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ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ 

УДК 551.557.5

Л. Д. Гончарова, кандидат геогр. наук, доцент
Н. І. Косолапова, аспірант кафедри метеорології та кліматології
Одеський державний екологічний університет,
кафедра метеорології та кліматології,
вул. Львівська, 15, Одеса, 65016, Україна
nelj11072004@rambler.ru

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ТЕЛЕКОНЕКЦІЙ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ 
НА РЕЖИМ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Представлені результати аналізу та оцінки режиму атмосферних опадів у зимо-
вий сезон для території України за даними місячної кількості опадів по 30-ти 
станціях України за період 1976-2005 рр. та їх зв’язок з Північно-Атлантичним 
(NAO) та Північно-Морським Каспійським (NCP) коливаннями. Встановле-
но тісний лінійний кореляційний зв’язок між розподілом опадів по території 
України у зимовий сезон з основними телеконекціями Північної півкулі.

Ключові слова: телеконекція, Північна півкуля, атмосферні опади, індикатори 
кліматичної мінливості.

ВСТУП

Складність і неоднозначність зв’язків у кліматичній системі, постійна ево-
люція її компонентів з різною інерційністю є причиною багатьох кліматичних 
змін, які на сьогодні визнані однією з головних небезпек для планети Земля у 
ХХІ столітті [15, 22, 26, 37]. Глобальне потепління клімату, яке розпочалося 
в минулому столітті, продовжується ще з більшою інтенсивністю і зараз [6-9, 
18, 29, 31, 36]. 

Кліматичні умови постійно змінюються. Особливо це стало відчутно напри-
кінці ХХ-го та на початку ХХІ століть в зростанні глобальної температури по-
вітря та в збільшенні випадків кліматичних аномалій [1-5, 24, 35]. У сучасних 
просторово-часових розподілах багатьох метеорологічних величин та гідроме-
теорологічних параметрів простежуються істотні варіації, які переважна біль-
шість вчених на сьогодні вважають проявом змін клімату [7, 8, 19]. Незважаю чи 
на те, що найяскравіше вони простежуються для часового ряду середньої гло-
бальної температури, в останні роки багато уваги приділяється також і зміні ре-
жиму опадів над різними регіонами Земної кулі [5, 24, 31, 36].

Як відомо, формування багатьох кліматичних полів на території України за-
лежить від північно-атлантичних та європейсько-середземноморських макро-
процесів [13, 21, 23, 25-28, 30, 34, 35, 38].
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У 1989 році групою вчених [32, 34, 35, 38] було виявлено новий ре-
жим аномальної атмосферної циркуляції над територією Європейсько-
Середземноморського регіону – Північно-Морське Каспійське коливання 
(ПМКК) або North Sea Caspian Pattern. Їх пропозиція була заснована на ефек-
ті діполя, який вони виявили між Алжиром та Каїром в середньобагаторічних 
значеннях геопотенціальної висоти ізобаричної поверхні 500 гПа. Пізніше за 
допомогою методу лінійної кореляції були визначені основні центри (полюси) 
даного типу мінливості. Виявилося, що один центр локалізований над аквато-
рією Північного моря, а другий – над північною частиною Каспійського моря. 
Оскільки територія України розташована досить близько до одного з полюсів 
коливання, то даний тип мінливості представляє для нас особливий інтерес, 
і багато в чому визначає величину аномалій температури, особливо на півдні 
країни і над акваторією Чорного і Азовського морів [33-35, 38].

Оскільки Північно-Морське Каспійське коливання є індикатором кліматич-
ної мінливості, треба було з’ясувати, чи має вплив це коливання на формування 
опадів на території України, оскільки науковці стверджують, що воно, в осно-
вному, впливає на формування температурного режиму Східно-Європейського 
регіону. 

Крім ПМКК важливою характеристикою макромасштабної циркуляції ат-
мосфери в Північній півкулі є Північно-Атлантичне коливання (ПАК). Як свід-
чать результати досліджень [16, 23, 25, 27, 28, 30, 32], ПАК виражено в усі се-
зони року і проявляється на масштабах від декількох діб до декількох століть. 

У додатній фазі Ісландський мінімум та Азорський максимум добре роз-
винені, градієнти тиску між ними збільшені, зональна циркуляція посилена. 
У від’ємній фазі відбувається ослаблення зональних та посилення меридіо-
нальних процесів. При зміні фази ПАК (зміні знака індексу) циркуляція атмос-
фери в Атлантико-Європейському регіоні істотно змінюється [13, 16]. Особли-
во сильні зміни відбуваються в зимовий період у тому випадку, якщо значення 
індексу ПАК до і після зміни фази досить великі (більше 1-2 за абсолютною ве-
личиною). Перехід від додатної на від’ємну фазу ПАК часто пов’язано з фор-
муванням блокуючих режимів в атмосфері, вивченню яких присвячена велика 
кількість робіт [17, 19-21].

