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Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: irena aleksl970mail.ru
Північно-Західне Приазов’я як географічна територія, обмежовується: зі сходу лінією вододілу 

річок Берди і Кальміусу з Кальчиком; з заходу і північного заходу -  лінією вододілу річок Дніпра і 
Молочної (з врахуванням басейну р. Великий Утлюк); на півночі лінією вододілу Приазовської височи
ни між річками Бердою (з Каратишеном і Картюком) та системою приток Мокрої, Сухої Конки і Гай- 
чури з Кам’янкою. З півдня територія обмежується лінією Азовського моря з його затоками і лиманами.

Територія Північно-Західного Приазов’я з давніх часів була об’єктом заселення різних народів, 
кожен з яких приносив свої специфічні риси в цей край. Характер ведення господарства визначав 
регіональні особливості впливу людини на природні комплекси. Найбільш інтенсивному впливу люди
ни піддавалися грунти і рослинність. Скорочення термінів перебування ділянок під перелогом приводи
ло до того, що степова рослинність вже не поверталася до свого минулого стану.

Позбавлений рослинності ґрунт піддавався значній вітровій ерозії. Прямим наслідком цього стала 
часта поява пилових бур. Зміна характеру поверхні вплинула на характер зволоження території. Лиша
ючи степову поверхню рослинного покриву, оранка привела до того, що талі води погано просочували
ся в ґрунт, тому що остання не встигата розмерзтися. Внаслідок цього відбулося збільшення поверхне
вого стоку у весняний період.

Погіршення стану природного середовища обумовило необхідність більш раціонального та обду
маного використання природних ресурсів. Залежно від характеру людської діяльності на території 
Північно-Західнош Приазов’я згідно класифікації Ф.М. Мількова та доповненої Г.І. Денисиком утво
рюються декілька класів антропогенних ландшафтів, які спричиняють найбільший вплив на довкілля.

Антропогенний ландшафт -  це ландшафт один з компонентів якого зазнав суттєвих змін в ре
зультаті антропогенної діяльності.

Антропогенні ландшафти за своєю основою є природними комплексами, але в більшості випадків 
підпорядковуються природним закономірностям. Найбільший вплив на довкілля, а як наслідок цього на 
динаміку геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов'я здійснюють такі антропо
генні ландшафти: с/г ландшафти, або агроландшафти. Вони поділяються на кілька підкласів -  польові, 
лучно-пасовшцні, садові, мішані. Серед них 84% це польові ландшафти (рілля), садові 2% (сади та 
виноірадники), лучно-пасовищні 14% (пасовища і сіножаті); промислові ландшафти виникли в процесі 
промислового виробництва. Серед них більш характерними є кар’єрні та відвальні комплекси, терико
ни, псевдо карст у місцях видобутку корисних копалин. До кар’єрно-відвальних ландшафтів відносять 
вироблені кар’єри з добування граніту, вапняку, глини та інших корисних копалин, рекультивовані 
відвали, що зайняті ріллею, лісовими насадженнями, водоймами тощо. Останні є прикладом раціональ
ного використання сильно порушених ландшафтів; лінійно-дорожні ландшафти пов’язані з залізнични
ми, автомобільними та іншими шляхами сполучення; водні антропогенні ландшафти представлені 
водосховищами, ставками, каналами. Антропогенно-гідротехнічні ландшафти досить різноманітні 
залежно від первинного походження та господарської спрямованості, проявів динаміки геолого- 
геоморфологічних процесів на узбережжя; рекреаційні ландшафти утворилися в зонах відпочинку 
наведення та активного туризму. Рекреаційними ландшафтами є садово-паркові ландшафти та інші 
комплекси навколо санаторіїв, будинків відпочинку і туристських баз; селітебні ландшафти представ
лені двома підкласами -  міські та сільські. До селітебних відносять антропогенні комплекси з забудів
лями, садами, парками. Серед них найбільший вплив екологічний стан узбережжя Азовського моря 
здійснюють такі як Бердянськ, Приморськ, Преслав, Райновка, Приморський Посад, Степанівка Перша 
та інші.

Деякі антропогенні ландшафти, зокрема сільськогосподарські, зазнають дигресійних змін внаслі
док процесів дефляції та ерозії. Крім основних факторів, значною мірою проявляються явища, спричи
нені промислово-господарською діяльністю людини.
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ІІід впливом антропогенної діяльності мають розвиток і наносять значний збиток, наприклад: го
сподарству, деякі типи екзогенних геологічних процесів, зокрема зсуви, підтоплення, ерозія, акумуля
ція, підмив і обвали берегів.

