Національний
природний парк

Приазовський

Приазовський національний природний парк (НПП) має площу
78126,92 га і включає приморську
територію 4 районів Запорізької області: Якимівського, Мелітопольського, Приазовського та Бердянського.
Площа акваторій парку становить
62053,57 га (79 %), а площа суходільних ділянок – 16073,35 га (21 %).
Метою створення НПП Приазовський є збереження, відтворення та
раціональне використання типових і
рідкісних степових і водних природних комплексів північно-західного
узбережжя Азовського моря. Територія Приазовського НПП об’єднує
ряд заказників, та пам’яток природи
загальнодержавного та місцевого
значення. Окрім цього, гідрологічний заказник «Молочний лиман»,
ландшафтний заказник «Заплава
р. Берда», а також Бердянська коса
включені до офіційного переліку
водно-болотних угідь України.
Правий берег лиману Сивашик, Пониззя річки Берди, Молочний лиман
та Федотова коса виділені як Важливі ботанічні території (IPA) у Причорноморському регіоні.

Квітує ковила Лессінга

Флора Парку
Флора Приазовського НПП нараховує близько
1070 видів судинних рослин. З них близько 40 видів дерев і чагарників є інтродукованими і ростуть
у штучних лісових насадженнях (лісосмугах, лісопарках, парках тощо), що увійшли до території
НПП. Видовий спектр водоростей Приазовського
національного природного парку дуже різноманітний і налічує 218 видів. До складу ґрунтової
альгофлори належать 156 видів водоростей, для
водних біотопів наводиться – 96 видів і аерофітні
водорості складають 5 видів. Для території парку
наводять 68 видів лишайників та 3 види ліхенофільних грибів.
Рослинність парку представлена типчаково-ковиловими і полиново-злаковими степами та їх геміпсамофітним варіантом, чагарниками, луками, галофітними, літоральними, прибережно-водними,
водними і синантропними угрупованнями. Так, степова рослинність займає 3400-3500 га парку (з них
геміпсамофітна – 300-350 га), чагарникова – 2025 га, лучна і галофітна – 4700-4800 га, літоральна – 600-650 га, прибережно-водна – 6200-6300
га, болотна – 820-830, рудеральна – 130-150 га.
Близько 30 га займають штучні лісонасадження
на схилах до Молочного та Утлюцького лиманів,
а також на Бердянській косі в межах оздоровчого
комплексу «Славутич».

Тюльпан Шренка

Степи (справжні, солонцюваті та олуговілі) розташовані переважно на ділянках плакору, що
прилягають безпосередньо до приморської абразивної смуги. Найкраще представленими на території парку є угруповання з домінуванням житняку гребінчастого, костриці валіської, грудниці
волохатої, які приурочені до пологих схилів та
плакорів. Співвдомінантами в них є ковила Лессінга, ковила українська, к. волосиста, тонконіг
бульбистий, пижмо тисячолисте, пирій середній,
полин австрійський, а на лимані Сивашик ще й
полин кримський. На правому березі Молочного лиману представлено геміпсамофітний варіант типчаково-ковилових степів, де окрім домінуючих злаків ростуть ефедра двоколоскова,
перстач астраханський, осока колхідська тощо.
Псамофітні степи займають близько 200 га на
Федотовій, Степанівській та Бердянській косах.
Костриця Беккера, осока колхідська, ефедра дволоскова, що ростуть на найвищих ділянках кіс,
тут є найпоширенішими. Окрім них тут поширені
житняк Лавренків, свинорий пальчастий волошка
притиснутолускова, жито дике тощо.

