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- використання переважно електричного транспорту загального 

призначення, перехід значної частини автомашин на газове паливо; 

- запровадження жорсткого екологічного контролю на автошляхах, 

вдосконалення перспективного архітектурного планування міста за рахунок 

росту його передмість та їх забудови низькоповерховими котеджами, 

об’єктами соцкультпобуту, створення зон відпочинку; 

- використання «м’яких» та недорогих, але ефективних заходів 

меліорації довкілля, зокрема озеленення територій; 

- планування у районов, приграничних з промисловими зонами, 

виключних санітарних зон з декоративними насадженнями [2, 5]. 
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З кінця ХХ та початку ХХІ століття берегова зона Північного 

Приазов’я потерпає від негативного впливу екзогенних геологічних процесів 

(ЕГП). Серед екзогенних геологічних процесів визначальне місце має абразія, 

там, де берегова зона не має пляжів або їх площа недостатня для гасіння 

штормових хвиль. В результаті абразійних процесів берегової зони широкого 

розвитку набули зсуви, обвали та осипи. На значній площі круті схили 

північних берегів Азовського моря зазнають впливу процесів фізичного 

вивітрювання, абразії кліфів, зсувів та ін. Негативного впливу штормових 

хвиль зазнають пляжі та акумулятивні утворення коси та пересипи [5, с.114].  

Район наших досліджень охоплює північне узбережжя Азовського 

моря, яке за геоморфологічними, гідрологічними, седиментаційними даними 

поділяється на райони: Генічеський, Утлюцький, Обитічний, Бердянський, 

Білосарайський та Маріупольський. Останній розміщений в західній частині 

Таганрозької затоки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема районів Азовського моря за [1, с.81]. 

 

Умовні позначки: райони Північного Приазов’я: 3 – Генічеський, 27 – 

Утлюцький, 28 – Обитічний, 29 – Бердянський, 30 – Білосарайський. 

Таганрозька затока: 7 – Маріупольський. Стрілками показано напрямок 

основних течій. 

Абразійні процеси поширені на території дослідження повсюдно. 

Основні фактори, які обумовлюють розвиток абразійних процесів – геолого-

геоморфологічні (літолого-стратиграфічні комплекси порід, неотектоніка, 

сейсміка, морфологія берегу і пляжу), гідрометеорологічні (хвильовий, 

вітровий та рівневий режим моря) та господарська діяльність людини [6, 

с.186]. 

Значний вплив на розвиток абразії здійснює евстатичний фактор. 

Швидкість підняття рівня Азовського моря, за даними багаторічних 

спостережень (1923-2005 рр.) до 1980 р складала в середньому 0,1 см/рік, а 

після 1980 р і до теперішнього часу складає 1,0 см/рік [3]. 

Північні береги Азовського моря які зазнають дію абразії в своїй 

більшості складені четвертинними лесоподібними суглинками, які на деяких 

ділянках підстилаються глинами. Подекуди нижче суглинків залягає пісок і 

прошарки глини. Дія сили тяжіння та перезволоження прошарків піску є 
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причиною утворенню зсувів та осипів. При цьому береговий уступ повільно 

зміщується в напрямку суходолу. 

Швидкість розвитку абразії також залежить від ширини пляжу. Так, 

пляжі, що вужчі за 5,0 м, практично не захищають берег від руйнування; при 

ширині від 5 до 7 м швидкість руйнування зменшується до 10-15 м/рік, а при 

ширині пляжу 15 м абразія майже припиняється [2]. 

Інтенсивність протікання абразійних процесів знаходиться в прямій 

залежності від хвильового та рівневого режиму Азовського моря, які 

залежать від сили та напрямку основних вітрів. 

Особливістю вітрового режиму Північного Приазов’я являється 

переважання вітрів східного напрямку, особливо в холодний період року – з 

жовтня по квітень. Сумарна повторюваність східних вітрів в середньому за 

рік складає 19-22%; вона максимальна в холодний період року (23-36%). 

Північно-східні вітри спостерігаються дещо рідше: за рік – 13-23%, а в 

зимовий сезон – 17-24% від зальної кількості [3]. 

Головна роль в руйнуванні корінних берегів північної частини 

Азовського моря належить абразії, там, де відсутні пляжі або їх ширина 

недостатня для гасіння штормових хвиль (Рис. 2). Визначальний ефект 

штормових хвиль значно посилюється при нагонах. В результаті повного 

затоплення пляжу корінний берег зазнає прямого впливу прибійних 

штормових хвиль. Руйнівна ефективність сильних штормів в районі 

дослідження визначає високу швидкість відступання берегу в сторону 

суходолу. 
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Рис. 2. Тимчасовий хід повторюваності (Р, %) штормових вітрів   10 

м/с на берегових пунктах Азовського моря [3]. 

