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ТЕКТОНІЧНА БУДОВА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

У тектонічному відношенні
Мелітопольський район розташовано в 
області зчленування двох крупних 
тектонічних структур Східноєвропейської 
платформи: Українського кристалічного
щита (УКЩ) і Причорноморської западини 
[1, 2, 7, 9]. Північну, центральну та південно- 
східну частини площі охоплює південний 
схил УКЩ, який представлений фрагментами 
двох мегаблоків -  Середньопридніпровського 
та Приазовського, розділених Оріхівсько- 
Павлоградською шовною зоною [2, 7, 9]. 
Південно-західна частина Мелітопольської 
площі розташована в межах 
Причорноморської западини, яка на півночі 
з ’єднується з південно-західним фрагментом 
Конксько-Ялинської западини. В її будові 
приймають участь кристалічні породи 
докембрію, осадові відклади мезозой- 
кайнозойського та четвертинного віку. 
Картування складок в докембрійському 
фундаменті вкрай ускладнено як через 
відсутність надійних маркуючих горизонтів, 
так і через незначне відслонення докембрію. 
У межах Причорноморської западини смугу 
роз’єднаних позитивних магнітних аномалій, 
що тягнуться від м. Токмак до м. Мелітополь, 
варто розглядати, мабуть, як продовження 
Оріхово-Павлоградської смуги і, таким 
чином, докембрій в Молочанському грабені 
утворює складну синклінальну споруду [7].

У докембрійському фундаменті 
розвинені великі розриви, якими він 
розбитий на ряд великих блоків, різко 
опущених або піднятих по відношенню один 
до одного. Розломи мають два основні 
напрями -  субмеридіональний і 
субширотний [2, 7].

Крупний меридіональний розлом 
(Молочанський) простежується через 
територію дослідження вздовж р. Молочна 
через сс. Показне, Чапаївка, Новопилипівка,

Вознесенка і східніше від с. Надеждіно. 
Східне крило його опущено на 100 м. Проте, 
в районі м. Мелітополь південніше
широтного розлому с. Українка -
с. Нововасилівка вже західне крило опущено 
на 80-120 м [2, 11].

Ділянка, що розташована між
Молочанським та Азово-Павлоградським 
розломами, являє собою грабен
(Молочанський) глибиною 100-200 м (по 
поверхні докембрію). Ширина його на 
півночі району до 30 км, а на широті 
м. Мелітополь 20 км. Поверхня докембрію в 
грабені опускається поступово на південний 
захід. На відміну від сусідніх ділянок в 
грабені присутні нижньокрейдові і сантонські 
відклади [2, 11].

Біля західного кордону
Мелітопольського району простежується ще 
один меридіональний розлом (Білозерсько- 
Утлюцький). Він обмежовує зі сходу 
Білозерські аномалії і південно-західніше від 
с. Тимошівка проявляється у вигляді вузької 
меридіональної улоговини на поверхні 
докембрію глибиною в 60-70 м. Південніше 
с. Новогородківка вздовж розлому 
спостерігається крутий схил поверхні 
докембрію висотою до 200 м, орієнтований 
на захід [2].

Наступний широтний розлом проходить 
через с. Українка -  м. Мелітополь -  
с. Нововасилівка -  с. Прудентове. У 
с. Новомиколаївка та м. Мелітополь розлом 
простежується по різкому перегину поверхні 
докембрію. Східніше від с. Нововасилівка він 
обмежує з півдня Приазовський масив і 
контролює поширення кіммерійського і 
куяльницького регіоярусів. На поверхні 
докембрію вздовж розлому спостерігається 
схил висотою до 40 м.

Від м. Мелітополь, де на поверхні 
докембрію спостерігається обширна
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горизонтальна ділянка з абсолютною 
висотою 340 м, йде швидке занурення 
докембрію на південь (до -700 м). Однак, від 
с. Данило-Іванівка до с. Олександрівка схил 
замінюється майже горизонтальною 
ділянкою шириною більше 5 км. Така ж 
ділянка (абсолютна висота -640 м) 
спостерігається в с. Новогородківка. Все це 
дозволяє виділити ще один широтний 
розлом, що проходить через 
сс. Новогородківка, Данило-Іванівка,
Мордвинівка [2].

Таким чином, широтними розломами 
кристалічний фундамент Причорноморської 
западини розбитий на ряд сходинок, що 
поступово опускаються на південь і 
обмежуються некрутими схилами висотою до 
300 м. Враховуючи те, що непорушені 
крейдові відклади перекривають ці сходинки, 
можна зробити висновок про докембрійську 
давнину розломів, тим більше ще до 
відкладення крейдових порід встигли 
випологуватися обриви, які розділяли окремі 
блоки-сходинки.

Меридіональні розломи також є досить 
давніми, однак по них чітко проявилися 
більш молоді (докрейдові і післякрейдові) 
зрушення, внаслідок чого кожна з широтних 
сходинок розбита на окремі блоки з різною 
висотою поверхні докембрію. Так, широтна 
сходинка м. Мелітополь західніше 
Молочанського грабена має абсолютну 
висоту -700-340 м, на схід його-520-380 м. 
Невеликий блок біля Азово-Павлоградського 
розлому має абсолютну висоту -460-320 м, а 
на схід його -180-80 м [2].