Чагарникові ценози, що складаються переважно з сливи степової, карагани кущової, мигдалю
низького, глоду та шипшини, в межах парку поширені фрагментарно. Вони зосереджені у тальвегах
балок та на степових схилах до моря.
Серед лучної рослинності, що поширена у заплавах нижніх течій рр. Молочної, Берда, Корсак,
Малий та Великий Утлюк, переважають пирій
подовий та повзучий. Серед засолених лук найбільш поширеними є угруповання з переважанням пирію видовженого, а також комишівника
звичайного, метлюгу приморського та прибережниці берегової.
Сукулентно-трав’янисті справжні солончаки займають у парку 450-500 га. Тут домінує солонець
простертий, інколи із співдомінуванням солонцю
дніпровського, соднику солончакового, солончакової айстри паннонської, тризубця морського, сарсазану шишкуватого, петросимонії розлогої, петросимонії тритичинкової, покісниці Фоміна. На сухіших
солончаках переважає содник простертий, часто
із співдомінуванням солонця простертого, кураю
содового, полину сантонінського, солончакової айстри паннонської, франкенії шорсткої. Обидва типи
солончаків поширені як на косах, так і по узбережжях лиманів і у гирлових частинах річок. Справжньосолончакові угруповання з переважанням багаторічних трав та напівчагарничків представлені
переважно фітоценозами з домінуванням сарсазану шишкуватого, полину сантонінського, галіміони
бородавчастої і кермеку Мейєра.

Горицвіт літній

Повстянка (цимбохазма)
дніпровська

Тамарикс стрункий

Катран морський

Літоральна рослинність, що переважає у фронтальній зоні кіс «Азовського типу», є найбільш
специфічною. Тут переважають морська гірчиця
чорноморська і аргузія сибірська. В ценозах авандюн домінують колосняк чорноморський, катран
понтійський, миколайчики приморські. Співдомінантами виступають аргузія сибірська, молочай
Сегієрів, жито дике. Ці угруповання, як і на інших
територіях Північного Приазов’я, характеризуються розрідженим травостоєм, вони знаходяться
під впливом дефляційних процесів. Прибережноводна рослинність поширена у гирлових частинах річок Молочної, Берди, Корсаку, Великого та
Малого Утлюків, а також на косах. Тут переважає
здебільшого очерет південний. Іноді співдомінантами на слабкозасолених грунтах є бульбокомиш
морський, цинанхум гострий, рогіз вузьколистий,
плетуха звичайна. Літоральні болота представлено ценозами бульбокомишу морського, ситника
приморського, куги Табернемонтана і дуже рідко
куги приморської.
Водні угруповання з домінуванням камки морської
поширені на мілководних ділянках Утлюцького та
Молочного лиманів, рідше уздовж берега Бердянської затоки. Як співдомінанти трапляються
камка мала та цанікелія стеблиста, рдесник гребінчастий. Крім того, у цих ценозах спорадично
зустрічаються водорості (Сladophora siwaschensis,
Enteromorpha maeotica, Ceramium rubrum).

Схема меж та зонування НПП Приазовський

Частину рослинних угруповань парку занесено до
Зеленої книги України (2009): карагани скіфської,
мигдалю низького, ковили Лессінга, ковили української, ковили волосистої, ковили дніпровської,
ковили найкрасивішої, солодки голої, куги приморської та водяного жовтецю Ріона.
Серед флори парку, 163 види судинних рослин
є рідкісними та охороняються на регіональному,
національному на міжнародному рівнях. Так, на
регіональному рівні охороняються 96 видів судинних рослин, до Червоної книги України входить
42 види парку. До списку МСОП занесено 19 видів, до Європейського Червоного списку – 28 видів, а до Додатку Бернської конвенції – 6 видів.
Серед рідкісних видів – астрагал дніпровський
та астрагал Геннінга, зореморквиця прибережна,
волошка Талієва, калофака волзька, карагана
скіфська, катран понтійський, повстянка дніпровська, франкенія припорошена, солодка гола, ковила дніпровська, ковила волосиста, ковила Лессінга, ковила найкрасивіша, ковила українська,
тамарикс стрункий, тюльпан змілистий, тюльпан
Шренка тощо. До Червоної книги України також
занесено також 2 види водоростей, виявлених
у парку: ентероморфу азовську, хару Брауна;
4 види лишайників: цетрарію степову, пармелію
грубозморшкувату, ксантопармелію камчадальську та телосхістес ямчастий; один вид грибів:
зморшок степовий.

Ефедра двоколоса

Рястка Коха

Жовтозілля еруколисте

Будяк акантовидний

Півники низькі

Фауна Парку
Фауна НПП Приазовський є вельми різноманітною.
Територія парку, зазнала значного антропогенного впливу у ХХ ст. Він полягає в трансформації
значних площ степових угідь в агроценози, забрудненні їх пестицидами та продуктами розкладу
мінеральних добрив, створенні мережі іригаційних
каналів та лісосмуг, які за порівняно короткий час
невпізнанно змінили колишній посушливий Приазовський степ. Все це у значній мірі вплинуло на
тваринний світ регіону. Окрім того, у зв’язку з інвазійними процесами та заходами з акліматизації
різних видів тварин у ХХ ст. відбулося збільшення
видового складу регіональної фауни.