Значний ефект впливу штормових хвиль посилюється при нагонах. В 

результаті повного затоплення пляжу корінний берег зазнає прямий вплив 

прибійних хвиль. Розвитку згінно-нагінних коливань рівня Азовського моря 

сприяють фізико-географічні умови Азовського басейну – досить велика 

площа (39 тис. км2) при незначній середній глибині (біля 7 м), а також 

суттєва штормова активність (середнє число днів зі штормовим вітром 

швидкістю 15 м/с і більше складає 24-34 дні) [3]. 

Абразії в Північному Приазов’ї зазнає берегова лінія довжиною 167 км. 

В Утлюцькому районі вона поширена на 60 км берегу, в Обитічному районі – 

50 км, Бердянському – 29 км., Білосарайському – 28 км, Маріупольському – 

30 км. [4, с. 81]. Середня швидкість розмиву берегів в районі дослідження 
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складає: Утлюцький район –  0,6 м/рік, Обитічний – 1,0 м/рік, Бердянський – 

0,4 м/рік, Білосарайський  – 0,7 м/рік і Маріупольський  – 0,3 м/рік (табл. 2). 

Таблиця 2 

Характеристика абразійних берегів та гранулометричний склад 

матеріалу абразії за [1, с.50-53] 
Райони північного 

берегу Азовського 

моря 

L, 

км 

H, м Швидкість 

абразії, 

м/рік до 

1980 р. 

Гранулометричний склад матеріалу абразії, % 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0.05-

0,01 

0,01-

0,005 

<0,0

05 

Утлюцький 60,0 1-12 0,6 4,5 4,5 10,3 26,9 26,9 26,9 

Обитічний  50,0 2-22 1,0 4,6 4,6 6,7 28,0 28,0 28,0 

Бердянський 29,0 3-30 0,4 13,8 13,8 7,0 21,8 21,8 21,8 

Білосарайський 28,0 2-40 0,7 16,8 16,8 7,9 19,5 19,5 19,5 

Маріупольський 30,0 4-69 0,3 16,0 15,5 8,2 26,3 14,0 20,0 

 

Активізація абразійного процесу в береговій зоні Північного Приазов’я 

також пов’язана з інтенсивною антропогенною діяльністю – зарегулювання 

річкового стоку, нераціональне освоєння пляжної смуги, не контрольоване 

видобування піску з прибережних територій, порушення природного режиму 

міграції наносів, не санкціонована рекреаційна забудова та діяльність. 

За даними [2] в 2015 році у Донецькій області довжина берегової лінії з 

розвитком абразії становила 69,7 км, у межах забудови – 56,0 км, активізація 

процесу спостерігалась на ділянці, довжиною 30,5 км, швидкість абразії – 1,7 

м/рік. У межах Запорізької області за даними багаторічних спостережень 

найбільш інтенсивно процеси абразії відбувались в Обитічній затоці біля сіл 

Степанівка-1 і Миронівка, Якимівського району, на ділянці, довжиною 19 км, 

де швидкість абразії змінюється в інтервалі 0,5-2 м/рік. На ділянці берегового 

схилу від р. Лозоватка на схід до Орловської оздоровчої зони (Приморський 

район), що має довжину 10 км, швидкість абразії в середньому становить 0,5-

1,0 м/рік. [2]. 
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Заповідна справа є базою для природоохоронної діяльності людини, її 

теоретичних і практичних розробок, спрямованих на оптимізацію відносин 

людського суспільства і природи. Чим більше людина освоює поверхню 

нашої планети, тим більше зростає роль заповідників. Заповідна справа має 

планетарний характер і несе в собі суть збереження генетичної інформації 

біотичної природи, наукову й освітню базу, а також виховну, світоглядну. 

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є одним із 

пріоритетів охорони навколишнього середовища, а разом і розвитком 

природно-заповідної справи. 

Природно-заповідний фонд – це ділянки суші і водного простору, які 

мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу. 

цінність та виділені з метою збереження природної різноманітності 

ландшафтів, рослинного та тваринного генофонду. В Україні площа 

природно-заповідного фонду становить близько 5% від території держави. Це 

понад 7 тисяч територій загальною площею 3 млн. га. Можна відзначити, що 

частка заповідних територій в Україні є недостатньою і залишається значно 

меншою, ніж у більшості країн Європи, де цей показник досягає 15%. 

Структура природно-заповідного фонду України включає 11 категорій 

заповідних територій. В цілому, кожна з них створюється з метою охорони 

природи, біорізноманіття та краси ландшафтів для наступних поколінь. В той 

же час, кожна категорія має свої особливості. 

 На сучасному етапі розвитку господарювання в межах Запорізької 

області спостерігається посилення впливу антропогенних чинників на 

території та об’єкти природно – заповідного фонду та на стан 

біорізноманіття. На території Запорізької області розташовано 340 територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 124,620 тис. га, з 