Серед екологічних, соціальних, географічних проблем природокористування у Північно- 
Західному Приазов’ї першочергового розв’язання вимагають проблеми: екологізація виробничих 
процесів, розробка і використання маловідходних виробництв, які б наближалися за функціями до 
природних. Для комплексного вирішення цих проблем у регіоні необхідно збалансувати територіально- 
ресурсні системи, раціонально використати природно-ресурсний потенціал, вирішити проблеми утилі
зації рекуперації відходів -  промислових, сільськогосподарських, побутових. Проблемою регіону є 
відсутність екологічно обґрунтованих норм, регламентуючих рівень антропогенних навантажень на 
природне середовище та ступінь її перетворення. Наявність еколого-економічних норм стану екосисте
ми сприяла б її збереженню, зменшенню негативних модифікацій у ландшафтах. Першочерговим, на 
наш погляд, є виконання заходів: кадастрування природних ресурсів та їх оптимізація; з’ясування 
територіальних особливостей дії несприятливих факторів -  природних та антропогенних і активність їх 
впливу на природне середовище; створення умов для відтворення окремих видів біоресурсів та форму
вання стійкого екологічного стану регіону (берегова лінія та ґрунти, пляжі, рослинно-тваринний світ); 
визначення основних напрямів удосконалення галузевої та територіальної структури господарства 
регіона із забезпеченням пріоритетності розвитку екологічно чистих виробництв, сприяючих покра
щенню екологічної ситуації; еколого-географічне районування всієї території на основі її низових 
адміністративних районів; раціоналізація структури природокористування та організація системи 
управління антропогенно-природними процесами; погодження структури та обсягів капітальних вкла
день на природоохоронні заходи із масштабами техногенного впливу на середовище; розробка і функ
ціонування єдиної геоінформаційної системи, включаючи пункти екологічного моніторингу; здійснення 
безперервної екологічної освіти та виховання населення.

Виконання цього надасть можливість створити наукову і технічну бази для розробки стратегії 
управління природного середовища і Північному Приазов’ї.
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ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ГГГІЄНГЧПНОГО МОНІТОРИНГУ 
МІСТА УМАНІ ЗА 2011 РІК

Качанова Л.П.
Санітарно-епідеміологічна станція м. Умані Черкаської області

Відповідно ст. 33 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», постанові КМУ від 22.02.06 р. № 182 «Про затвердження Порядку проведення державного 
соціально-гігієнічного моніторингу», наказу МОЗ України від 28.09.06 р. № 648, з 2007 року в місті 
проводиться соціально-гігієнічний моніторинг.

У рамках проведення моніторингу використовуються дані спостереження за станом здоров’я і 
факторами впливу на нього, природно-кліматичними факторами, радіаційним станом, соціальним 
середовищем, станом охорони та умов праці, структурою і якістю харчування, безпекою харчових 
продуктів.

Місто Умань розташоване в південно-західній частині Черкаської області в межах Бузько- 
Синюського фізико-географічного району південно-степової Придніпровської височини. В геоморфо
логічному відношенні територія представлена плато, розчленованим р. Уманка і її притоками. Основні 
форми рельєфу -  плитоподібні місцевості, ярусобалочна система і річкова долина. Територія Умані 
складає 4787 га. Площа водного дзеркала -  233,14 га.

Відбулися зміни в мікрокліматі: знизилась середньорічна температура порівняно з минулим ро
ком до -і- 8,7 з 9,5° С збільшилась на 4,7° С температура взимку, зросла вологість в липні. На 4 дні 
збільшилась кількість днів з температурою + 15° С і вище.

97% населення забезпечене централізованим водопостачанням. Водопостачання складає 
137 л/добу/людину. Водопостачання як фактор ризику для виникнення ГК1 є в мікрорайоні Бабансько- 
го, Звенигородського та Іваигородського передмість, так як не проводиться знезараження води, як 
фактор ризику для розвитку сечокам’яної, жовчнокам’яної хвороби, артрозо-артршїв, остеохондрозів - 
в мікрорайонах Н. Умані, вул. Садової, Шевченка, Комуністичної; як фактор ризику порушень функції'
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