Баклан великий та Мартини
на Дзендзику

Згідно останньої інвентаризації в межах ПНПП
відмічається 1549 видів тварин. Найчисленнішими з безхребетних були комахи (917 таксонів),
а з хребетних – птахи (280 видів). Інші групи тварин мали наступні показники: водні безхребетні –
201 таксон, круглороті і риби – 70, ссавці – 43 види,
земноводні і плазуни – 11. З них до Червоної книги
України (2009) віднесено 131 вид, з яких комах –
41, водних безхребетних – 2, риб – 8, рептилій – 3,
птахів – 61, ссавців – 16.
Серед мешканців парку є рідкісні та такі, що потребують охорони. На державному рівні охороняються такі види як емпуза піщана, ірис плямистокрилий, левкомігус білосніжний, дибка степова,
мурашиний лев звичайний, бражник мертва голова, бражник дубовий, бражник Прозерпіна, бражник обліпиховий, сатурнія велика, бджола-тесляр
звичайна, севрюга звичайна, білуга звичайна,
шемая азовська, жовточеревий полоз, гадюка
степова, балабан, скопа, журавель степовий, кулик сорока, кулик довгоніг, чоботар, тхір степовий,
морська свиня та ін.
Найбільшу цінність територія парку має для охорони рідкісних видів птахів, особливо для водноболотних і навколоводних. Азовське узбережжя
з численними лиманами затоками, гирловими зонами річок виділяється в ранг одного з основних
пролітних шляхів на Україні. На території НПП виявлено 278 видів птахів, які занесені до міжнародних, європейських або національних природоохоронних документів різної категорії.

Качки та чепури в долині Берди

Бичок-кругляк (самець)
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Гніздо крячка річкового

Зонування Парку
Особливістю охоронного статусу національного
природного парку є поєднання функцій охорони та збереження біорізноманіття, а також збалансованого використання території (рекреація,
еко-освіта тощо). Відповідно, за своїми функціями територія НПП ділиться на зони з різним
режимом охорони: заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації
та господарська зона.

Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. Відповідно, в межах
цієї зони заборонена будь-яка господарська діяльність або діяльність, що
порушує природні об’єкти і процеси.
Так, тут заборонено розводити вогнища, влаштовувати місця відпочинку,
стоянки транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, заготівлю кормових трав,
лікарських та інших рослин, квітів, насіння, худоби, вилов і знищення диких
тварин, порушення умов їх оселення,
гніздування тощо. природних комплексів). Заповідна зона НПП Приазовський
становить близько 16388,0 га (20,98%).
На схемі парку ця зона відмічена червоним кольором. Для відвідувачів та гостей парку перебування в межах ції зони
заборонено.
Зону регульованої рекреації парку
відвідувачі можуть відвідувати з метою
короткострокового відпочинку та оздоровлення. Ця зона парку є найбільшою
та складає 43,10 % (33669,76 га). На
схемі парку цю зону відмічено зеленим
кольором.
В межах зони стаціонарної рекреації
розміщено об’єкти обслуговування відвідувачів парку. Забороняється будьяка господарська діяльність, що не
пов’язана з цільовим призначенням цієї
функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони
регульованої рекреації. зона стаціонарної рекреації – 39,74 га (0,05 %)
В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на
парк завдань, знаходяться населені
пункти, об’єкти комунального призначення парку. Площа господарської зони
парку складає 28029,40 га (35,88 %).

Текст підготували: Коломійчук В. П., Демченко В. О., під редакцією Є. Прекрасної.
Буклет розроблено на основі матеріалів Проекту організації Парку (2013) та
з використанням Літопису природи парку (2016). Автори вдячні дирекції Приазовського
НПП за надані матеріали.
Виготовлено ГО «КОВИЛОВИЙ СТЕП» в рамках проекту «Збереження біорізноманіття
степового ландшафту в приморських НПП України» за сприяння Програми малих грантів
Глобального екологічного фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН.
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