křídlatka japonská
Reynoutria japonica
čeleď: rdesnovité – Polygonaceae

synonyma: Pleuroptens cuspidatus

slovenský název:
anglický název: hop-tree
německý název: Japanischer Staudenknöterich

Areál rozšíření:
Zplanělá v celém území od nížin až do podhorského stupně, roztroušeně až velmi hojně. Patří mezi naše nejběžnější zplanělé rostliny posledních let. Mnohdy, zejména při komunikacích, hřbitovních zdech apod., se stává i obtížným plevelem.
Celkové rozšíření – Korea, Čína, Japonsko, zplanělá ve střední a severní Evropě.

Popis rostliny:
	Lodyhy 1,5 – 2,0 m vysoké (1,0 – 2,5), přímé v horní části větvené, oblé, duté, lysé nebo jemně papilkaté, červeně skvrnité, křehké.

Čepel listů vejčitá až široce vejčitá, 5 – 12 (-15) cm dlouhá, 4 – 10 cm široká, na vrcholu zúžená v dlouhou špičku, na bázi nejčastěji kolmo uťatá nebo tupě klínovitě zúžená, tuhá, na obou stranách nejčastěji zelená až světle zelená, řapík 1,5 – 3,0 (-4,0) cm dlouhý.
	Květenství lata mnohokvětých lichoklasů ( 3-) 5 – 10 (-12) cm dlouhé, za plného květu delší než řapíky podpůrných listů. Květy malé, bílé, vzácněji slabě narůžovělé, okvětí u samičích květů za plodu zvětšené 7 – 10 mm v průměru, s křídly (2,5-) 3,0 – 4,0 mm širokými na bázi náhle zúženými plodní stopce nesbíhavými nebo velmi úzce sbíhavými našky trojhranné ( 2,5 -) 3,0 – 4, 0 mm dlouhé, lesklé, černé až černohnědé.
	Kvete v červenci a v srpnu.

Ekologie a cenologie:
Pěstovaná velmi často v parcích a zahradách. Často zplaňuje na březích vodních toků, především tam, kde byly narušeny lidskou činností, na skládkách, rumištích, opuštěných plochách, u zdí, na okrajích vlhkých křovin, podél komunikací apod. Na některých lokalitách vytváří rozsáhlé porosty. Šíří se hlavně vegetativně podél toků a komunikací, zejména transportem odlomených oddenků. Dává přednost kyselým podkladům.
Společenstva: Convolvuletalia sepium a Lamio albi-Chenopodietalia boni henrici.

Význam:
Parková dekorativní rostlina, sadovnicky ceněná jako krycí plodina. Poskytuje velké množství rostlinné hmoty, někdy používané jako krmivo; starší listy jsou však velmi tuhé a pro zkrmování již nevhodné. Vhodná k dekontaminaci kadmiem zatížených půd.
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