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla 
(Voss) L.H. Bailey — ке но фіт іра ноту ран сь ко го по
хо джен ня [14]. Куль тур на фор ма ви ду ві до ма з XVII 
ст. [5]. Ни ні у зди ча ві ло му ста ні він тра п ля є ть ся у 
Се ред ній і За хід ній Єв ро пі, Пе ред ній і Цен траль
ній Азії (Ін дія, Ки тай, Япо нія) [4, 5]. В Ук ра ї ні цей 
різ но вид куль ти ву є ть ся як де ко ра тив на рос ли на 
[5]; зди ча ві лі ек зем п ля ри, за да ни ми Гер ба рію KW, 
за фік со ва ні у Львів ській (Зо ло чів ський рн, 13.09. 
2011, О.Т. Ку зя рін, KW) і Жи то мир ській (м. Жи
то мир, на пус ти рі, 2003, О.О. Ор лов, KW, 042975) 
об лас тях. Про те, ймо вір но, ця фор ма ди ча віє і в ін
ших ре гіо нах кра ї ни.

У м. Хар ко ві ві до мий один ло ка лі тет, де бу ли 
зна йде ні три зди ча ві лі осо би ни ці єї різ но вид но сті 
у фа зі ве ге та ції; во ни рос ли на сміт ни ку бі ля ма га
зи ну по бли зу за ліз нич ної стан ції «Ле ва да» (27.08. 
2013, К.О. Звя гін це ва, KW, 00107619).

Euphorbia marginata Pursh (E. variegata auct. non 
Sims.) — ке но фіт пів ніч но аме ри кан сь ко го по хо
джен ня [25, 26]. Куль ти ву є ть ся як де ко ра тив на 
рос ли на в Єв ро пі з 1811 р. [18, 25], як ад вен тив
на — ві до ма в Єв ро пі, Азії (Ки тай, Япо нія), на 
Кав ка зі [18]. На те ри то рії Ук ра ї ни зди ча ві лі рос ли
ни ви яв ле ні в До не цькій (Но во азов ский рн, 1959, 
Ко лес ни ко ва, KW), Хер сон ській (Ге ни чевск, 1971, 
Ко тов, KW), Ки їв ській [29] та За кар пат ській (ус не 
по ві дом лен ня М.В. Ше ве ри, KW) об лас тях. 

На те ри то рії Хар ко ва ми зна йшли од не міс це
зна хо джен ня ви ду (вул. Проф спіл ко ва, бі ля за
ліз нич но го пе ре їз ду, 18. 07. 2012, К.О. Звя гін це ва, 
KW, 00105880), де в ка на ві рос ло кіль ка зди ча ві
лих осо бин у фа зі кві ту ван ня. До сить ак тив но вид 
куль ти ву є ть ся в міс ті, то му при пус кає мо, що най
ближ чим ча сом, імо вір но, бу дуть ви яв ле ні йо го 
нові міс цез ро стан ня.

Datura tatula L. — ке но фіт пів ніч но аме ри кан
сь ко го по хо джен ня [14]. Вид ду же бли зький до 
D. stramonium L. [28], у «Flora Europaea» [25] на
во дить ся як йо го си но нім; від різ ня є ть ся від ньо го 
за барв лен ням квіт ки (від си ню ва тих до буз ко во

пур пу ро вих) і стеб ла (фіо ле то вий) [20]. Су час ний 
вто рин ний аре ал D. tatula охо п лює Пів ден не За кав
каз зя, Се ред ню Азію, Аме ри ку [20]. 

В Ук ра ї ні рос ли ни цьо го ви ду куль ти ву ю ть ся як 
де ко ра тив ні; час то ди ча ві ють, зро ста ють на сміт
ни ках, пус ти рях і вздовж до ріг. Як ер га зіо фіт він 
на во дить ся для Пол тав ської обл.[3]. 

