
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
к о м п л е к с ів  З а п о р із ь к о ї  о б л а с т і  і с у м іж н и х

ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

(ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА 
СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ)

М е л іт о п о л ь  - 2006



Ж £ (477-«><**ЭЕЬК28.081.8(4 укр.4 за[і)

Екологічмий стан

прП д0ЬК0Г обла<:ті * ком" »природокористування / Відп Рел Л м п УМ0ва,[ сучасного 
Мелітополь, 2006. -110 с. Д' Л'М' Даценко. В.П. Воровка. -

ного „едДа Г іДг:  ;Г р с Х 01"п5 о ^ б Г 2б Г °2Г̂ ЄРЖаВ' 
Рецензенти: Р0Ку'

л Г о Г 300^  ,-,На̂ нльгаукнаИШ ^ в в ИЙ

кандидат геологічних н 2 . “ Т ЛНУ М п - Шерстюк
в в. Молодиченко ’ доцент’ проректор 3 наукової роботи

географії Г  “  наукові праці співробітників кяА»
КОМПЛек-гїв о Р°?ЛЄМ екологічного стану ППЫ каФедРи фізичної

Р ^ с Г Г п ^
витку гтипп ТЄНЦІал гідроресурсів, екологічний стя Н-НЯ Пр° приР°ДИ0-

-РоландШафт; ДЛ — . еф“ -  п р и р од оГ Г и С н н Г :  

ш и Г £ Г С~  екологів’ - я  ви-
™ - ^ и ч и Т ^ г -  зДДЯ

гі°;:гг=:=;= ї £ :
©  ДАЦЕНКО Л.М., 2006 
©  Воровка в .п ., 2006



167
ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................ з

Па м ’яті Олександра  Васильовича  Лева д и ............................................ 8

Левада О.в] Еколого-економічний аналіз меліорації агроландшафтів...............11

Даценко Л.М. Молюски надродини Уіуірагоісіеа (СаБґгоросіа) та їх
значення для палеогеографії та палеоекології........................................ ЗО

Воровка В.П.Природоохоронні території у структурі 
природно-ресурсного потенціалу Запорізької області..........................55

Стецишин М.М. Ефективність природокористування в 
ангроландшафтах Півдня України............................................................79

Прохорова Л.А. Геоекологічна характеристика геоморфологічних 
процесів в антропогенних комплексах (на прикладі Меліто- 
польщіни)................................................................................................... 91

Іванова В.М. Сучасний стан Молочного лиману в умовах
нестабільного зв’язку з Азовським морем............................................115

Мацюра М.В. Екологічні проблеми природного потенціалу 
гідроресурсів суходолу Запорізької області (на прикладі малих та 
середніх річок)...........................................................................................133

Непша О.В., Зав’ялова Т.В. Екологічний стан земельного фонду та 
грунтів Запорізької області.....................................................................131



91 *
ГЕОЕКОЛ О ГІЧН А  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕОМ О РФ О ЛО ГІЧН И Х  ПРОЦЕСІВ В 
АНТРОПОГЕННИХ КОМ ПЛЕКСАХ 

(НА ПРИКЛАДІ М ЕЛІТО П ОЛ ЬЩ ІН И )

Л.А. Прохорова 
старший викладач

А ктуальність теми дослідження. У сучасному світі 
динамічних географічних процесів міста виступають як одні 
знайвпливовіших чинників перетворення природного сере
довища. Економіка, виробництво, транспортні вузли, будів
ництво та все інше, без чого не може існувати людина у місті, 
у своєму функціонуванні змінює, деформує та порушує при
родний ландшафт, усі його складні багатопараметрові зв яз- 
ки. Але функціонування міста неможливе без природничої 
складової, без урахування динаміки геологічних, геомор
фологічних, рельєфоутворюючих процесів, які можуть значно 
погіршуватися внаслідок інтенсифікації антропогенного на
вантаження та, у свою чергу, погіршувати якість міського
ЖИТТЯ.

Мелітополь та суміжні з ним території розташовані на 
ділянках земної поверхні, які витримують довготривале 
антропогенне, техногенне навантаження, що докорінно 
змінило природні ландшафти. Складна геосистема, в якій 
функціонують і природна, і економічна, і соціальна складові, 
має вже свої закони існування, але геоморфологічні процеси, 
Що відбуваються у геологічному середовищі, повинні дос
ліджуватися як з метою пізнання динаміки сучасних 
рельєфоутворюючих тенденцій, так із метою передбачення 
виникнення та активізації небезпечних, руйнівних фізико-гео
графічних процесів та явищ, що формують поняття «геоеко- 
логічного ризику».

М ета дослідження. З огляду наукової, методичної, 
Методологічної літератури та обробки первинного матеріалу



дослідити урболандшафти на наявність сучасних екзогенних 
геоморфологічних процесів, визначити головні чинники 
формування іфїх процесів та виявити негативні наслідки дії 
цих процесів та явищ. Мелітополь та суміжні з ним території 
являють собою приклад перетвореного ландшафту з високим 
ступенем антропогенного навантаження, що і визначило їх як 
об’єкт даного дослідження.

До питання про дослідженість урболандшафтів.
Ландшафтознавство, як методологічний напрямок, являє 

собою складну сукупність загальнонаукових підходів та захо
дів, які орієнтовані на пізнання просторово-часової організа
ції ландшафтів, їх історичного становлення та сучасних дина
мічних процесів. З цієї точки зору особливу увагу ланд
шафтознавців привертають одні з найскладніших симбіозних 
утворень природного та антропогенного генезису -  урбо
ландшафти, або міські ландшафти. Міське ландшафто
знавство як комплексно-аналітичний напрямок у географії 
розглядався у працях В.В. Покшишевського, [35], 
К.І.Геренчука, [5], Ф.М. Мількова, [ЗО], С.М. Глазичева, [6], 
Ф.В. Котлова, [25], В.С.Жекуліна, [18], П.Г. Шищенка, [42], 
О.Г. Ісаченка, [22], О.Ю.Дмитрука, [14, 15], де формувалися 
головні методологічні вимоги та загальнонаукові принципи, 
на яких повинно базуватися дослідження міських ланд
шафтів: комплексність, детермінізм, визначення причинно- 
наслідкових зв’язків, історично-ландшафтний принцип, еко
логічний принцип тощо.