Оскільки атмосферна циркуляція є головним проявом зміни клімату, тому 
що охоплює всі складові погодних умов [10, 14], представляє інтерес досліди-
ти вплив саме цього кліматоутворювального фактора на формування полів ат-
мосферних опадів на території України в зв’язку з глобальними кліматични-
ми змінами. 

Метою даної статті є визначення впливу основних телеконекцій Північ-
ної півкулі на режим опадів по території України у зимовий сезон з застосуван-
ням фізико-статистичного підходу.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження взаємозв’язків між кліматичними параметрами в західній 
частині Євразійського материка використовувалися ряди місячних сум опадів 
(грудень, січень, лютий) по 30-ти метеорологічних станціях України, рівномір-
но розташованих по її території, кліматичні індекси NAO та NCP за період 
1976-2005 рр. Реалізація поставлених задач проводилася з застосуванням ком-
понентного та кореляційного аналізу, а також методів дослідження статистич-
ної структури нестаціонарних часових рядів [11, 12].

Поля метеорологічних величин, що розглядалися, формуються під впливом ат-
мосферних процесів різних масштабів. Компонентний аналіз дав змогу здійснити 
параметризацію кліматичних полів опадів, тобто виразити їх за допомогою декіль-
кох некорельованих параметрів, які лінійно зв’язані з компонентами випадкового 
вектора і утримують основну інформацію про поля, що досліджуються. 

В основі розв’язання задачі стиску вихідної інформації лежало лінійне орто-
гональне перетворення вихідного поля (1) у базисі власних векторів матриці ко-
реляції 
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Отже, першим етапом цієї задачі було визначення власних значень та влас-
них векторів матриці кореляції. Для цього використовували матричне рівняння 
повної проблеми власних значень вигляду 

    x i i iR W Wλ= , (2)

де xR  – 30-ти вимірна матриця кореляції, iλ  – власне значення матриці кореля-
ції, iW  – i -тий ортонормований власний вектор.

Розв’язання повної проблеми власних значень дало змогу отримати власні 
значення та власні вектори матриці кореляції.

Властивість ортогональності власних векторів дає можливість розглядати су-
купність власних векторів як базис n-вимірного евклідового простору nR  та шу-
кати розкладання вектора jXD  у цьому базисі. Вектор jXD  являє собою метео-
рологічний об’єкт, в нашому випадку це поле місячної кількості опадів. Необхід-
но здійснити розклад вектора jXD  у деякому ортогональному базисі таким чи-
ном, щоб отримати вектор меншого розміру, в котрому би залишалися всі основні 
фізичні властивості вихідного вектора, тобто поля. Лінійне перетворення (3) до-
зволило отримати вектор ортогональних компонент jZ :

    j jW X Z′D = . (3)
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Відомо, що дисперсія 2
iZσ  i-тої складової вектора ортогональної компонен-

ти дорівнює i-му власному значенню і декілька перших власних значень ма-
триці кореляції завжди складають більшу частину сумарної дисперсії випад-
кового поля. Це означає, що основні властивості об’єкта вичерпуються відпо-
відним числом перших k ортогональних компонент iZ  (головних). Вони і міс-
тять найбільш суттєву інформацію про структуру метеорологічного поля, що 
досліджується [11].

Щоб знайти кількість головних компонент k, була визначена частка kη  су-
марної дисперсії випадкового поля ( kη  ≥ 70%), яка відповідає найбільш макро-
масштабним його особливостям. 

Оскільки справедливим є співвідношення
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1 1
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то, очевидно, число kη  визначається як
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Цей метод багатовимірного статистичного аналізу дозволив отримати часо-
ві ряди головних компонент місячної кількості опадів, які у подальшому вико-
ристовувалися для дослідження взаємозв’язків між полями опадів на терито-
рії України у зимовий сезон та основними індикаторами кліматичної мінливос-
ті Північної півкулі.

На наступному етапі за допомогою кореляційного аналізу [12] було про-
ведено дослідження статистично значущих зв’язків між Північно-Морським 
Каспійським коливанням, Північно-Атлантичним коливанням та головними 
компонентами, які є узагальненими характеристиками атмосферних опадів для 
всієї території України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За допомогою компонентного аналізу була здійснена параметризація випад-
кових полів місячної кількості опадів, тобто кліматичні поля були представле-
ні за допомогою декількох некорельованих параметрів, які лінійно зв’язані з 
компонентами випадкового вектора і утримують основну інформацію про поля 
опадів, що досліджуються. 

В табл. 1 представленні результати реалізації повної проблеми власних зна-
чень матриці кореляції і наведені як власні значення матриці кореляції місячної 
кількості опадів, так і їх частка (%) у сумарній дисперсії поля опадів. 

Як випливає з табл. 1, власні значення відповідають всім властивостям, 
яким повинні відповідати власні значення матриці кореляції [11]. 



