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Ос тан нім ча сом в Укра їні акти візу вав ся про цес 
зди ча він ня рос лин із куль тури. Дея кі з них вияв-
ля ють тен ден цію до поши рен ня в на пів при род ні 
рос лин ні угру по ван ня. До та ких нале жить та кож 
Impatiens balfourii Hook. f. (Balsaminaceae) (рис. 1), 
який нещо дав но був вияв ле ний у кіль кох лока літе-
тах Жито мир ської та За кар пат ської об лас тей.

При род ний аре ал I. balfourii охо п лює За хід ні 
Гіма лаї, а саме: Пів ніч ний Паки стан і, част ково, 
при лег лі тери то рії шта тів Ін дії Джам му та Каш мір, 
Хіма чал-Пра деш і Утта рак ханд. Рос те тут по бере-
гах рі чок і струм ків, по бли зу до ріг, на пус ти рях; у 
го рах на висо тах (1000)1500—2500 м над р.м., але 
від дає пере вагу про хо лод ним і воло гим міс цям на 
висо ті 100—600 м над р.м. [8, 10, 13]. 

Рос лини цьо го виду над зви чай но деко ра тив-
ні, внас лі док чого з по чат ку ХХ ст. їх куль тиву ють 

у різ них бота ніч них са дах сві ту: час тіше в Євро-
пі, рід ше — на ін ших кон ти нен тах. За дани ми 
В. Ада мов сько го [7, 8], який уза галь нив відо мо сті 
про куль тиву ван ня I. balfourii у сві ті, вид упер ше в 
1901 р. був уве де ний в куль туру у Фран ції (Бота ніч-
ний сад у Мон пе льє) та Вели кій Бри та нії (Един-
бурзь кий бота ніч ний сад), а зго дом, почи наю чи з  
1903 р., виро щу вав ся в Іта лії, з 1918 р. — в Угор-
щині, з 1920 р., ймо вір но, у Швей ца рії та Ні меч-
чині. Нині лока літе ти виду відо мі в куль турі біль ше 
ніж у 30 кра ї нах Євро пи, Азії, Афри ки, Авст ра лії, 
Аме рики. 

Уже в 1906 р. I. balfourii поши рив ся по території 
Ботанічного саду в Монпельє, де його вирощували, 
але за межами культури він не був відзначений. 
Упер ше в зди чаві лому ста ні вид за фік сова ний у 
Іта лії (1916), зго дом — на пів дні Швей ца рії (1929), 
в Пів ден но-За хід ній Ні меч чині (1920), Бель-
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гії (1952), Угор щині (1965), Іспа нії (1970), Авст рії 
(1971), Да нії (1973), Сло вач чині (1988), Пор туга лії 
(1990), Хор ва тії (1991), Ні дер лан дах (1994), Гре-
ції (1995, 2008), Ро сії (1999), Че хії (2002), Андо рі, 
Есто нії (2003), Сер бії (2005), Сло ве нії, Бол га рії 
(2006) та Алба нії (2007) [5, 7, 8, 10, 12, 15]; ос тан-
нім ча сом його зна йшли в Руму нії [14], а та кож в 
Укра їні. 

За даними Каталогів ботанічних садів [1—4, 6], 
I. balfourii в Україні досі  не вирощувався; відсутні 
та кож дані щодо його зро стан ня у культурі в 
приватних господарствах. У 2010 р. впер ше було 
вияв лено рос лини, виса дже ні в палі сад нику на 
за ліз нич ній стан ції Батє во Бере гів сько го р-ну За-
кар пат ської обл. (А.І. Тока рюк, М.В. Шевера, 
15.08.2010, vidi non lecta). На той час рослини 
I. balfourii куль тиву вали ся тут уже кіль ка ро ків, але 
у 2012 р. під час ре мон ту бу дів лі за ліз нич ної стан ції 
вони були зни щені, а у 2013 р. по бли зу за ліз нич-
ної стан ції (за за ліз нич ним пере їз дом), у палі сад-
нику одно го з при ват них бу дин ків, вия вили ще 
один лока лі тет виду в куль турі, а зго дом — у палі-
сад нику на за ліз нич ній стан ції м. Чоп (08.09. 2013, 
М.В. Шеве ра, cult., KW, № 00109733, № 00109734). 
Не ви клю чено, що I. balfourii роз во дять і в ін ших 
насе ле них пунк тах За кар пат тя, а та кож у ін ших 
ре гіо нах кра їни, але такі дані авто рам неві домі.