Урбанізована територія (урболандшафт) з ландшафто
знавчих позицій, являє собою антропогенні модифікації 
різного ступеня змінності природних геосистем. Сучасне 
місто є складною природно-антропогенною системою, де 
динамічно взаємодіють три основні підсистеми: природна -  
природні ландшафтні компоненти та явища; техногенна -  
міська забудова, транспортна та інженерно-промислова 
інфраструктура; соціальна -  населення. Головними
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особливостями міського середовища є наявність нових 
діяльних поверхонь (Щербань, 1985), покровів (Тарасов, 
і 977) або елементів та нових, не властивих природному 
середовищу, процесів [14]. Виходячи з цього, провідною 
концепцією дослідження міського ландшафтознавства 
виступає комплексна «компонентна концепція», за якою місто 
уявляється як сукупність ділянок з різною морфологією, 
будовою, антропогенно-техногенними структурами, які 
утворюють складне географічне середовище технічного 
характеру, взаємопов’язану єдність глибоко змінених пер
винних ландшафтів та техногенних комплексів -  геотех- 
систему. Особливість функціонування цієї геотехсистеми, 
більш ніж інших геотехсистем, пов’язана не лише з 
природними та технічними чинниками, але й з соціальною 
компонентою. Тобто міста більш точніше було б назвати 
природно-соціально-технічними геосистемами [42]. Природна 
компонента цієї складної геосистеми потрапляє під до
слідження широкого кола фахівців географічної науки, 
особливо в зв’язку з екологічними проблемами забруднення, 
деградації, системних порушень, а саме:

- геоморфологів, які розвивають свої дослідження в 
напрямах антропогеної геоморфології, структурної, кліма
тичної, інженерної, в вивченні сучасних рельєфоутворюючих 
процесів, гідротехнічному будівництві: (М.Ф. Веклич, А.В. 
Поздняков, Ю.О. Кошик, В.П. Палієнко, І.П. Ковальчук [2, З, 
24, 32, 34] та ін.;

- метеорологів та кліматологів, які досліджують 
атмосферні процеси, антропогенний та техногенний впливи 
на погодні умови, небезпечні та стихійні метеорологічні умо
ви, мікрокліматологію, забруднення атмосфери тощо [28];

гідрологів та гідрохіміків, які формують теоретичні та 
Методологічні засади в дослідженнях гідрології малих річок, 
режиму водосховищ, зрошування в степовій зоні, екологічних 
Проблемах повеней та підтоплень. Особливого значення набу
вають роботи гідрохіміків у зв’язку з масштабним хімічним
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техногенним забрудненням поверхневих та ґрунтових вод 
міст та поселень: Л.М. Горев, А.М. Ніканоров, Мелешко, В.Т 
Гриневецький [8, 9,10] та ін.;

ґрунтознавців, які розглядають ґрунти у тісному 
взаємозв’язку з регіональними особливостями, виділяючи 
проблеми деградації ґрунтів, їх виснаження, ерозійних проце
сів: Г.П. Дубинський, В.І. Бураков, Г.І. Швебс [16,41] та ін.;

біогеографіє, в дослідженнях яких особлива увага 
приділяється біоекологічним питанням: М.А. Голубець, Д.В. 
Дубина [7, 17] та ін.

Як складна динамічна багатопараметрова геосистема, 
місто постає головним джерелом впливу не тільки на 
природні компоненти в середині себе, а й на суміжних 
територіях, понижаючи їх геоекологічну стабільність. Якщо 
територія міста охоплює десятки квадратних кілометрів, то 
зона його впливу має вже регіональну розмірність. Для 
проведення комплексного геоекологічного дослідження міста 
та суміжних з ним територій необхідно обумовити підпо
рядкування геоінформаційних рівнів. Потрібно визначити 
об’єкт, розглянути його геоекологічну структуру, контакт з 
ним інших природних, техногенних і соціальних об’єктів і 
визначити його місце для геотехсистем вищого рангу. Згідно 
схеми просторових геосистемних інформаційних рівнів [11], 
можна припустити, що:

- до локального геоінформаційного рівня можна віднести 
окремі промислові підприємства, заводи, не дуже великі 
транспортні (авто - та залізничні) вузли (М 1:10000), а малі 
міста -  до великомасштабного локального рівня геоекологіч- 
них досліджень (М 1: 50000)

субрегіональному геоінформаційному рівню 
відповідають більші природно-техногенні системи -  середні 
міста разом з зоною свого впливу (в адміністративному відно
шенні -  райони), значні агропромислові комплекси. Масштаб 
геоекологічних досліджень -  М 1:100000, 1: 200000.

- регіональний геоінформаційний рівень геоекологічнй*



досліджень передбачає дослідження природно-технічних 
систем на рівні (відповідно до адміністративного устрою) 
області (М 1 : 500000).

