












Репональний географо-еколопчш/ш анал1з

впливу та розробки заход1в з вирппення 
еколопчних проблем;

• делш таш я кордону мгж РоЫею i 
Украшою в акватори Азовського моря. 
Активна фаза переговор1в вщбувалася на 
початку 2000-х ро та  i потребувала оцшки 
стану бшыпост! компонента екосистеми 
моря, в тому числ1 i бюлопчних pecypcie. 
Також стояли питания запаФв газу на шельф! 
моря, оцшки рекреацшного потенщалу, 
економ^чного потенщалу порта, мереж;

• стршке скорочення обсяггв вилучення 
рибних pecypcie в Азовсъкому Mopi. В кшщ 
минулого та на початку сучасного столггтя в 
Азовському Mopi були зареестроваш 
найменпй показники обсята вилучення 
рибних pecypcie. Комплексне управлшня 
даними ресурсами потребуе некого 
визначення запаФв, стану кормових pecypciB,

умов нересту та ш., що для Азовського моря 
не реал1зуеться вже багато рота;

• тнування_____ вздовж_____ морського
узбережжя_____ Украши_____ масштабного
мкраитного коридору птах1в м1ж Африкою 
та £враз1ею перюдично спричиняе сощально- 
економ1чну напружен1сть завдяки переносу 
збудник1в хвороб (пташиний грип у 2005- 
2006 рр.). Необхщний постшний монЬоринг.

Таким чином, дослщження
приазовського регюну е необхщними i 
перспективними. 1х мають виконувати 
регюнальш м!жвщомч! науков1 центри, 
створен! з залученням провщних фах1вц1в 
вищих начальних заклад1в у галуз! вивчення 
морських та прибережних гео- та екосистем. 
Д!яльшсть таких центр1в мае здшснюватись у 
вщповщност1 до плану наукових дослщжень, 
складеного на основ! затверджених 
загальнодержавних програм.
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ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА РАДИВОШВСЬКОГО Л1СОВОГО МАСИВУ

Досл1дження л!сових масив1в степу 
Украши здшснювались вченими-бюлогами у 
60-80-ipp. XX ст. з метою встановлення 
видового складу та бонггету люових насаджень 
i ix фауни. Вчеш-географи, особливо 
ландшафтознавц1, дан1Й проблем! практично не 
придшяли уваги, у зв’язку з чим дана стаття е 
актуальною з ландшафтознавчих позицш. 
Дослщження ландшафтно!' структури л!сових 
масив!в п!вдня Украши, зокрема 
Радивон!вського, дають змогу бшын ефективно 
пщшти до створення сучасних ;псових 
насаджень з метою збереження грунтових 
pecypcie, а також вщновлення i примноження 
oionoriMHHx та рекреацшно-туристичних 
pecypcie територи.

Дослщження Радивошвського люового 
масиву розпочинаються у 1950 р. науковою 
експедиц!ею п!д кергвництвом О.Л. Бельгарда 
[2]. Експедшш вивчала люов! масиви, 
пщпорядкован! Мел!топольському nicrocny, 
до якого належить i Радивон!вське. 
Дослщження були спрямоваш на вивчення 
грунтового покриву, рослинного та

тваринного свпу, кл!матичних особливостей 
територи i послугували основою для 
обгрунтування л!сорослинних умов штучних 
aicie степово! зони Украши. Тобто, 
проводилися грунтознавч!, гщроклгматичн!, 
бюлопчш та л!сознавч! дослщження i зовс!м 
не придшялася увага комплексному 
ландшафтознавчому анал!зу територи. Варто 
зазначити, що комплексна наукова 
експедиц!я пщ кер!вництвом О.Л. Бельгарда 
найбшьш повно вивчила люовий масив i в 
подалыному под!бних дослщжень не 
проводилося. Нажаль, в Украш! i зараз 
бракуе ландшафтознавчих та географ!чних 
досл!джень у степових люових масивах, тому 
проведений ландшафтний анал!з структури 
Радивон!вського люу зроблено вперше, 
використовуючи комплексний географ!чний 
пщхщ.

Радивон!вський люовий масив 
знаходиться у Яким!вському район! 
3anopi3bKo'i облает!, бшя с. Радивон1вка м!ж 
правим берегом Молочного лиману та 
пригирловою частиною р. Тащенак. Схщною
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