Ми вия ви ли йо го зди ча ві лі рос ли ни вздовж ав
то мо біль ної до ро ги по вул. Стар то вій (рн «Ае ро
порт», Хар ків), де за фік су ва ли шість осо бин у фа зі 
кві ту ван ня та пло до но шен ня (27.08.2013, К.О. Звя
гін це ва, CWU, 0051586).

Amaranthus hypochondriacus L. (A. leucocarpus 
S.Watson) — ке но фіт пів ніч но аме ри кан сь ко го по
хо джен ня [26, 29]. За галь не по ши рен ня ви ду — ге
мі кос мо по літ. Упер ше на те ри то рії Схід ної Єв ро пи 
був виявлений В.Л. Ко ма ро вим у куль ту рі в Ле нін
град сь ко му бо та ніч но му са ду 1933 р. [24]. В Ук ра
ї ні на во дить ся для Лі со сте пу [12]. За гер бар ни ми 
та лі те ра тур ни ми [10, 11, 25] да ни ми, в Ук ра ї ні 
A. hypochondriacus знайдений у Жи то мир ській (м. 
Жи то мир, рн за во ду «Хім во лок но», бі ля до ро ги, 
Ор лов, 2006, KW, 069682) і Ки їв ській [10, 11] об
лас тях.

Три зди ча ві лі рос ли ни ви ду ви яв ле но в м. Хар ко
ві, в рні Ба ра ба шо ва, на сміт ни ку по вул. Фур ма
но ва (08.09. 2013, К.О. Звя гін це ва, KW, 00107602).

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald — ке но фіт пів
ніч но аме ри кан сь ко го по хо джен ня [26]. По ши ре ний 
у Пів ден ній і Цен траль ній Єв ро пі, За хід ній Азії, Пів
ден ній Аф ри ці, Ав ст ра лії [9]. Ка ран тин ний бур’ян 
[6], рос те на піс ках і су пі ща них ґрун тах, на ме жах 
по лів, бі ля до ріг, на за ліз нич них ко лі ях [12, 23]. 

Упер ше для фло ри Ук ра ї ни C. longispinus на ве де
ний 1951 р. в Хер сон ській обл. Д.К. Ла ріо но вим під 
на звою C. tribuloides auct. non L. [9]. Най біль ше роз
по всю дже ний на пів дні Сте пу [13, 22] (Хер сон ська, 
Ми ко ла їв ська, Оде ська об лас ті, м. Се ва сто поль), 
при уро че ний до піс ків [15]. За но сить ся в пів ніч но
му на прям ку за ліз ни ця ми [22]. За гер бар ни ми ма
те ріа ла ми KW і лі те ра тур ни ми да ни ми [1, 9, 17, 22], 
він на ту ра лі зу вав ся та кож у Ки їв ській, Лу ган ській, 
До не цькій, За по рі зькій і Дніп ро пет ров ській об лас
тях; ука зу вав ся для За кар пат тя (ус не по ві дом лен ня 
М.В. Ше ве ри). 

У Ко мін тер нів сь ко му рні м. Хар ко ва, на ді лян
ці по бли зу ав то мо біль ної до ро ги по вул. Зер но вій, 
бу ло ви яв ле но ко ло нії C. longispinus із 15—30 осо
бин у фа зі ве ге та ції (11.09.2009, К.О. Звя гін це ва, 
KW, CWU, 00105885).
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Reynoutria japonica Houtt. (Polygonum cuspidatum 
Siebold & Zucc., Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decr.) — ке но фіт схід ноа зій сь ко го по хо джен ня 
(пів день При мор’я, Япо нія, Ки тай, Ко рея, Тай
вань) [3, 8]. У Єв ро пі ін тро ду ко ва но в 1825 р. як 
де ко ра тив ну рос ли ну. Вид на ту ра лі зу вав ся в кра
ї нах Цен траль ної, За хід ної та Пів ніч ної Єв ро пи 
[2]. В Ук ра ї ні у зди ча ві ло му ста ні вид упер ше за
фік со ва ний у 1929 р. [15]. Те пер зди ча ві лі рос ли
ни тра п ляю ть ся на мі ських пус ти рях, за ліз нич них 
на си пах, у ру де раль них міс цях [8]. За гер бар ни ми 
зраз ка ми KW вид ві до мий із За кар пат ської, Чер ні
ве цької, Жи то мир ської, До не цької, Пол тав ської 
об лас тей, а та кож і з ін ших об лас тей, зок ре ма За
хід ної та Цен траль ної Ук ра ї ни (ус не по ві дом лен ня 
М.В. Ше ве ри). 