Для визначення кола геоекологічних проблем, що 
склалися в урболандшафтах (геосистемах локального та 
регіонального рівнів), необхідно розглянути передумови, що 
пов’язані як з природними процесами в ландшафтах 
урбосистеми, так і з подальшим антропогенно-техногенним 
використанням цих ландшафтів. Життєздатність міста як 
природно-соціально -технічної геосистеми, її життєспро- 
можність тісно пов’язана з повноцінним функціонуванням 
усіх складових компонентів. Виходячи з того, що функціо
нування -  це сукупність процесів обміну і трансформації 
енергії та речовини [21], місто як функціонуюча геосистема 
демонструє усі її основні вади:

- трансформацію енергії;
- трансформацію речовини;
- циркуляцію повітря;
- вологообіг;
- біогенний колообіг речовин;

Функціонування міста як геосистеми визначає її 
структурну, просторово-часову організацію. Просторову 
структуру урбосистем утворюють вертикальні та 
горизонтальні структури. Організованість в вертикальному 
простиранні обумовлена розташуванням природних компо- 
ненттів геосистеми у ярусному порядку -  літосфера, поверх
неві води, атмосфера. Взаємозв’язок між структурними яруса
ми природного комплексу урболандшафту (міста як геосис
теми), здійснюється вертикальними потоками речовини та 
енергії. Базуючись на вертикальних (міжкомпонентних) 
взаємозв’язках, можна визнати як те або інше втручання в 
Урболандшафт обернеться прямим або побічним порушенням 
в інших природних компонентах. Таким чином, коли відомо, 
Що трапилося “на вході” у систему (наприклад, знищення 
природного рослинного покриву, розораність ґрунтів, зміни
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рельєфу), можливо спрогнозувати результат “на виході” 3 
геосистеми (мікроклімат, стан атмосфери, органічний склад 
ґрунтів та ін). З іншого боку, виключно місцеве порушення 
стану одного з природного компонентів геосистеми локалі
зувати повністю у просторі неможливо. Притаманна геосис
темам організованість у горизонтальному простиранні зв’язує 
геосистемні структури низького рангу з геосистемними 
структурами більш високого рангу (локальна, субрегіональна, 
регіональна, глобальна підпорядкованість) горизонтальними 
потоками речовини та енергії -  циркуляція повітряних мас, 
поверхневий стік води, транспортування та трансформація 
твердої речовини. Беручи до уваги горизонтальну організацію 
геосистеми, її міжсистемні зв’язки, можливо встановити сту
пені впливу одного геосистемного рівня на інші, межі роз
повсюдження цього впливу та рівні деградації внаслідок 
впливу. Все це дозволяє стверджувати про обов’язкову суміж
ність геосистем різних ієрархічних рівнів.

Узагальнюючи все вищесказане, урбанізована територія, 
місто, як складна природно-соціально-технічна геосистема, 
відповідає таким ознакам [40]:

- велика кількість складових елементів, що виконують 
різні функції;

- складна структура, складні взаємозв’язки між 
елементами і властивостями системи, динамічна пове
дінка елементів і системи в цілому;

- різноманітні і нерегулярні впливи зовнішнього 
середовища, стохастична поведінка багатьох елементів 
та системи в цілому;

- здатність зберігати структуру і функції у певних межах 
змінності та варіативності (гомеостаз), підтримувати 
рівновагу взаємодії системи із зовнішнім 
середовищем;

- наявність підсистем ієрархічного і функціонального 
характеру, що мають власні цілі функціонування та 
розвитку;
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- певний характер просторового розміщення та 
територіальної організації складових елементів та 
підсистем, їх просторову (територіальну) взаємодію.

Природне середовище постає як первинний чинник 
історичного формування міста, його появи зокрема. Людина, 
спираючись на свої вимоги до більш комфортного існування, 
починала створювати поселення в найбільш придатних для 
цього ділянках природи за рельєфом, ґрунтами, кліматом, 
водами та біологічним різноманіттям. Сучасні дослідження, 
збагачені ландшафтно-історичним принципом, детально роз
глядають перелік природних умов, які впливали на історичне 
та впливають на сучасне містобудування. Саме тому оцінка 
ступеня придатності-непридатності природних умов місце
вості (рельєф місцевості, затоплюваність ділянки, грунти, 
ґрунтові води, заболочення, яри, розмив берегів, зсуви, карст) 
для містобудування лишається складною проблемою [40] і 
потребує подальшої розробки в такому сучасному напрямку 
географії як геоурбаністика, урболандшафтознавство тощо.

Рельєф та рельєФоутвотоючі процеси як природна база 
упболандшафтів

Рельєф земної поверхні -  одна з найважливіших умов іс
нування людства, його господарської діяльності. Людство на
копичувало знання про рельєф, формуючи специфічну науку, 
назва якої походить від грецької мови (гео -  земля, морфо -  
форма, логос — наука) — геоморфологія. Однак як наукова 
дисципліна геоморфологія почала розвиватися в XVIII -  XIX 
ст., після виходу у 1763 році наукової праці М.В. Ломоносова 
“ О слоях земных (Прибавление второе к первым основаниям 
металлургии и рудных дел)», в якій він вперше сформував 
ідею про походження і розвиток рельєфу як результат 
взаємодії ендогенних та екзогенних процесів [27]. Ця теза 
хоча і є основоположенням у визначенні генезису рельєфу 
Землі для сучасної геоморфологічної науки, але залишається
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дуже загальною, детально не визначеною і іноді умовою 
Звичайно прийнято під екзогенними рельєфоутворюючимц 
процесами розуміти процеси (руйнування, зміщення, перенос 
та відкладення матеріалу), що відбуваються на поверхні Землі 
або на невеликій глибині під дією сил, викликаних енергією 
сонячної радіації, сили тяжіння та життєдіяльності організмів 
- флювіальні процеси; карстові; аридно-денудаційні; еолові- 
нівальні та інші.

