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Газові родовита та газотранспортна 
система України

в о з м о ж н о с т и  СНИЖЕНИЯ ™ ^ р у Г л ю ш у >о 
и тшздШЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОКРУЖАЮ Щ> 

СРЕДУ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ АЗОВСКОГО МОРЯ

В.М. Иванова
Мелитопольский государственный педагогический университет

Реабилитация удовлетворительного ш стояим в зд н ^  
экосистем бассейна, их продуктивности и п о д о < Р „  
биоразнообразия растительного и животного мира - важ енЯв
ближайшей перспективы при ком™“ “ "  бл^ мРрЫбноГО 
прибрежной зоной, включая решение я а с у щ ш  ^ л е н  Р  . 
хозяйства. Единственный выход из создавшегося по „м
вести такое управление эколого-хозяйственным * к„е
прибрежной зоны, когда принимаются наибол“ ^ ^ ^ о В в > е 
»ономические и политические решения, “
экологический ущерб, С одновременным утвержд



реализацией компенсационных мероприятий. И в таком 
комплексном подходе совершенно однозначно видится роль 
рыбного хозяйства как отрасли, одной из наиболее заинтересованных 
в благоприятном состоянии окружающей среды, целостности 
водных экосистем и их биоты, отрасли, которая не может успешно 
развиваться при деградирующей под воздействием антропогенного 
фактора сырьевой базе. И это определяет рыбное хозяйство в 
качестве защитника состояния окружающей среды по сравнению с 
другими пользователями природных ресурсов и отраслями
экономики.

С другой стороны, рыбное хозяйство - это такая же отрасль 
экономики, благополучие которой зависит от объема добытого 
(или произведенного) в водных экосистемах исходного сырья - 
биоресурсов. Уже это само подразумевает активное воздействие 
рыбного хозяйства на окружающую среду.

Минимизация ущерба окружающей среде от рыбного 
хозяйства возможна при выполнении следующих основных 
принципов и условий, которые должны учитываться при развитии 
отрасли в перспективе:

- объемы планируемых мероприятий не должны превышать 
допустимую экологическую емкость и нарушать целостность 
водных экосистем;

- изъятие промысловых ресурсов не должно нарушать 
воспроизводственный потенциал составляющих их популяций, 
соотношения видов и биоразнообразия экосистем в целом;

- должны быть разработаны эффективные виды 
промыслового вооружения и способы лова для селективного 
промысла, когда может облавливаться только один 
определенный вид биоресурса в определенном состоянии (с 
характеристиками для выпуска наиболее качественной пищевой 
или иной продукции);

~ загрязнение окружающей среды любыми судами 
пРеДприятиями, хозяйствами (в том числе воспроизводственного 
^Рпфиля) отрасли должно быть исключено за счет реализациь 
принципов применения безотходных технологий как добывающих 
- и перерабатывающих морских и береговых производств 
^Условного с°блюдения санитарных норм и правил, исключающю 

РИцательНое влияние рыбохозяйственного сектора на прибрежные 
^Рские экосистемы;

103



- компенсационные, реабилитационные, мелиоративные 
мероприятия, направленные на возмещение ущерба, восстановление 
л улучшение состояния водных экосистем, поддержание или 
/величение их продуктивности, сохранение биоразнообразия должны 
шлятаься обычной составной частью любого проекта развития 
уграсли;

- создание эффективных органов государственного контроля и 
согласование мер наказания за нарушение утвержденных Правил 
юдения хозяйства в прибрежной зоне.

Несомненно, современный уровень знания вообще, развития 
жологической и рыбохозяйственной науки в частности, не может 
обеспечить требуемое качество и глубину решений^ по 
вышеперечисленным проблемам. Следовательно, дальнейшее 
развитие эколого-хозяйственного комплекса прибрежных зон и 
рыбохозяйственной отрасли в том числе, системы управления этим 
сомплексом невозможно без соответствующего научного, 
информационного и другого обеспечения. Что и определяет роль 
научно-технического прогресса в решении проблем комплексного 
/правления прибрежными зонами, в том числе и по минимизации 
/щерба состоянию водных экосистем, их биоте и биологическим 
ресурсам. Указанные выше общие принципы потребуют многих 
частных решений при их реализации, более того - длительного и 
поэтапного осуществления системы программных комплексных мер, 
я в первую очередь учитывающих часто взаимоисключающие 
интересы ряда отраслей. В качестве примера можно привести, что 
развитие промышленной марикулыуры, без сомнения, будет 
находиться в конфликтных отношениях с рекреацией, индустрией 
гуризма и отдыха, несмотря на то, что все эти виды деятельности 
фебуют сходного качества состояния природной среды, особенно 
зодных ресурсов.

Прибрежная зона Азово-Черноморья подпадает под 
юрисдикцию ряда суверенных государств и в этой связи возникает 
необходимость согласованных международных акций по 
комплексному управлению прибрежными зонами, в том числе по
проблемам рыбного хозяйства.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЕТНІЧНИМ СКЛАДОМ 
НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТА ЙОГО СТАТЕВО-ВІКОВОЮ СТРУКТУРОЮ

А. Козловець 
Херсонський державний університет

Постановка проблеми в загальному вигляді. Населення 
Херсонської області має досить строкату етнічну структуру, яка з 
часом постійно змінюється. Етноси мають свій менталітет, свої 
традиції, свої особливості побуту й сімейного життя, і дія цих 
особливостей накладає свій відчутний відбиток на такий процес, як 
природами рух населення [3]. Останній же пов’язаний з таким 
досить важливим і для економіки, і для соціального розвитку 
показником, як стан статево-вікової структури етносів.

Аналіз досліджень та публікацій. Серед дослідників 
геодемографічних процесів, що відбуваються на території 
Українського Причорномор’я слід назвати Яворську В.В., [4] в 
працях якої дана загальна характеристика даних процесів. 
Дослідженням особливостей природного руху населення серед 
різних етносів займалося досить мало науковців, але праці таких 
вчених, як Джаман В. О. [1] та інших свідчать про те, що 
національний склад населення території має вплив на особливості 
природного руху населення даної території й на всі показники й 
процеси, з ним пов’язані.

Постановка мети і завдань дослідження. Основна мета 
Даного дослідження -  виявити взаємозв’язки між етнічним складом 
населення території області та його статево-віковою структурою.

При проведенні роботи перед нами постали такі завдання:
1) проаналізувати літературні джерела з даної тематики;

^ 2 )  проаналізувати статистичні дані та визначити наявність та 
^Упінь взаємозв’язків між показниками статево-вікової структури 

кількістю представників найбільших етнічних груп населення.
Здій Виклад основного матеріалу. В ході дослідження було 
обл СНЄН° аНаШЗ статистичних Даних по населенню Херсонської 

пасті. Нами було використано наступні показники: частка жінок

105


