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але помірний вплив людини на їх розвиток дозволяє цим рослинам не лише існувати у межах геоекото- 
нів узлісь, але й розширювати свій ареал. Наступ лісу призводить до зменшення освітленості і спостері
гається пригнічення розвитку рідкісних і реліктових рослин.

Усе разом дає можливість зробити висновок, що локальні ландшафтні геоекотони типу «ліс- 
поле» (узлісся), «водойліа-поле» та схилові -  є сучасними рефугіумами виживання рідкісних та релікто
вих рослин. Це підтверджено не лише спостереженнями у межах міжзонального геоекотону «лісостеп- 
степ» Правобережної України, а і дослідженнями розвитку на узліссях реліктів у заповіднику «Медобо- 
ри» та інших заповідниках у межах Середньоруської височини тощо [1].

Зазначена особливість геоекотонів узлісь стосовно рідкісних та зникаючих рослин і тварин, при
таманна не лише локальним геоекотонам «ліс-поле», але й геоекотонам «стрічкове лісове насадження 
(лісосмуга) -  поле». Особливо чітко це спостерігається на занедбаних полях з лісосмугами, де природа 
«підказує», що й польові лісосмуги теж повинні мати двобічні узлісся (рис. 4). Це дасть їм можливість 
не лише краще виконувати свої полезахисні функції, але бути геоекотонами рідкісних та зникаючих 
рослин серед польових ландшафтів.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТОК 
ЖЕЛЕЗНОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ

Тамбовцев Г.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Б. Хмельницкого

e-mail: geo-mdpu@org-ua
Актуальность. Освоение минеральных ресурсов играет важную роль в хозяйственном развитии 

регионов Украины, так как является важным источником роста продуктивных сил. По территории 
Запорожской области проходят несколько рудоносных полос, однако некоторые месторождения пока 
недоступны.

Цель исследования состоит в комплексном изучении рудоносных горизонтов и выяснения путей 
добычи железных руд.

Согласно геологическим исследованиям в 70-х годах прошлого столетия, акватория Азовского 
моря является географическим центром Азово-Черноморской кимерийской железнорудной провинции. 
Железные руды относятся к сидерито-лептохлоритовой геохимической фации, которые делятся на 
окисленные и табачные. Руды содержат в себе от 30 до 50% железа. Для всех месторождений характер
на зональность рудных тел, обусловленная их генезисом. Железнорудные отложения содержат в себе 
40 химических элементов, среди них (Fe, Mn, S, Al, Mg, Са, С), а в единичных пробах -  Li, Mo, Pb, Zn, 
Ag, Sn, Bi, La, Y, В и другие.

Руды Северного Приазовья занимают значительную территорию (от Сивашей до Мариуполя), 
некоторые рудоносные пласты уходят в Азовское море. Наиболее мощные из них находятся ниже 86 
метров. Максимальная мощность рудных тел наблюдается в районе острова Бирючий, Примпосад, 
Приазовское, Ботиево, она составляет 15-18 метров.
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Для Северного Приазовья характерна приуроченность отдельных линз кондиционных железных 
руд к впадинам дна киммерийского моря. Одно из таких залеганий с запасами 212 млн.т. найдено в 
1963 г. в мульдоподобном понижении Молочного лимана с содержанием железа 30-40%. Проведённый 
анализ геологических карт позволяет предположить, что киммерийские оолитовые руды и табачные 
глины залегают под Азовским морем на расстоянии от акватории до 15-20 км.

Качественные рудоносные пласты можно найти в акватории Утлюцкого лимана, на Федотовой 
косе. Весьма перспективно побережье Азовского моря для разработки ильменитовых месторождений. 
Однако эксплуатация рудоносных горизонтов может привести к нежелательным последствиям как для 
отдельных территорий, так и для области в целом.

Можно дать эколого-географический прогноз относительно влияния антропогенных нарушений 
на эколого-экономическую ситуацию данных природных объектов:

- отчуждение пахотных земель и формирование антропогенных форм рельефа (холмы, карьеры);
- изменение структуры почвенных горизонтов;
- засоление;
- насыщение верхних слоёв почв титаном;
- исчезновение эндемиков Приазовья (растений, животных);
- загрязнение водоёмов;
- нарушение гидро-геологических режимов (поверхностных и подземных) активной работой по

дземных вод;
- обвально-осыпных и оползневых процессов;
- падение уровня Азовского моря и исчезновение лиманов.
Украина специализируется на экспорте железных руд и выплавке чёрных металлов. Хотя в насто

ящее время эти мероприятия становятся проблемными. Можно провести расчёты по экономической 
эффективности эксплуатации месторождений, тем более накоплен определённый мировой опыт строи
тельства технических сооружений под морским дном и разработке прибрежных месторождений.

Есть и другая точка зрения: Азовское море -  это прекрасный рекреационный объект со своим 
климатом, мелководными заливами, минеральными источниками, лечебными грязями и другими 
компонентами природной среды, которые необходимы для оздоровления населения.

Интересно знать, что ещё 50 лет назад Азовское море по биопродуктивности занимало лидирую
щие позиции. В настоящее время можно наблюдать, что море мелеет, очень сильно загрязняется, 
вследствии чего исчезает его биопродуктивность.

Поэтому необходимо применять эффективные меры по охране водоёма от загрязнения и исчезно
вения с географических карт, ведь непредусмотрительная и тщательно неразработанная работа над 
рудоносными горизонтами приведёт к экологической катастрофе. Меры по охране необходимо приме
нить и к мелководным заливам: Молочный и Утлютский лиманы, которые находятся на грани исчезно
вения.

Вывод: территория Северного Празовья обладает значительным потенциалом рудоносных гори
зонтов, однако с экономической точки зрения на современном этапе освоение месторождений не 
реально, так как большая часть территории находится в рекреационных узлах и имеет своих землеполь
зователей с одной стороны и своими водоносными артериями и биомассой с другой. Поэтому в наши 
дни было бы целесообразнее развивать рекреационные узлы и создавать курортополисы. Преспектив- 
ным в этом плане является развитие курортополисов «Ногайск» (г. Приморск) и «Кирилловка» (Акимо- 
вский район Запорожской области).

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ї ї  ВПЛИВ НА ГЕОГРАФІЧНУ ОБОЛОНКУ
Теодорович JLR

Закарпатський державний університет 
e-mail: lora.teod@vandex.iia

Географічна оболонка -  найбільший природний комплекс, розвиток якого підпорядкований та
ким певнимгзакономірностям як цілісність; ритмічність; зональність; висотна поясність, взаємопроник- 
ниність та взаємозалежність компонентів [1]. Географічна оболонка є навколишнім середовищем 
людського суспільства і, в свою чергу, зазнає від нього, значного перетворюючого впливу

Людина, будучи частиною природи, протягом тисячоліть посилено втручалася в неї, не задумую
чись про підтримку рівноваги між окремими її підсистемами. Змінюючи умови навколишнього середо
вища, не задумувалась про те, що це ж саме середовище, в свою чергу впливає на життя, здоров'я та 
життєдіяльність як окремої людини, так і людської популяції загалом [3].

Особливо ускладнились відносини суспільства і природи в XX ст., коли у процесі науково- 
технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Сучасне світове
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