Класифікація рельєфоутворюючих процесів екзогенного 
генезису була запропонована П.Н. Ланковим (1961) і включає 
три групи [27]:

- зовнішні, пов’язані з проявом механічної енергії 
поверхневих вод та повітряних мас. Включає підгрупи 
процесів та явищ: пов’язаних з роботою розконцен- 
трованих потоків (змив, нагромадження делювію); 
тимчасових потоків (розмив, яроутворення, селі, на
громадження яружного алювію, конусів виносу та ін); 
постійних водотоків (донна та бічна ерозія, нагро
мадження алювію); берегові та еолові процеси;

- внутрішні, пов’язані з хімічною та тепловою енергією 
підземних вод; з періодичним висиханням та зволо
женням, випаровуванням, зміною температури та 
хімізму підземних вод (фізичне та хімічне вивітрю
вання); періодичним замерзанням та відтаюванням 
порід, вилуговуванням та відкладанням солей підтем- 
ними водами (опливання порід, механічна суфозія);

- змішані, пов’язані з діяльністю поверхневих та 
підземних вод -  деформація схилів (зсуви, соліфлю- 
кція), акумуляція мінеральних та органічних мас у зо
нах виклинювання підземних вод;

При дослідженні урбанізованих територій під чаС 
техногенних навантажень, які в тому чи іншому ступені 
присутні при функціонуванні міста, як геосистеми, надзвй' 
чайно важливим напрямком досліджень стає питання стійко^' 
ті рельєфу до всього діапазону природного та антропогенного



(техногенного) тиску. Саме рельєф урбанізованих територій, 
формування якого відбувається в умовах складної синергічної 
взаємодії ендогенних, екзогенних та антропогенних рельєфо- 
угворюючих процесів, які постають дестабілізуючим факто
ром для його стійкості, стає однією з найважливіших проблем 
сучасної геоморфології. Вивчення питань, пов’язаних із стій
кістю природних та природно-техногенних геоморфосистем 
розпочато в геоморфології порівняно недавно, тому існує 
багато проблем теоретико-методологічного плану, які нале
жить вирішувати. В літературі вже накопичилося чимало нау
кових робіт, в яких є спроби дослідити суть поняття 
“стійкість геоморфосистемі£\ її види та здатність до 
самовідтворення. Хоча частково антропогенні геологічні 
процеси та явища на території міст - порушення рельєфу, 
гідрографічної сітки, ґрунтів, - досліджувалися раніше Ф.В. 
Котловим [25], загальні положення стійкості геоморфосистем 
були розвинуті у працях К.К. Маркова [29], І.П. Герасимова 
[4], Я.Демека [13], О.В. Кашменської [23], Т.П. Купріянової 
[26], Ю.М. Михалкова [31], Т.В. Звонкової [20], А.Л. Боговер 
[1], Ю.Г. Симонова [37], А.В. Позднякова, І.Г. Черваньова 
[34], Д.А. Тимофеева, І.І. Спаської [38], М.Д. Гродзинського 
[12]. Таким чином, за сучасними уявленням, в загальному 
розумінні, стійкість природних геоморфосистем в урбані
зованих ландшафтах може бути визначена як здатність до 
нормального функціонування рельєфоутворюючих процесів; 
як здатність до самовідтворення після припинення активізації 
рельєфоутворюючих процесів; як потенціал збереження 
морфологічних морфометрічних, динамічних показників 
рельєфу, як здатність зберігати структуру та властивості. 
Враховуючи складне сполучення природних, техногенних та 
архітектурних форм на урбанізованих територіях формуються 
специфічні геоморфологічні умови, які надають підстав для 
Розгляду міста як урбанізованої природно -  техногенної 
геоморфосистеми, що характеризується комплексом природ- 
ІЦїх та техногенних (антропогенних) форм рельєфу і в якій
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проявляються сучасні природні та природно-техноген • 
рельефоутворюючі процеси. Інтенсивність геоморфологічної 
рельєфоутворюючих процесів може посилюватися аб 
слабшати внаслідок антропогенних (техногенних) процесів н° 
урбанізованій території [25], що викликані: а

підвищенням температури. Місто є джерелом великої 
кількості термічних впливів на довкілля, а саме:

- тепловиділення та нагрів повітря при спалюванні 
численних видів палива та при використанні електро
енергії;

■ віддача тепла у процесі дихання людини та тварин;
- наявність у містах поверхонь з зниженим значенням 

альбедо (асфальтові та кам’яні покриття, залізні дахи, 
стінки кам’яних будівель та ін. Влітку асфальт 
нагрівається до 45 -  55°, кам’яні будівлі до ЗО -  40°

Результатом таких геотермічних явищ стають наступні 
геоморфологічні процеси на території урболандшафту: термо- 
просадки глинистих ґрунтів, закам’янілості, розтріскування 
ґрунту, термогенні просідання поверхні зем лі;

зниженням рівня підземних вод та осушення ҐРУНТІВ 
Процеси водозниження пов’язані з великими витратами 
підземних ґрунтових вод на потребу питного, технічного та 
господарського водозабезпечення міста. З водозниженням 
пов’язана низка гідролітогенних процесів та явищ, а саме:

- гідростатичне стиснення ґрунтів та просідання 
поверхні;

- дегідратаційно-гідравлічне стиснення та просідання 
ґрунтів;

- збільшення зон аерації, глибини замерзання та 
вивітрювання ґрунтів та інші;

На урбанізованих територіях зниження рівня грунтових 
вод призводить до зменшення водності або ДО ПОВНОГО 

зникнення малих річок, джерел, озер (як наслідок цього " 
зміна біологічного та генетичного різноманіття флори та 
фауни); утворення локальних або субрегіональних депресій'
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лійок; порушення гідрологічних режимів водотоків; 
^дьш ення зони аерації та промерзання ґрунтів, а також лро- 
3 ^увания карстово-суфозіонних процесів;

підвищ енням рівня грунтових вод. Значення чинників, 
призводять до підтоплення в урболандшафтах, 