Не зва жаю чи на до сить дов гу істо рію куль тиву-
ван ня, в біль шо сті кра їн вид є ефе меро фі том/
ерга зіо фіго фі том, який від зна ча ють пере важ но 
на ан тро по ген них еко то пах, рід ше — у скла ді на-
пів при род них рос лин них угру по вань. Але в дея-
ких кра ї нах, особ ливо ос тан німи деся ти літ тями, 
він ак тив но поши рює ться: за фік сова но його нові 
лока літе ти, зок рема в Андо рі, Цен траль ній і Пів-
ден ній Іта лії, Ні меч чині та Сло ве нії, а у Фран ції 
він тра пля єть ся на біль шій час тині тери то рії кра-
їни. Як не без печ ний інва зій ний вид його зане сено 
до Спи ску бур’янів Швей ца рії [18]. Спос тері гає-
ться зди ча він ня рос лин і в за хід ній час тині Пів ніч-
ної Аме рики (США, 1950, 2008), Азії (Япо нія, 1998, 
1999), Пів ден но-Схід ній Авст ра лії (2007) [8, 10, 
12, 15]. У вторинних фраг мен тах ареалу I. balfourii 
приурочений до берегів річок і водойм, уз лісь 
за плав них лісів і рудеральних місць. У Європі 
рослини зна ходи ли на висотах до 1380, у Пів ніч ній 
Америці — 1170 м над р.м.

Про веде ні нещо дав но до слі джен ня з фі зіо ло гії 
інва зій них ви дів роду Impatiens L. в Євро пі пока-
зали, зок рема, що I. balfourii та I. parviflora DC. від-

да ють пере вагу воло гим ґрун там, тоді як інші інва-
зій ні види, на прик лад I. glandulifera Royle, рос туть 
на пере зво ложе них, але доб ре дре нова них міс цях. 
Усі не або ри ген ні види роду Impatiens вияв ля ють 
висо ку пла стич ність і час то рос туть по ряд [11, 16, 
17, 19].

При на гід но за ува жимо, що, за дани ми 
Y.J. Nasir [13], у Паки ста ні I. balfourii гіб риди зує з 
I. bicolor Royle.

У 2012 та 2013 ро  ках зди чаві лі рос лини I. balfourii 
зі бра ні та кож в Укра їні (в Жито мир ській та За кар-
пат ській об лас тях) (рис. 2).

Так, у 2012 р. кіль ка зди чаві лих рос лин I. balfourii 
впер ше було зі бра но в око ли цях с. Киян ка Єміль-
чин сько го р-ну Жито мир ської обл. (15.10.2012, 
О.О. Ор лов, KW, № 00104000). У цьо му лока літе ті 
по ряд із се лом є дещо зрі дже ний і доб ре дре нова-
ний віль хо вий ліс (вік де рев 55 ро ків) у типі лісо-
рос лин них умов, пере хід ному від воло гих до си рих 
суг руд дів (С3-4). Зімк ну тість де рев ного яру су Alnus 
glutinosa (L.) P. Gaertn. не рів но мір на — від 0,7 до 
0,5. Під лі сок зрі дже ний, сфор мова ний окре мими 
куща ми Frangula alnus Mill. і Viburnum opulus L. 
Тра во стій гус тий, його  про ек тив не по крит тя ста-

Рис. 1. Impatiens balfourii. Загальний вигляд
Fig. 1. Impatiens balfourii. General view
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но вить 55—65 %, висо та — 1,5 м. Домі нан том, 
який фор мує пер ший ярус тра во стою, є Impatiens 
glandulifera (50—55 %); мен шу участь у цьо му яру сі 
бере Urtica dioica L. (3—5 %). Дру гий ярус тра во стою 
не гус тий, зав ви шки 50—60 см; до його скла ду вхо-
дять: Deschamptia caespitosa (L.)  P. Beauv. (1—3 %), 
Impatiens noli-tangere L. (1—3 %) та I. balfourii — по-
оди ноко. Ос тан ній вид утво рює неве лику до сить 
щіль ну кур тину на пло щі бли зько 1,5 м2, до 60 см 
зав ви шки, се ред су ціль них за рос тей I. glandulifera. 
Рос лини I. balfourii ряс но цві туть і пло доно сять. 
Вид, імо вір но, є ефе меро фі том, зане се ним, мож-
ливо, з на сін ням I. glandulifera, ос кіль ки наші до-
слі джен ня свід чать про те, що тут і в нав ко лиш ніх 
се лах нині рос лини I. balfourii в куль турі не за фік-
сова ні. До сить по діб на си туа ція ха рак тер на й для 
I. glandulifera, яку в Ємель чин сько му р-ні нині 
куль тиву ють, про те вона зди чаві ла, є аг ріо фі том і 
саме на цій тери то рії має най біль ше поши рен ня в 
Жито мир ській обл.(нара хо вує де сят ки лока літе тів 
на знач ній  пло щі у віль хо вих лі сах). 

У лип ні 2013 р. вияв лено нові осе ред ки виду в 
За кар пат ській обл. Так, у с. Вуз лове (за лізнична 
стан ція Батє во) зна йде но дві зди чаві лі рослини 
I. balfourii по бли зу при ват них по мешкань 
(17.08.2013, М.В. Шеве ра, KW, № 00109731, 
№ 00109732), де вид куль тиву єть ся про тя гом 
останніх 5 ро ків, тоб то є ерга зіо фіго фі том. 

