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що дає можливість простежувати динаміку їх зміни та визначити значимість їх впливу на седимен
тацію донних відкладів.
Метою досліджень є визначення класу та категорії поверхневих вод Молочного і Утлюцького
лиманів та доказ їх впливу на процеси седиментогенезу.
Результати дослідження довели, що якість поверхневих вод Молочного та Утлюцького лиманів та
їх басейнів відповідає III класу “забруднені” 4 категорії “слабко забруднені” . Якісний склад поверх
невих вод безперервно впливає на процес седиментогенезу, просторова активізація якого залежить
від кількості зваженого матеріалу та швидкості течії прилеглих річок. Таким чином, доходимо вис
новку, що прискорення осадконакопичення в басейні Молочного лиману пов’язане з його невели
кою площею, високою мінералізацією та активністю турбулентного потоку, значною площею осу
шення донних відкладів. Що стосується Утлюцького лиману, то комплексна взаємодія фізико-гео
графічних умов та гідрохімічних показників якості поверхневих вод підтверджує сповільнення проце
су седиментогенезу.

T. Sapun

Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan Khmelnytsky
THE DISPLAY OF SURFACE WATERS TO THE SEDIMENTGENESIS’ PROCESS
OF DAIRY AND UTLYUTSKYY ESTUARIES

There are need systematic geological, hydrogeological, hydrochemical, microbiological observations for
determine geoecological condition of Dairy and Utlyutskyy estuaries’ surface water. In Ukraine, a complex
hydrogeological exploration Dairy estuary was last held in 2009, but that the Utlyutskyy estuary the hydrogeological works were not carried out at all. It should be noted that for Dairy estuary passport was cre
ated wetland of international importance, which lacks full information regarding the surface water’s chem
ical composition. A detailed study of Azov group’s estuaries to determine the concentration of pollutants
hydrophysical, hydrochemical, hydrobiological origin allows you to install and understand the sequence of
accumulation and sediments’ formation.
A pairwise correlation analysis chemical composition of surface water Dairy and Utlyutskyy estuaries’.
There were determined the quality of surface water estuaries Azov using the method of calculating the
integrated pollution indexes according to ’Methodology for environmental assessment of surface water
quality under the relevant categories’. The results are structured in three blocks - pollution indices.
As a result of mathematical calculations we determined categories and classes of surface water, which
makes it possible to trace the dynamics of change and determine the significance of their impact on sed
imentation sediments.
The purpose of research is to determine the grade and category of Dairy and Utlyutskyy estuaries sur
face water and proof estuaries and their impact on processes sedimentogenesis.
Results of study showed that the quality of Dairy and Utlyutskyy estuaries’ surface water and their
swimming class three meets the ’polluted’ category four ’slightly polluted’. The quality of surface water
continuously affects the process sedimentogenesis, spatial activation of which depends on the number
and weighted material flow velocity adjacent rivers. Thus, conclude that the acceleration of sedimentation
in the basin of Dairy estuary due to its small size, high mineral content and activity turbulent flow, drain
ing a large area of bottom sediments. Regarding Utlyutskyy estuary, the process sedimentogenesis
Regarding Utlyutskyy estuary, the complex interaction of physical and geographical conditions and hydro
chemical parameters of surface water quality confirms the slowdown process sedimentogenesis.

В. Сидорчук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
УРАНОВА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ В ПЕГМАТИТАХ ТЕРЕЙНУ ТАЗІАСТ-ТІДЖІРІТ РЕГІБАТСЬКОГО ЩИТА,
МАВРИТАНІЯ

Регібатський щит являє собою північну частину Західноафриканського кратону. Він поділяється на
дві частини, які різняться за часом утворення: архейську західну частину, складену породами віком біль
ше 2,5 млрд років та східну палеопротерозойську. Терейн Тазіаст-Тіджіріт є крайньою західною ділян
кою архейської частини Регібатського щита. На півночі цей регіон обмежений каледонськими та герцинськими спорудами Мавританід, а на півдні насувною зоною відокремлений від комплексу Амсага.
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