однакове. До природничих чинників можна віднести 
Оологічну будову підстилаючої поверхні, клімат, гідро
геологічні умови. До чинників антропогенного походження 
відносяться явища, що пов’язані з господарського та побу
товою діяльністю міста: інфільтрація води з водойм, масові 
втрати води з підземних водокомунікацій, спуск у ґрунти 
стічних вод, порушення природного дерну та погіршення
дренажу та інші. Ситуація значно погіршується на лесових 
ґрунтах, які до речі постають домінуючими на території 
України (до 63% від загальної площі). Як результат цього 
антропогенного впливу -  утворення нових водоносних гори
зонтів, верховодки, підтоплення селітебних та аграрних ланд
шафтів, просадка лесових ґрунтів, розвиток схилових про-
цесів тощо;

зміною хімічного режиму підземних вод. Міста досить 
інтенсивно впливають на хімічний склад підземної гідро
сфери та забруднюють її. Внаслідок техногенного впливу 
можливо утворення ділянок з досить високим ступенем 
аномалії хімічного складу по відношенню до природного, а 
саме: підвищення мінералізації (накопичення водорозчинних 
солей), зниження мінералізації (опріснення поверхневих 
водойм), підвищення хімічної агресивності, пов’язаної з 
збільшенням у складі води ССЬ, 804, СІ, з пониженням 
РН та інше. Це у сукупності призводить до провокування 
т&ких геолого-геоморфологічних процесів як хімічна суфозія, 
^тропогенний карст, засолення або цементування ґрунтів, 
°сМотичне стиснення ґрунтів;

статичними навантаж еннями на ґрунти міста. В 
міській забудові можна виділити три типи житлового 
будівництва: індивідуальні будинки (1-2 поверхи), багато-
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квартирні будинки (2-5 поверхів) та багатоповерхневі 
будинки ( 5 ,9 - 1 6  поверхів). Підвищення поверхневих будиц. 
ків, що пов’язано з дороговизною міської території, дуже 
збільшує їх фізичну вагу (цегла, бетон, скло, шлакобетон) і 
призводить до великих навантажень, що в місцях нестабіль
ного ґрунту (лесові породи) стає дуже значним фактором 
аномальних геоморфологічних процесів ( просадки, провали 
ґрунту);

динамічними та ударними навантаженнями. З інтен
сивним розвитком промисловості та транспорту в межах 
урболандшафту значно зростає роль динамічного наван
таження на ґрунти - вібрація, поштовхи, ударні хвилі. 
Послаблюється міжмолекулярний зв’язок нестійких ґрунтів, 
порушується їх структурність - все це впливає на стан місь
ких ґрунтів, формуючи ділянки для таких геоморфологічних 
процесів як фізичне (механічне) вивітрювання, зсуви рихлих 
порід на схилах, тріщинуватість та зернистість ґрунтів тощо.

Таким чином, виходячи з постулату, що відносини міста і 
природи в межах повноцінно функціонуючого урболанд
шафту розвиваються за схемою “Дія -  Протидія” [15], антро
погенна (техногенна) компонента впливає на природне сере
довище цілим комплексом скерованих дій -  цільовими та сти
хійними; прямими та опосередкованими; механічними, фізик- 
ними, біологічними, хімічними; зворотними та незворотними; 
лінійними, локальними; наземними, поверхневими, глибин
ними; довготривалими або короткочасними, істотно зміню
ючи динаміку природних геолого-геоморфологічних процесів 
та формуючи умови для виникнення нових, не притаманних 
даному ландшафту, геоморфологічних процесів.

Мелітополь та суміжні території як о(Уі0 -  
геоекологічних досліджень.

1.1 Географічне положення.
У адміністративному відношенні місто розташоване ? 

Запорізькій області та є районним центром однойменно
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(Мелітопольського) району. Місто Мелітополь розташоване в 
110 км на південь від адміністративного обласного центру -  
м. Запоріжжя та є другим у області за кількістю населення та 
рівнем промислового розвитку. Місто має важливе значення в 
економіці України як значний транспортний вузол, що об’єд
нує не тільки міжреспубліканські адміністративні райони, але 
и пов’язує з країнами близького зарубіжжя та Кримом. Тери
торію міста перетинають залізничні колії в напрямку Москва 
-  Сімферополь, а також проходить шосейна автомагістраль 
Харків -  Сімферополь з інтенсивним транзитним наванта
женням через центральну магістраль міста. Крім того місто 
має автомобільну мережу шляхів з твердим покриття між
обласного значення (Мелітополь -  Якимівка, Мелітополь -  
Бердянськ, Мелітополь -  Приазовське т. і.), що пов’язує 
область в єдину авто магістральну систему. Місто Мелітополь 
має також автомобільні шляхи, що з ’єднують його з обома 
важливими водними басейнами Запорізької області і України 
взагалі - Азовським морем (відстань від міста до найближчого 
узбережжя ~ 50 км ) та Молочним лиманом ( відстань від 
міста до узбережжя ~ 40 к м ).

За фізико-географічним районуванням Мелітополь 
розташований в межах сухостепової підзони При чорно
морсько - Приазовського краю і відноситься до Присивасько- 
Приазовської низовинної області, Нижньо-Молочанського 
фізико-географічного району. Площа міста 49,66 км2.

2. Рельєф
В морфологічному відношенні територія міста 

Мелітополя розташована в межах Причорноморської низови- 
1111 і являє собою хвилясту рівнину, що розрізана яружно-ба
лочною сіткою. Близько 70% території міста лежить на водо- 
^ і  з середніми висотами 35-40 м, решта -  розташована на 
Дутому схилі долини річки Молочної та її заплави. Хвиляста 
Р^нина полого знижується на схід території, у бік р. Молоч- 
Ної> Що протікає у межах міста. Абсолютні відмітки території,

Досліджується, коливаються від 22 до 40 м гіпсографіч



ного рівня, а на сході та південно-східних ділянках сягаю 
до 4 -  6 м (мінімальні відмітки відносяться до заплави 
Молочної). Коливання висот між підвищеною вододільною х 
низинною частиною міста складає близько ЗО м. На півночі 
територію- Мелітополя пересікає Кизіярська, а на півдні -  
Піщана балка, по руслу яких здійснюється дренаж поверх
невих дощових, зливових і талих вод.

