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Валентина ІВАНОВА, Олександр НЕПША, Дарина ОБОЛЕНСЬКА 

(Мелітополь, Україна) 
 

СУЧАСНІ ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ  
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ 

 
В основному, екзогенні геологічні процеси (ЕГП) в Запорізькій області розвинені на 

узбережжях Азовського моря, Каховського та Дніпровського водосховищ. Поширення екзогенних 
геологічних процесів на території області не спостерігаються, але спостерігається їх періодична 
активізація на узбережжі Азовського моря. 
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Поширення екзогенних геологічних процесів на території області наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Поширення екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області [5, 6] 

№ Вид ЕГП Площа поширення, км2 Кількість 
проявів, од. 

% ураженості 
регіону 

1 Зсуви 3,6 205 0,013 

2 Абразія 0,27 
(по відстані 270 км) 

1 0,009 

Активні зсувні процеси на узбережжі Дніпровського водосховища поширені на ділянці 
берегового схилу між селами Круглик і Грушівка, також на цій ділянці спостерігаються активні 
процеси абразії, про що свідчать свіжі осипи ґрунту біля підніжжя схилу, а також повалені 
дерева. На узбережжі Каховського водосховища зсувні процеси активно розвивались в районах 
сіл Балки і Маячка, а також на ділянці спостереження Мамаєва гора. Швидкість протікання 
зсувних процесів у порівнянні з минулими роками знизилась, що, зокрема, зумовлено 
берегозахисними роботами, проведеними на різних ділянках узбережжя водосховища [7]. 

На ділянці І категорії – узбережжя Азовського моря, найбільш інтенсивно корінний 
береговий схил розмився в Обитічній затоці на ділянці довжиною 31 км під дією активних 
процесів морської абразії. Ділянка починається від західної околиці селища Степанівка-І і 
закінчується на західній межі Ботієвської зсувної ділянки ІІ категорії. Корінний береговий схил 
активно розмивається, за виключенням долини річки Домузла. На багатьох ділянках затоки 
проводяться берегозахисні та берегоукріплювальні роботи [7]. 

Швидкість абразії берегів Азовських кіс протягом 2017 року на окремих ділянках була 
різною. Найбільш інтенсивно відмивалися східні і південно-східні береги кіс, так: 

Федотова коса. Східний берег від села Степок на південь довжиною 4 км, довжина вимоїни 
за рік практично не збільшилась, подекуди, на момент обстеження, простежувалась акумуляція 
пляжних відкладів (рис. 1). В селі Степок місцевим населенням виконано будівництво 
берегоукріплювальної підпірної стінки та берегозахисних споруд, які сприяли збільшенню 
ширини пляжної смуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Чотирьохкілометрова зона східного берегу Федотової коси на південь від с. Степок [7] 
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Обитічна коса. Протягом останніх років коса Обитічна, що на десятки кілометрів заходить 
в Азовське море, в результаті несприятливих кліматичних умов (особливо в осінньо -зимовий 
період) зазнає руйнації берегової лінії та вузьких ділянок коси [2]. Для вирішення питання 
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.05.2015 року 
№ 161 створено комісію з обстеження коси Обитічної, яка розташована в Приморському 
районі Запорізької області. До складу комісії увійшли представники державних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та лісового господарства [8].  

За результатами роботи комісії було рекомендовано Запорізькому обласному управлінню 
лісового та мисливського господарства спільно з науковцями розробити схему та методи 
проведення невідкладних заходів по відновленню дороги без негативного впливу на 
унікальну природу коси [1]. 

Вирішення проблем, пов’язаних з активізацією ЕГП, укріплення берегів з метою 
запобігання подальшої ескалації екологічного лиха, подолання наслідків небезпечної 
екологічної ситуації, вирішення проблем захисту і збереження цінних природно -лікувальних 
ресурсів та рекреаційного потенціалу регіону можливе тільки за умови комплексного підходу 
на державному рівні з залученням можливостей місцевого рівня [3,  4]. 
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