Ще три осе ред ки зди чаві лих рос лин I. balfourii 
в ре гіо ні вияв лені в с. Не рес ниця Тя чів сько-
го р-ну За кар пат ської обл. (18.07. 2013, О.І. Брон-
сков, vidi, non lecta). Два з них зна йде ні на бере-
зі р. Лу жан ки в ме жах сели ща, а одне, — ниж че за 
течі єю річ ки, пі сля її впа дін ня в Те рес ву. Від стань 
між ними при близ но одна кова й ста но вить май-
же пів кіло мет ра. В ме жах сели ща рос лини від зна-
чені на схи лі штуч ного валу вздовж рус ла річ ки 
не чис лен ними гру пами, від по від но 10 і 3 рос лини, 
під поло гом ку щів і де рев роду Salix L. Най біль ша 
попу ля ція, бли зько 30 рос лин, вияв лена в за пла ві 
р. Те рес ви, тро хи вище мос ту по тра сі Тя чів — Усть-

Рис. 2. Карта поширення Impatiens balfourii в Україні. У м о в н і  п о з н а ч е н н я: — в культурі,  — здичавілі рослини

Fig. 2. Map of distribution of Impatiens balfourii іn Ukraine. S y m b o l s  i n d i c a t e: — in culture,  — escaped plants
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Чор на, — се ред га леч нико вих нано сів уз довж рус ла 
річ ки. Сму ги сві жих нано сів тут чер гую ться з таки-
ми, що вже вкри ті ґрун том і ма ють роз вине ний 
рос лин ний по крив. Се ред за рос тей Salix було зна-
йде но неве ликі гру пи рос лин цьо го виду, на від ста-
ні кіль кох мет рів одна від од ної, на тон кому шарі 
воло гого ґрун ту в за тін ку. Де рев ний ярус тут скла-
дає ться пере важ но з Salix sp. div. У трав’яному яру-
сі на цій ді лян ці домі нува ли Urtica dioica, Impatiens 
parviflora, Lysimachia nummularia L., Glechoma 
hederacea L. та інші види. Спо ра дич но тра пля лися 
Rubus caesius L., Trifolium repens L., Carex acuta L., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Valeriana officinalis L. 
За галь не про ек тив не по крит тя — 100 %. Пере важ-
на біль шість рос лин зна ходи лась у гене ра тив ному 
ста ні. В с. Не рес ниця в куль турі I. balfourіi ми не 
спос тері гали, од нак наяв ність його лока літе тів на 
од ній лі нії вздовж те чії рі чок Лу жан ки й Те рес ви 
до зво ляє при пус тити, що вид поши рив ся із за галь-
ного осе ред ку. 

Ниж че наво димо ко рот кі так соно міч ну та мор-
фоло гіч ну ха рак тери сти ки виду.

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

Одно річ на рос лина, 15—120 см зав ви шки. Стеб-
ло пря мо стоя че, ряс но роз галу жене, чер вону вате, 
голе. Лист ки від еліп тич но-оваль них до лан цет них, 
4 см зав дов жки, про сті, краї пла стин ки зубчас-
ті, голі. Квіт ки зі бра ні в кити ці, біло-роже ві або 
біло-фіо лето ві, лопа ті ниж ньої губи роз веде ні на 
від стань, яка при близ но до рів нює їх ній шири ні, з 
жов тими пля мами, 25—40 мм зав дов жки; шпо ра 
ко рот ка, ок руг ла. 

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

Вид описаний за рослинами із Західних Гімалаїв, 
що культивувалися в Единбурзькому ботанічному 
саду. Названий на честь директора ботсаду 
Д.Х. Балфура (J.H. Balfour, 1808—1884). 

Не ви клю чено, що в Укра їні I. balfourii має біль-
ше роз по всю джен ня, тому мож ливі нові його зна-
хід ки, на що звер тає мо ува гу до слід ни ків. 

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 
АДВЕНТИВНЫЙ ВИД ФЛОРЫ УКРАИНЫ

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, эколого-ценотическая приуроченность, 
карты распространения вида в Украине: в культуре 
(железнодорожные станции Чоп и Батево Закарпатской 
обл.) и как одичавшее (с. Киянка Емельчинского р-на 
Житомирской обл.; c. Узловое (ж/д ст. Батево) Береговского 
р-на; c. Нересница Тячевского р-на Закарпатской обл.).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Impatiens balfourii, адвентивный вид, 
флористическая находка, Украина.
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IMPATIENS BALFOURII (BALSAMINACEAE), A NEW ALIEN 
SPECIES OF THE UKRAINIAN FLORA

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: in cultivation (village Vuzlove/railway stations Batyevo 
and Chop, Transcarpathia Region), and as escaped (village 
Kyyanka, Emelchynski District, Zhytomyr Region; village 
Vuzlove, Beregovo District, and village Neresnytsya, Tyachiv 
District, Transcarpathia Region).

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