В схемі ландшафтного районування місто знаходиться у 
степовому ландшафтному регіоні. Коефіцієнт антропогенної 
перетвореності (КАп) змінюється у межах від 0 до 10 балів і 
характеризує високий ступінь перетворення господарчою 
діяльністю природного рельєфу та природно-ландшафтного 
комплексу взагалі. Ландшафт степової зони, де розташоване 
місто Мелітополь, характеризується самим високим КАП - 7, 
79. Для порівняння К дп лісостепової зони -  7,22, лісово- 
широколистяної -  6,93. Високе ландшафтно-антропогенне 
перетворення території міста обумовлене високим рівнем 
трансформації степового ландшафту процесами урбанізації. 
Селітебне (житлове) та промислове будівництво на Меліто- 
польщині практично цілком зруйнувало природні ландшафти 
та порушило природні геоморфологічні процеси і зв’язки, що 
має негативні інженерно-геологічні наслідки для сучасного 
екологічного стану міста. Наприклад: просідання лесових 
ґрунтів від навантаження під будівлями дають ламкість фун- 
даменту будови, що призводе до формування розколин та 
тріщин на ньому; підняття підземних вод призводе до ПІД" 
топлення низових територій міста (динаміка інтенсивності 
цього процесу значно зросла за останнє десятиріччя); в зв’яз
ку з розораністю ґрунтів Мелітопольського району та зміною 
рослинного покриву у місті активізуються процеси ерозії та 
дефляції, які посилюються ще й негативними соціальними 
умовами (мала кількість зелених насаджень, велика кількість 
пустощів з сипучими, незадернованими ґрунтами).

3. Клімат
Місто Мелітополь розташоване на території, що у клім&'
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^ н о м у  районуванні відноситься до II агрокліматичного 
району (дуже теплий та посушливий, з переважанням значень 
випарювання над кількістю опадів). Середньорічна темпе
ратура повітря + 9,4°. Зима коротка, м ’яка, з частими потеп
ліннями. У зимові місяці часто температура піднімається до + 
15 • Середня дата останнього морозу весною 1 4 - 2 0  квітня. 
Першого -  12 -  15 вересня. Але в деякі роки спостерігаються 
значні відхилення від середньої норми. Літо сухе, жарке, з 
великою кількістю сонячних днів. Перехід середньодобової 
температури через 0 градусів до більш високої припадає 
приблизно на 7 -  15 березня. У спекотні літні дні температура 
повітря може доходити до +36 + 39°. Середня та багаторічна 
кількість опадів складає 487 мм, а іноді річна сума опадів 
може зменшитись до 350-370 мм. Випадання опадів відмі
чається нерівномірністю та значними коливаннями показни
ків, що призводе до нерівномірного зволоження ґрунтів. У 
літні місяці опади можуть носити зливовий характер, що про
вокує інтенсивність як процесів підтоплення, так і ерозійних.

Температурний режим ґрунтів в значній мірі визначає 
характер розподілу забруднюючих речовин у довкіллі міста. 
Восени забруднюючі компоненти, що накопичилися на по
верхні ґрунтів та сніговому покритті, з талими водами пос
тупають у річну систему. В літній період у вигляді складних 
розчинів вони інфільтруються на поверхність ґрунтових вод 
та у випадку їх слабкого захисту поступають і в більш гли
бокі водоносні горизонти.

Переважаючими вітрами для міста є східні та північно- 
східні напрямки. Іноді спостерігаються затяжні посухи, що 
супроводжуються східними та південно-східними вітрами зі 
швидкістю 15-20 м/сек і більше. Середньорічна швидкість 
вітру сягає 3 .5 - 4  м/сек.

4. Гідрографічна мережа.
Рельєф, кліматичні умови, геологічна будова обумовили 

вловні риси гідрографії міста Мелітополя. Поверхневі води в 
^еЖах міста представлені р. Молочною, малопотужними
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струмками в гирловій частині Кизіярської і Піщаної балок 
Річка Молочна починається на західних схилах Приазовської 
височини та впадає у Молочний лиман. Падіння рівня води у 
річці незначне, що обумовлює її спокійну плавну течію із 
швидкістю близько 0.1 м/с. Правий берег річної долини 
крутий та високий, часто обривистий з багаточисленними 
ярами і багатьма терасами. Лівий схил - пологий, терасо
ваний. Русло річки мандрує. Живлення річки дощове та сніго
ве, в меншій мірі -  ґрунтове. Сучасний стан р. Молочної не
можливо назвати сприятливим для повноцінного її функці
онування. Забрудненість її русла як біологічного, так і антро
погенно-техногенного походження значно перевищує можли
вості цієї природної системи до самоочищення та самовід- 
новлення гідрологічних показників стану води. Тому р. 
Молочна постає як один з об’єктів природного середовища 
міста, що найбільш потерпає від антропогенно-техногенного 
навантаження.

Через відсутність доброякісних поверхневих вод 
господарське постачання Мелітополя вирішується за рахунок 
підземних, в основному артезіанських вод. У місті здійс
нюється промисловий розлив Мелітопольської мінеральної 
води з бучакського горизонту. Вода використовується в тера
певтичній практиці при хронічних захворюваннях шлунку. 
Стан ґрунтових вод нижньої частини міста є несприятливим 
в санітарному відношенні. Крім того, вони залягають на 
невеликій глибині, що ускладнює проблему підтоплення ниж
ньої частини міста.

