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Annotation. The study provides information of the species composition and geographic structure of the three small cities of the North-Azov region (Berdyansk, Primorsk, Genichesk). It is shown that the geographic structure of urban flora generally retains zonal features. However, at the same time, there are sharp differences with the regional flora and this is due to the increased number of poly-regional species.

В основу роботи покладені матеріали дослідження урбанофлор Бердянська, Приморська та Генічеська проведені нами у 2012-2017 рр. Усього у флорі міст виявлено 718 видів судинних рослин. При найменуванні типів ареалів враховувалися роботи А.Л. Тахтаджяна (1974), Є.М. Лавренка зі співавторами (1991). Географічний аналіз здійснений нами на основі модифікованої ареалогічної системи регіонального типу М.І. Рубцова зі співавторами (1979), а також використано підхід І.І. Мойсієнко (1999). 
У спектрі географічних ареалів видів урбанофлори Північного Приазов’я нараховується 6 типів, 19 класів та 67 груп ареалів. Дані типи включають у м.Бердянськ – 18 класів, 57 груп; у м.Приморськ– 17, 51; у м.Генічеськ– 17, 55 відповідно. В основі географічної структури дослідженої урбанофлори знаходяться види голарктичного типу ареалу (246; 34,3%). Вплив Давнього Середземномор'я на формування сучасної урбанофлори проявляється через значне різноманіття видів перехідних типів ареалів: європейсько-давньосередземноморського (147; 20,4%) та номадійсько-давньосередземноморського (79 видів; 11,0%). Наслідком урбанізації є зростання ролі видів полірегіонального типу ареалу (96; 12,4%), це переважно види синантропної фракції. В аборигенному компоненті загалом переважають види голарктичного та номадійського типів ареалів. Досліджені урбанофлори досить гетерогенні, мають широкі географічні зв’язки. З одного боку, вони зберігають риси регіональної флори. З іншого, збільшення кількості полірегіональних видів вказує на активні процеси синантропізації, що в свою чергу є проявом антропогенної трансформації флори в умовах міста.

