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найбiльш шкiдливих речовин, допомагав ще й присrрасть компанiТ до алюмiнiю 1 
скла, що пiдлягають переробцi. У цих продуктiв в порiвняннi з виробленими 
iншими компанiями довгий час роботи вiд одного заряду, тобто i тут знижувться 
енергоспоживання. А вiдоме прагнення Apple зробити присrро"f якомога тонше 
призводить до того, що матерiалiв на них витрачавться менше. 

Скептик може заявити, що в Apple чинять так не з альтру1"сrичних 
мiркувань: зменшення обсягу упаковки дозволяв компанi"f економити на 
транспортуваннi, а метал зi склом, довгий час роботи i маленька товщина просто 
роблять продукт кращим для споживача. Але справжнiй секрет компанrr в тому, 
що "fй вдавться зробити ситуацiю виграшною для всiх сторiн вiдразу i допомоrати 
природi, не поступаючись при цьому iнтересами свотх клiвнтiв. Невел.и.ка 
упаковка гарна i для покупцiв, що цiнують П витонченiсть, i для Apple, якiй до 
запуску нового iPhoпe необхiдно швидко транспортувати в рiзнi кратни гiгантську 
кiлькiсrь присrро"fв, i для планети. Значить, з придбанням продукту Apple 
отримувш одразу i вiдмiнний присrрiй, i "полiпшення карми": вибравши продукт 
iншот компанii, ймовiрно, нашкодив би планетi вiдчутно сильнiwе. 

€ i один приклад "зеленого", при всiй свотй маСWТ1бностl н1 Oltrl комn1н1У 
не згаданий. Справа в тому, що сама iндycrpl11 онлайн-дОСТl81СМ контtнту, 1 lllllA 
Apple в ключовим гравцем вже майже 9 рокiа, еколоrlчна и CllOllO npMl'Oi\OIO. 
Адже природi шкодить i виготовленн11 компакт-дискlв, а баrато хто n1pecr11 
купувати музику на них, оцiнивши зручнlсть зв'11зки IPod i IТunea Store. IPad 
тiснить паперову пресу, привертев любителiв книг i недавно ВЗJllВСЯ за 
пiдручники, тим самим рятуючи вiд вирубки величезну кiлькiсть дерев. На 
корисrь йде i унiверсальнiсrь присrро"iв: iPhone вiдмiнно замiнюв багатьом не 
тiльки телефон, але i фотоапарат з плеером, а при замiнi трьох пристроТ1 на 
одне виграють i покупець, i екологiчна обсrановка. Все це не враховусnся 8 
офiцiйних звiтах про виробництво, але, якщо взяти це до уваги, стане зоlСlм 
очевидно, що Apple замiсть "iндусrрiального монсrра" виявлявться акр1I 
"зеленою". Втiм, чи могло статися iнакше з компанiвю, названоУ на чесrь фрукта? 

Яровий Сергiй 
заступник начальника наукоеого еiддiлу Приазоеського нпп, 

Ярова Тетяна 
молодший наукоеий спi11робiтник Приазо11ського нпп, 

Брен Опенсандр 
молодший наукоеий спi11робiтник Приазо11ського нпп 

АНАЛIЗ ВИВЧЕННЯ ФЛОРИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЗА ЧАС ЙОГО IСНУВАННЯ 

Протягом 2010-2015 рокiв науковими сniвробiтниками накового вiддiлу та 
iнспекторами природоохоронних науково-дослiдних вiддiлень Приазовського 
нацiонального природного парку були nроведенi поглибленi дослiдження флори 
парку. Проведена nервинна та nоточна iнвентаризацiя флорисrичного спектру, 
видiлена раритетна флора та рослиннi угрупування, представлено перелiк 
лiкарських рослин та рослин, якi в фiтоалергенами. Надаються матерiали щодо 
вивчення альго-, мiко- та лiхенофлори. Однак з причин обмеженого 
транспортного ресурсу, такi дослiдження nротягом 5-ти рокiв iснування парку 
проводились не завжди систематично i нерiвномiрно. 