5. Грунтово-рослинне покрив.
На території міста переважали середньогумусні та 

малогумусні чорноземи. Вони темно-сірі за кольором. Але в 
межах міста Мелітополя природний ґрунтовий покрив вже 
кілька десятиріч перекритий так названим “культурним ша
ром — асфальтованим, бетонованим та іншими видами по
криттів і насипів, що виникли як потреба сучасного міського 
життя. Площа такого покриття у місті значно зросла і іноді
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покриває ґрунти не лише за технічним призначенням, але й з 
точки зору покращання естетичності вигляду міста. Але 
необхідно відмітити, що асфальтові покриття, бетонні та 
інші, радикально змінюють усі процеси, які протікають у 
природних відкритих ґрунтах: змінюють, а іноді зовсім зни
щують мікрофауну та мікрофлору, температурний режим 
ґрунтів, волого- та газообмін, виключаючи таким чином 
ґрунти з загального процесу кругообігу речовин, що неми
нуче призводить до їх деградації.

Ґрунтовий покрив на території вододільної частини міста 
представлений супіщаними і піщано-сереньосуглинистими 
ґрунтами чорноземного типу, які формуються на давній терасі

І
давньоалювіальними відкладами.

Геоекологічна характеристика геоморфологічних 
процесів природного та антропогенного генезису

Мелітопольшини г
Геоморфологічні та кліматичні умови Мелітбпольщини 

зумовили достатньо значну кількість, різноманіття та просто
рову диференціацію чинників сучасного екзогенного рельє- 
фоутворення на усій її території. За аналізом сучасного 
геоморфогенезу на території України, Мелітопольщина (за 
В.П. Палієнко) відноситься до денудаційно-акумулятивних 
територій з потужним покривом лесових порід, модельованих 
процесами дефлюкції та просадковими процесами [33]. 
Оглядаючи сучасні природні геоморфологічні процеси на 
території Мелітопольщини, що пов’язані з природною складо
вою міста, можна визначити такі екзогенні геоморфологічні, 
геологічні процеси, що посилюються антропогенним впли
вом:

- дефляційні процеси, пилові бурі. Головними 
причинами їх виникнення на Мелітопольщині постають як 
природні передумови — сухість ґрунтів та швидкість вітру, 
особливості рельєфу, так і антропогенні -  відсутність 
достатньої деревинно-чагарникової зеленої зони в межах са
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мого міста та слабка мережа вітрозахисних смуг у приміських 
територіях. Інтенсивності дефляційних процесів на МелІТо- 
польщині сприяють сухі сильні східні вітри, що дмуть В одно
му напрямку декілька діб, а також легкість механічного скла- 
ду підстилаючих ґрунтів. Збільшення пилу відбувається внас
лідок висихання поверхневого шару ґрунтів з-за малої кіль
кості опадів; повна розораність сільськогосподарських суміж
них територій; слабо розвинутий рослинний покрив у пере
хідні сезони року. У зв’язку з цим більша ніж у прохолодний 
період року концентрація пилу відмічається у теплий період, 
а пилові бурі спостерігаються з березня по вересень. При 
підвищенні швидкості вітру до 5 -  6 м/с пил підіймається з 
поверхні землі та переноситься повітряним потоком на знач
ні відстані. При пилових бурях найбільша повторюваність 
швидкості повітря (40% усіх випадків) має приблизно 10 
м/сек., а максимум концентрації пилу сягає 10 ПДК, але дос
татньо часто швидкість вітру сягає 20-25 м/сек., а при 
поривчастому - до 35 м/сек. Хоча за геоморфологічною 
характеристикою пилові бурі не відносяться до постійних та 
дуже руйнівних геоморфологічних процесів, однак місту 
наноситься достатньо шкоди. Це пов’язано перш за все з 
забрудненням атмосфери міста, оскільки поверхневий шар 
ґрунту представляє собою суміш ґрунтів з пиловидними 
частинами продуктів техногенезу; з порушенням ритму 
життя, погіршенням стану здоров’я (проникаючи на слизисту 
оболонку ока, вуха, горла пил викликає їх запалення, а іноді і 
захворювання легенів -  «пилову пневмонію»), та з масовим 
психологічним дискомфортом населення. Пилові бурі нано
сять значну шкоду сільськогосподарському комплексу Мелі- 
топольщини, знижуючи рівень родючості ґрунтів (за 
літературними даними сільгоспугіддя під час пилової бур1 
втрачає з кожного гектару до ЗО кг азоту, 22 кг фосфору та 
300 кг калію). Іноді сильні бурі зносять весь орний іяаР 
разом з насінням та молодими рослинами, які не встиглу 
достатньо закріпитися. Дуже часто молоді рослини заС1



каІоться та засипаються дрібноземом, що викликає загибель 
всіх посів. На Мелітопольщині зафіксована найбільш вража
юча пилова буря (1969 р.), яка продовжувалася 14 діб без пе
рерви та знищила шар ґрунту потужністю 8 см.

- ерозійні процеси - вимивання ґрунтів на схило- 
вих територіях та виникнення ярів різних розмірів і форм 
(головними чинниками постають як природні -  схиловий 
рельєф, незакріпленість ґрунтів, зливи, так й антропогенні -  
відсутність нормально працюючої зливово-збираючої системи 
антропогенового утворення схилів тощо). Для дослідження 
цього несприятливого для Мелітопольщини геоморфолог- 
гічного процесу необхідне постійне спостереження за кіль
кістю та інтенсивністю опадів, а також за змінами міського 
рельєфу -  швидкість розвитку та формування зсувів, блоків 
просідання ґрунтів, суфозійних каналів, піднятів рівня 
ґрунтових вод та ін.