Упер ше для Хар ко ва ми вия ви ли йо го міс це
зростан ня у при ват но му сек то рі міс та, в ра йо ні Ве
ре ща ків ка, 11.09.2010 (К.О. Звя гін це ва, KW, CWU, 
00105920), де за фік су ва ли кіль ка зди ча ві лих осо
бин ви ду у фа зі кві ту ван ня.

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. — ке но фіт цен траль
но аме ри кан сь ко го по хо джен ня [26, 29]. Куль ти
ву є ть ся як де ко ра тив на рос ли на в При бал ти ці [8]. 
На те ри то рії Єв ро пи по де ку ди тра п ля є ть ся як зди
ча ві ла рос ли на [6]. В Ук ра ї ні, за да ни ми Гер ба рію 
KW, вид ди ча віє в За кар пат ській, За по рі зькій, Ки
їв ській, До не цькій, Лу ган ській, Ми ко ла їв ській і 
Хер сон ській об лас тях. 

Ми вия ви ли дві кві тую чі зди ча ві лі осо би ни в 
ра йо ні Ба ра ба шо ва (м. Хар ків) на сміт тєз ва ли щі 
по вул. Фур ма но ва (08.09.2013, К.О. Звя гін це ва, 
KW, CWU, 00107616, 00107618).

Крім на ве де них ви ще ви дів і форм, в ур ба но
ф ло рі Хар ко ва бу ли за фік со ва ні та кож та кі ви ди: 
Ipomoea purpurea (L.) Roth — на сміт ни ках у ра йо ні 
Ле ва ди (27.07.2013, К.О. Звя гін це ва, KW, 00107548) 
та по вул. Фур ма но ва (08.09.2013, К.О. Звя гін
це ва, KW, CWU, 00107557, 00107558) — 5 осо бин 
у фа зі кві ту ван ня та пло до но шен ня; Rudbeckia 
laciniata L. — у м. Хар ко ві, пр. Юрія Га га рі на, 187, 
на місь ко му цвин та рі № 5, де зро ста ло до 100 зди
ча ві лих осо бин у фа зі кві ту ван ня (27.07.2013, 
К.О. Звя гін це ва, CWU, 0051588 ); R. hirta L. — ко
ло нія до 10 осо бин у фа зі кві ту ван ня ви яв ле на по 
вул. Ниж ній Фрун зен сь ко го ра йо ну міс та, вздовж 
за ліз нич ної ко лії (27.07.2013, К.О. Звя гін це ва, 
KW, 00107578, 00107579); Heliopsis scabra Dunal. — 
при уро че ний у міс ті до за ліз нич них ко лій: стан
ції «Хар ків—Ле ва да» (27.07.2013, К.О. Звя гін це ва, 

KW, CWU, 00107563), «Хар ків—Ве ре ща ків ський» 
(12.08.2011, К.О. Звя гін це ва, KW, CWU, 00107564, 
00107586), ди ча віє на цвин та рі № 5 (27.07.2013, 
К.О. Звя гін це ва, KW, 00107611), де за фік со ва но 200 
осо бин у фа зі кві ту ван ня (ак тив но по ши рю є ть ся 
те ри то рі єю міс та); Cosmos bipinnatus Cav. — де кіль ка 
зди ча ві лих рос лин у фа зі кві ту ван ня на за ліз нич ній 
стан ції «Но во се лів ка» (15.08. 2012, К.О. Звя гін це
ва, KW, 00107549); Phlox paniculata L. — ди ча віє на 
те ри то рії місь ко го цвин та ря № 5 по пр. Га га рі на, 
187 (27.08.2013, К.О. Звя гін це ва, KW).