Так, у 1 томi Лiтопису природи (за 2011 рiк) Приазовського нацiонального 
природного парку наведено флорисrичний спектр судинних рослин, який 
нараховував 1060 видiв э 4 вiддiлiв, 92 родин, 418 родiв. Повний анотований 
список судинних рослин наводиться у монографii "Конспект флори судинних 
рослин Приаэовського нацiонального природного парку" (Коломiйчук, Яровий, 
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2011). Також придiлялась увага вивченню водоростей (218 видiв) i лишайникiв 
(15 видiв), тодi як мiкофлора эалишалась невiдомою. Таким чином, у 1-му томi 
Лiтопису природи наводиться 1293 види рослин (судиннi, водоростi, лишайники). 

У 11 томi Лiтопису природи (за 2012 рiк) за лiтературними джерелами i 
власними спостереженнями було додатково виявлено ще 22 види судинних 
рослин, що в загальнiй кiлькостl складало 1082 видiв вищих рослин Парку. 
Видовий склад альго- та лiхенофлори залишався незмiнним, данi щодо вивчення 
грибiв також эалишаються невlдомими. Таким чином, у 11 томi лiтопису природи 
Приазовського парку наводитьСJI 1315 1идlв рослин (судиннi, водоростi, 
лишайники). 

У 111 томi Лiтопису природи (за 201 ~) 11epenlк видtв флори збiльшився ще на 
З види. Протягом неодноразових виУэдlв буnо вlдмlчено незвичайне явище, яке 
спостерiгалось масовl скупчення рослин червоного забарвлення в прибережнiй 
частинi Азовського моря. При камераnьнt обробцt аtбраного матерiалу виявилось, 
що таке явище спричиняе червона водорlст~. церамlА червоний Ceramium rubrum 
С. Aghardh, яка поповнила список водоростtА парку 1 фnори в цiлому. Також 
нами було додано ще два види судинних росnин, а саме деревна рослина, яка 
входить до складу деяких лiсосмуг - 1А1а 11ичаАна (Cydoпia оЫопgа Mill.). i 
трав'яниста рослина спонтанного эростанн" - мак пухленький (Papaver 
tumidulum Klokov). Таким чином, флористичне рlэноманlття представлене 1318 
видiв, з яких 1084 - судиннi, 219 - водоростl, 115-nиwайникlв, гриби залишаються 
невiдомими. 

У 2014 роцi (IV том Лiтопису природи) придln"стьСJI увага уточненню 
paнiwe виявлених видiв рослин, а також lдентмфlкац11 знайдених видlв грибiв та 
аерофiтних водоростей, оскiльки мlкрофnора також заслуговуе на увагу i в 
поеному обсяэi вiдображае флористичну ц/ннlсть Приаэовського парку. IV том 
Лiтопису природи поповнюеться энахlдками представникlв царства Fungi (гриби). 
За результатами ботанiчних описlв 1 сnостережень територiТ Приаэовського парку 
було знайдено i описано 4 види гриб/в макромlцетlв, э вiддiлу Basidiomycota, а 
саме: гнойовик сiрий (Coprinus atrameпtarlus (Bult.) Fr.1838), гнойовик бiлий 
(Copriпus comatus (O.F. Mull.) Pers.), опеньок луговий (Marasmius oreades (Boltoп) 
Fr.), трутовик лускатий (Polyporua aquamosus (Huds.) Fr.) та 1 вид моху - эоэулiн 
льон (Polytrychum commuпe Hedw). Таким чином, пiдсумовуючi реэультати 
ботанiчних дослiджень протягом 4-х рокiв iснування парку флористичне 
багатство складае 1323 1иди рослин э яких: 1085 - судиннi рослини, 219 видiв 
водоростi, 15 видtв лиwвйникiв, 4 види грибiв. · 

У V том/ Лiтопису природи (2015 рiк) список флористичного багатства 
эбiльшився ще на 2 види, э яких 1 вид грибiв - эморшок степовий (Morchella 
stepicola Zerova), що поповнив список раритетнот фnори парку, та 1 вид моху -
синтрихiя сiльська (Syntrichia ruralis (Hedw.) WeЬer & D. Mohr). 