- просадочні, суфозійні явища на Мелітопольщині 
зумовлені зменшенням об’єму лесової породи при зволоженні 
та руйнуванням її структури. Ці процеси супроводжуються 
утворенням геоморфологічних форм -  степових блюдець. 
Просадочні явища можуть також пояснюватися і штучними 
чинниками: при зрошенні або на різних етапах житлового чи 
виробничого будівництва відбувається просідання ґрунтів, а 
тому й помешкань від підмокання та додаткового статичного 
навантаження на ґрунти, які в свою чергу не витримують 
фізичного та механічного тиску. Як наслідок -  тріщини на 
Фундаментах житлових будинків, провальні форми, зсуви та 
інші прояви. Дуже часто при господарчих, будівних та 
меліоративних роботах на лесових породах формуються 
просадочні та післяпросадочні деформації катастрофічного 
характеру. Виявлено [19], що найбільшою просадочністю під 
Час побутових та виробничих навантажень відзначаються 
Легкі та середні суглинки бузського (глибина 1,5 -  3,5 м) і 
дніпровського (6 -  10 м) шарів, які мають типовий лесовий 
вигляд. Початковий тиск, при якому вже починається

Щ  109



по
просадка ґрунту, складає для бузського лесу 0,2- 0,4 кг/см2 
дніпровського -  0,35-1,0 кг/см2, тому при антропогенном!! 
навантаженні на них виникають активні просадочн“ 
деформації. Велику проблему у сучасному місті становлять ' 
просадочно-суфозійни утворення. На МелітопольщИн|
п’єзометричний рівень води знижений на 90 м, щоріЧНе 
зниження рівня води складає 1,5- 3,0 м. Діаметр депресійної 
лійки сягає 60 км, що пов’язано з водозабором із палеоцен -  
середньоєоценового водоносного горизонту. Велике 
формуюче значення у виникненні депресії відіграло відкачка 
води на Білозерському залізорудному родовищі на 168 м [39].

- підтоплення -  геоморфологічні процеси Меліто- 
польщини, що пов’язані з підвищенням ґрунтових вод в ме
жах понижень рельєфу та із змінами гідрогеологічної ситуації 
у Мелітополі і на суміжних територіях. Ці зміни проявляються 
у вигляді: а) збільшення ступеню взаємозв’язку поверхневих 
(зливових, комунікаційних) і ґрунтових вод; б) появи нових 
областей живлення та навантаження водоносних горизонтів; 
в) змін інтенсивності інфільтраційних процесів.

У формуванні несприятливої ситуації, що склалася у 
регіоні за останнє десятиріччя, винні у рівній мірі і природні, і 
техногенні чинники: порушення техніки поливу, режиму та 
засобів зрошення на суміжних сільськогосподарських тери
торіях, порушення єдності міських дренажних систем, технік- 
ний рівень експлуатації міських комунікаційних та зливопо- 
глинаючих магістралей на фоні екстремальних погодних 
умов, понижень рельєфу та слабкої природної дренованості 
ґрунтів, це призвело до негативних інженерно - геологічних та 
грунтово - меліоративних явищ, що в комплексі мають назву 
підтоплення. Підтоплення селітебних районів Мелітополь- 
щини ґрунтовими водами призводе до затоплення підвальних 
помешкань, пошкодження фундаментів, розмиву старих гли
няних будівель. В багатьох сільських поселеннях регіону, які 
розташовані у пониженнях рельєфу спостерігається поверхне
ве підтоплення, що призвело до руйнування частини господ-



дарських будівель, ускладнило транспортний зв’язок між 
вулицями, які не мають твердого покриття. Наявність обшир- 
них залитих водою площадок за умови високих температур 
повітря та забрудненні стоками тваринницьких ферм може 
скласти загрозу виникнення осередків інфекційних зайво- 
рювань [36]. Підтоплення сільськогосподарських угідь даного 
регіону призводить до порушення господарської діяльності, 
до вимушеного переносу строків весняних польових робіт, до 
зниження продуктивності агробіоценозів внаслідок загни
вання кореневої системи, погіршення родючості ґрунтів внас
лідок вимивання поживних речовин та осолонцювання 
ґрунтів. Все це у комплексі виводить регіон із стану стабіль
ності природничих та соціально - економічних процесів та 
призводить до тривалого самовідновлення геосистем, що по
требує значних як фінансових, так і соціально-економічних 
витрат.

- зсувні процеси також характерні для 
Мелітопольщини. Вони виникають на схилах створених 
внаслідок розчленування міської поверхні геоморфологічними 
процесами. Важливими умовами розвитку зсувів на території 
Мелітопольщини є наявність у складі схилів глинистих порід, 
здатних змінювати свої фізико-хімічні властивості під впли
вом зволоження чи вивітрювання та при проведенні інже
нерно-будівельних робіт. Зсувні процеси мають локальне 
рельєфоутворююче значення і призводять до створення своє
рідних морфологічних форм - западин, тріщин, уступів, що 
значно погіршує якість житлових забудов та міських споруд 
Широкого призначення.

Таким чином, внаслідок урбанізації, техногенних впливів, 
Довготривалого антропогенного навантаження природний 
рельєф Мелітопольщини, як і будь-якої іншої урбанізованої 
території, чи частково зберігається, чи докорінно змінюється 
або створюється заново. Антропогенний (техногенний 
рельєф) у цьому випадку представляє собою змінений та 
Новоутворений штучний рельєф, що виникає в результаті
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вертикального планування, підсипки, зрізання, терасування 
вулиць, прокладки комунікаційних магістралей, підземних 
переходів, каналізації, автотранспорту, житлових споруд Та 
інших містобудівних процесів. Але екзогенні геоморфолог- 
гічні процеси, характеристика яких надана вище, мають своє 
місце у сучасному динамічному розвитку міста як складної 
природно-соціально-економічної геосистеми.
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