Осадові товщі мають моноклінальне 
залягання з дуже слабким нахилом на 
південний захід при одночасному збільшенні 
потужностей окремих ярусів, регіоярусів, 
світ та горизонтів. Так, абсолютна висота 
поверхні сарматських відкладів зменшується 
від 80-90 до -80  м при збільшенні потужності 
від 10-20 до 80 м. Для верхньокрейдових 
відкладів -  відповідно від -10-20 до -450 м і 
від 20-30 до 200 м. Разом з тим для морських 
нижньокрейдових і частково
верхньокрейдових відкладів можна 
припускати нерівномірне опускання на 
південний захід, внаслідок нерівномірного 
опускання кристалічного фундаменту. Нахил 
регіоярусів, світ і збільшення їх потужностей 
тим більше, чим давніший їх вік.

До кінця докембрію територія 
дослідження представляла собою
пенепленізовану горбисту країну, розбиту 
розломами на ряд блоків [3, 10]. В апт-альбі 
(нижня крейда) на південну частину території 
проникло море. У сантоні (верхня крейда) 
відбулося різке опускання Молочанського 
грабена, який раніше, мабуть, був зайнятий 
великою річковою долиною, і море захопило 
всю його площу; в кампані (верхня крейда) 
море вийшло за межі грабена і існувало до 
кінця маастрихтського (верхня крейда) віку.

З початку палеогену і до середнього 
еоцену територія Мелітопольського району 
представляла собою область знесення зі 
слабкохвилястим рельєфом. В
Молочанському грабені, можливо, вже у 
нижньому еоцені, почалося накопичення 
алювіально-озерних відкладів. У середньому 
еоцені вони відкладаються на всій території 
до Приазовського масиву. У верхньому 
еоцені відбувається різке опускання району, 
що призвело до трансгресії моря середньої 
глибини, яке існувало до кінця олігоцену, 
причому максимальна трансгресія мала місце 
в нижньому олігоцені. Море розповсюдилось 
до Приазовського масиву, а біля 
с. Нововасилівка навіть проникало в його 
межі [3, 8, 11].

Знову морський режим, на цей раз 
мілководний, виникає в чокрак-караган- 
конкський час (в минулому -  тортонський) 
(міоцен) і поширюється до Приазовського 
масиву. У середньому сарматі море проникає 
і на Приазовський масив, але у верхньому 
сарматі відбувається швидке скорочення 
морського басейну, а потім і повне його 
зникнення.

Понтичний час ознаменувався появою 
нового мілководного моря, що доходило до 
сучасної долини р. Молочна. На схід 
формувалися річкові долини, які впадали в це 
море, свідченням чому служать понтичні 
алювіальні відклади, що збереглися уздовж 
долин лівих приток р. Молочна. Наприкінці 
понтичного часу відбулася швидка регресія. 
На території району почала утворюватися 
товща червоно-бурих глин [9, 11].

Остання трансгресія мілкого моря мала 
місце в кіммерійському і куяльницькому 
часах (пліоцен), поширювалася на південній 
частині території району і призвела до 
знищення тут понтичних відкладів [3, 4, 5, 6].
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АНАЛІЗ ГЕОЕКОЛОПЧНОГО СТАНУ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ 
АЗОВСЬКОГО МОРЯ В РАЙОНІ МІСТА ГЕНІЧЕСЬК

Берегова зона виступає контактною 
областю водних мас та прибережних ділянок 
суходолу, місцем активної взаємодії трьох 
оболонок Землі -  літосфери, гідросфери, 
атмосфери. Досить висока концентрація 
механічної енергії, породжена хвильовою 
діяльністю, зумовлює динамічну
модифікацію форм рельєфу берегової зони. В 
першу чергу це проявляється в абразійних та 
акумулятивних процесах. Зокрема, активній 
трансформації піддається берегова зона 
Азовського моря, що останнім часом 
проявляється в абразійному вираженні. На 
сьогоднішній день питання щодо розмивання 
берегів моря постає досить гостро, адже 
наслідки катастрофічно впливають не лише 
на сформовані берегові біоценози, 
порушення цілісності екосистеми, вони 
торкаються також сфери сільського 
господарства -  інтенсивне освоєння 
берегової зони [1].

З метою якісної оцінки стану берегових 
процесів та встановленні причинно- 
наслідкових зв’язків, що сприяють 
прискоренню руйнації берегів та 
акумулятивних форм, було проведено 
дослідження процесу модифікації берегової 
зони Азовського моря в районі міста 
Генічеськ (територія Херсонської області), 
що проводилось протягом року, основним 
методом дослідження постає моніторинг 
визначеної берегової зони. За цей період 
територія пройшла певні природні процеси, 
серед яких -  період льодоставу, зміна 
припливно-відпливних процесів, певний 
вітро-хвильовий режим.

Результати дослідження дозволяють 
зробити висновки про сформовану вже на 
даний момент геоекологічну кризу, чому 
передують наступні процеси. Головна роль 
руйнування корінних берегів належить 
абразійним процесам, передумовою чого
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