Протягом 2015 року було продовжено вивчення мiкрофлори - водоростей 
водойм та r'рунтiв парку, яке було роэпочато у попереднiх томах Лiтопису 
природи ПНПП. За результатами вивчення мiкрофлори територii парку 
вiдбувалось поповнення колекцiТ мiкрофотоrрафiй типових видiв водоростей 
водойм та r'рунтiв парку, якi чiтко реагують на эмiни оточуючого середовища. 

Таким чином, за результатами ботанiчних дослiджень протягом 5-ти рокiв 
видове рiэноманiття флори парку складае 1325 видiв, э яких: 1086 - судиннi 
рослини, 219 - водоростi, 5 - гриби, 15 - лишайники. Bci виявленi систематичнi 
rрупи рослин (водоростi, rриби, лишайники, мохи, хвощi, папоротi, голонасiннi та 
покритонасiннi) представленi 16 вiддiлами, 47 класами, 85 порядками, 
182 родинами, 555 родами, 1325 видами. 

Судиннi рослини територiТ парку можна роэподiлити за наступними 
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жипввими формами: трав'янисri рослини - 980 видiв, деревнi рослини -
104 види (72 види - чагарники i напiвчагарники, 31 вид -дерева), багаторiчники 

- 563 види, дворiчники - 176 видiв, однорiчники - 345 видiв. 
За характером викорисrання, обумовленого хiмiчним складом, кориснi 

рослини Приазовського парку подiляються на декоративнi, лiкарськi, олiйнi, 
медоноснi, фарбувальнi, дубильнi, харчовi, кормовi та iн. Зокрема, у флорi 
Приазовського НПП до вiтамiнних вiднесено 173 види рослин, до волокнисrих -
9, декоративних - 439, дубильних - 33, кормових - 343, фарбувальних - 58, 
олiйних - 204, медоносних - 354, мелiоративних - 42, харчових - 172, технiчних 
-131. 

Також у флорi парку налiчуеться близько 350 видiв лiкарських рослин, 
однак лише 41 вид вiдносять до найбiльш вживаних у народнiй i вiтчизнянiй 
медицинi. 

Оскiльки територiя Парку знаходиться в рекреацiйнiй зонi, яка 
розташована вздовж узбережжя Азовського моря i лиманiв, нами був складений 
список рослинних алергенiв (фiтоалергенiв), масове зросrання яких може 
спричиняти деякi спонтаннi захворювання. Таким чином, для територГi 
Приазовського нацiонального природного парку нараховуеться 78 видiв рослин, 
якi викликають сенсибiлiзацiю у хворих на алергiю. З них 17 видiв дерев, 11 видiв 
злакових рослин i 50 видiв рослин, якi в бур'янами. За систематичною 
структурою виявленi види вiдносяться до 2-х вiддiлiв: Piпophyta (2 види) i 
Magпoliophyta (37 видiв), 2-х класiв, 14 порядкiв, 16 родин i 26 родiв. До перелiку 
найбiльш небезпечних фiтоалергенiв внесено 17 видiв . 

У складi судиннот флори ПНПП налiчувться 75 видiв адвентивно'I флори. 
Найбiльшу П часrку займають бур'яновi (33 види), декоративнi (23 види) та 
лiкарськi (19 видiв). Розма'lпям вiдрiэняються рослини роду нетреби (Xaпthium)-
7 видiв, щирицi (Amaraпthus) - 3 види та шовковицi (Morus) - 2 види. Однак серед 
адвентивно'I флори парку треба видiлити iнваэiйнi види, якi предсrавляють 
найбiльшу эагроэу аборигеннiй флорi. Маючи високу конкурентоздатнiсrь i 
витiсняючи мiсцевi види, iнвазiйнi рослини приводять до порушення процесiв 
обмiну речовин та eнepnl в екосисrемах. 

Таким чином, за 5 рокiв iснування Приаэовськоrо НПП його 
фiторiэноманiття висвiтлено у всiх томах Лiтопису природи, де наводиться 
поений перелiк сисrематичних груп рослин (судиннi, мохи, водоросri, гриби, 
лишайники), списки фiтоалергенiв та "ix локалiтети эросrання, лiкарських рослин, 
данi щодо аборигенно'I i адвентивно'I флори парку. Однак наведеннi данi не в 
осrаточними, оскiльки ботанiчнi дослiдження парку продовжуються i в одним э 
основних эавдань написання Лiтопису природи парку. 
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