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продукування, дотримання необхідного рівня вологості і температуру в 
гнізді є велика ймовірність збереження бджолиної сім’ї. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ TYPHA LAXMANII LEPECH. 

(TYPHACEAE) В УРБАНІЗОВАНИХ ВОДОЙМАХ М. ПОЛТАВИ 
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Як відомо, урбанізоване середовище відрізняється комплексністю 
та різноманітністю антропогенних впливів на живі системи, у тому числі 
рослинні угруповання і популяції окремих видів. У складі рослинного пок-
риву міських водойм гідрофіти можуть скорочувати своє поширення, не 
витримуючи надмірного забруднення води, зміни гідрологічного режиму, 
конкуренції з боку заносних видів, рекреаційного тиску. В той же час змі-
нені умови урболандшафту (створення штучних водойм, перебудова при-
родних водних об’єктів, стабілізація водного режиму, потепління клімату, 
підвищення трофності та мінералізації вод тощо) можуть виявитися спри-
ятливими для появи на даній території деяких нових видів водних рослин, 
толерантних до проявів антропопресії. 

За результатами гідроботанічних досліджень, проведених у вегета-
ційний період 2011–2013 рр. на урбанізованих водоймах м. Полтави, се-
ред знахідок інших нетипових для району досліджень видів були зафіксо-
вані й місцезростання рогозу Лаксмана (Typha laxmanii Lepech.). 

Цей євразійський вид східноазійського походження належить до 
природної флори України і в Лісостепу спорадично зустрічається на при-
бережних мілководдях евтрофних слабкосолонуватоводних водойм із му-
листо-піщаними відкладами [8]. На Полтавщині відмічений для південних 
районів [2], а для території Полтавського району [4] та міста Полтави [5] 
раніше не наводився.  

Нами Typha laxmanii був виявлений у двох локалітетах: по берегах 
обводненого кар’єру у заплаві р. Коломак (мікрорайон Лісок) та уздовж 

одамбованої частини берега руслового ставка (верхній став парку «Пере-
мога» по вулиці Нижньомлинській). В обох випадках вид формував щільні 
компактні угруповання із небагатим флористичним складом. У водоймі-
кар’єрі мікрорайону Лісок у складі ценозів повітряно-водної рослинності 
описано угруповання рогозу Лаксмана за незначної участі Carex acuta L., 
Lycopus europaeus L., Juncus compressus Jacq., J. articulatus L., із загаль-
ними проективним покриттям 100%, на субстраті замуленого піску та гли-
бині 30–40 см.  

На прилеглих до берега мілководдях верхнього ставка парку «Пе-
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ремога» ценози Typha laxmanii займали найменшу площу серед угрупо-
вань гелофітів, розташовуючись вузькими (0,5–1,0 м) смугами в інтервалі 
глибин 10–60 см на мулистому ґрунті, характеризувались загальним про-
ективним покриттям 100% за участю переважно тільки домінантного виду, 
на екотонних ділянках — у поєднанні із домішками гігрофільного різнот-
рав’я (Bidens frondosa L., Lycopus europaeus, Ranunculus repens L., 
Calystegia sepium (L.) R.Br., Eupatorium cannabinum L., Persicaria maculosa 
S.F. Gray). 

Низька частота трапляння, вторинний характер екотопів та неве-
ликі площі угруповань Typha laxmanii на водоймах м. Полтави вказують на 
початковий етап його пристосування до умов антропогенних ландшафтів. 
Сприятливим фактором для цього виду тут може виступати штучне підви-
щення мінералізації гідроекотопів внаслідок вимивання мінеральних речо-
вин із ґрунтів агроценозів у процесі поверхневого стоку або за рахунок 
змиву солей із автошляхів у складі зливового стоку (як це було показано 
для деяких галофітів у прибережних екотопах м. Києва [1]). Появу Typha 
laxmanii в урбанізованих водоймах м. Києва, крім того, пов’язують із про-
никненням елементів понто-каспійського комплексу у флору Середнього 
Придніпров’я через створення каскаду дніпровських водосховищ, що ха-
рактеризуються значними за площею плавнево-болотними масивами на 
мілководдях [3]. Відомо також, що у складі угруповань антропогенних мі-
сцезростань Typha laxmanii може зустрічатися північніше своїх звичайних 
природних біотопів [6, 7]. 

 Отже, виходячи із екологічної приуроченості рогозу Лаксмана та 
зважаючи на описані вище знахідки і дані літературних джерел, можна 
судити, що цей вид набирає тенденцію до розповсюдження на урбогідро-
екотопах навіть за межами природного ареалу у зв’язку із масштабними 
антропогенними змінами довкілля, зокрема, потеплінням клімату, хімічним 
забруденням, гідротехнічним будівництвом.  
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