Здій снив ши до слі джен ня ур ба ноф ло ри Хар ко ва, 
ми вия ви ли 30 но вих для те ри то рії міс та ви дів ад
вен тив них рос лин, по рів ня но з ос тан нім спи ском 
[14]. Усі во ни — ке но фі ти та ер га зіо фі ти, біль шість 
із яких ма ють пів ніч но аме ри кан ське по хо джен ня. 
Ці ви ди зде біль шо го куль ти ву ю ть ся в Бо та ніч но
му са ду Хар ків сь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту 
іме ні В.Н. Ка ра зі на та на при ват них при са диб них 
ді лян ках. За ува жи мо, що ос тан нім ча сом до слі джу
ва ні рос ли ни ди ча ві ють із куль ту ри та ду же ак тив
но роз по всю джу ю ть ся по міс ту. 

Гер бар ні зраз ки ви яв ле них ви дів і внут ріш ньо
ви до вих так со нів пе ре да ні до Гер ба рі їв KW і CWU.

Ав тор ви слов лює щи ру по дя ку чл.-кор. НАН Ук ра ї-
ни С.Л. Мо ся кі ну, канд. біол. на ук М.В. Ше ве рі, канд. 
біол. на ук Л.М. Гу барь, ас пі ран ту Т.С. Двір ній (Ін-
сти тут бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї-
ни) за до по мо гу при ви зна чен ні рос лин і цін ні по ра ди 
під час під го тов ки ру ко пи су.
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НАХОДКИ АДВЕНТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ВО ФЛОРЕ 
г. ХАРЬКОВА

В статье приводятся сведения о находках адвентивных 
растений, выявленных на территории г. Харькова: 
Echinochloa tzvelevii Mosyakin ex Mavrodiev & H. Scholz 
(третье местонахождение в Украине), Eragrostis suaveolens 
A. Becker ex Claus (новый вид для Левобережной 
Лесостепи), Kochia scoparia (L.) Schrad. subsp. densiflora 
(Turcz. ex Moq.) Aellen, K. scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla 
(Voss) L.H. Bailey, Euphorbia marginata Pursh, Datura tatula L., 
Amaranthus hypochondriacus L., Cenchrus longispinus (Hack.) 
Fernald, Rudbeckia laciniata L., Heliopsis scabra Dunal, 
Ipomoea purpurea (L.) Roth, I. hederacea (L.) Jacq., Rudbeckia 
hirta L., Reynoutria japonica Houtt., Cosmos bipinnatus Cav., 
Phlox paniculata L. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флористические находки, адвентивные 
растения, урбанофлора, Харьков, Украина.

K.A. Zvyagintseva 
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine 
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

THE NEW FINDS OF ALIEN PLANTS IN THE  
FLORA OF KHARKIV

Information about records of the following alien plants in the 
flora of Kharkіv is reported: Echinochloa tzvelevii Mosyakin ex 
Mavrodiev & H.Scholz (the third locality in Ukraine), Eragrostis 
suaveolens A. Becker ex Claus (new to the Left Bank Forest
Steppe), Kochia scoparia (L.) Schrad. subsp. densiflora (Turcz. 
ex Moq.) Aellen, K. scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla 
(Voss) L.H. Bailey, Euphorbia marginata Pursh, Datura tatula L., 
Amaranthus hypochondriacus L., Cenchrus longispinus (Hack.) 
Fernald, Rudbeckia laciniata L., Heliopsis scabra Dunal, 
Ipomoea purpurea (L.) Roth, I. hederacea (L.) Jacq., Rudbeckia 
hirta L., Reynoutria japonica Houtt., Cosmos bipinnatus Cav., and 
Phlox paniculata L. 

K e y  w o r d s: floristic finds, alien plants, urban flora, Kharkov, 
Ukraine.