15

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

Таблиця 1
Внесок (%) власних значень матриці кореляції місячної кількості опадів

Місяць
λὶ / %

λ1 % λ2 % λ3 % λ4 % λ5 % … λ30 %

Грудень 16,8 56,0 2,7 9.1 1,7 5,7 1,1 3,5 0,8 2,8 … 0,08 0,3

Січень 17,3 57,8 4,1 13,8 1,5 4,9 0,5 1,7 0,5 1,6 … 0,1 0,3

Лютий 15,0 50,1 3,2 10,7 3,1 10,4 1,2 4,0 0,5 1,7 … 0,1 0,4

Як свідчать дані, у січні перші два власні значення вичерпують 71,6% су-
марної дисперсії поля, у грудні та лютому – перші три (відповідно 70,8% і 
71,2%). Тому для опису атмосферних опадів у зимовий період треба врахову-
вати саме таку кількість власних значень, які складають більше 70% сумарної 
дисперсії поля місячної кількості опадів.

По кількості власних значень була визначена кількість власних векторів ма-
триці кореляції, які у подальшому були використані в якості базису евклідово-
го простору для отримання системи ортогональних компонент [11].

Як випливає з табл. 1, розкладання випадкових векторів у базисі власних 
векторів матриці кореляції місячної кількості опадів привело до їх ортогоналі-
зації та перерозподілу сумарної дисперсії координат вихідних векторів. За умо-
ви більше 70% сумарної дисперсії поля опадів для всієї території України у січ-
ні треба враховувати дві, у грудні та лютому – три головні компоненти, в яких 
залишаються всі основні фізичні властивості об’єкта, що досліджується. 

В якості прикладу на рис. 1 представлені часові ряди першої головної ком-
поненти місячної кількості опадів зимового сезону.

Як випливає з рис. 1, у січні та лютому з початку 90-х років спостерігаєть-
ся тенденція на збільшення кількості опадів на всій території України; у груд-
ні – навпаки. Крім того, міжрічна мінливість опадів має довгоперіодну складо-
ву – 3-5 років у грудні та лютому і 5-9 років – у січні.

Враховуючи перевагу циркуляційного фактора у формуванні атмосферних 
опадів на території України у зимовий сезон, за допомогою кореляційного ана-
лізу було проведено дослідження лінійних зв’язків між місячною кількістю 
опадів (головні компоненти) та основними індикаторами кліматичної мінли-
вості Північної півкулі – Північно-Морським Каспійським коливанням (індекс 
NCP) і Північно-Атлантичним коливанням (індекс NAO).

Кількісною мірою інтенсивності ПМКК виступає спеціальний кліматичний 
індекс NCP, за значеннями якого визначають і фазу осциляції. Характеризую-
чи від’ємну фазу ПМКК, можна відзначити наступні процеси: відбувається ак-
тивізація циклонічної діяльності над західним полюсом ПМКК, а саме поси-
лення західного переносу над Центральною Європою і прояв антициклонічної 
активності над східним полюсом ПМКК, що проявляється у формуванні схід-
ного переміщення повітряних мас над районами Грузії та Вірменії. Ці проце-
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а)

б)

в)

Рис. 1. Перша головна компонента місячної кількості опадів:  
а) грудень; б) січень; в) лютий.

си призводять до збільшення південно-західної аномальної циркуляції по на-
прямку до Балкан. 

В момент додатної фази ПМКК відбувається перебудова баричних утворень: 
в районі західного полюсу ПМКК спостерігається посилення антициклонічної 
циркуляції (Центральна Європа) і збільшення циклонічної активності в районі 
західного полюсу ПМКК, що тягне за собою формування північно-східного пе-
реносу повітряних мас на Центральну Європу. Для додатної фази найбільш ха-
рактерне переважання меридіональної циркуляції з північною складовою, що 
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призводить до виникнення від’ємних аномалій у полі приземної температу-
ри повітря по всій Східній Європі та на сході Середземномор’я, на Близькому 
Сході, в Малій Азії, Кавказькому регіоні та в південному Поволжі. В цей час 
в районі Британських островів і півдня Скандинавії формується окрема зона з 
додатною аномалією температури. В момент від’ємної фази коливання, цирку-
ляційні умови змінюються на протилежні [34, 35, 38]. 

Для з’ясування наявності статистично значущих взаємозв’язків між ПМКК 
та розподілом атмосферних опадів на території України за допомогою кореля-
ційного аналізу були отримані парні коефіцієнти кореляції між рядами голо-
вних компонент місячної кількості опадів та індексів Північно-Морського Кас-
пійського коливання (NCP). Коефіцієнти кореляції приймалися статистично 
значущими на рівні значущості α = 0,10. За цих умов критичне значення крите-
рію Стьюдента tкр (0,10; 30) = 1,70. 

В табл. 2 представлені вірогідні коефіцієнти кореляції та фактичні значен-
ня критерію Стьюдента для взаємозв’язків ПМКК (NCP) та місячної кількості 
о падів (перші дві головні компоненти).

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції (rxy) та значення критерію Стьюдента (tr)  

(NCP – головна компонента місячної кількості опадів)

Місяць 
(NCP)

Місяць (перша головна компонента – z1, друга головна компонента – z2)

12 01 02

rxy tr rxy tr rxy tr

01 − − -0,59 (z1) 4,96 − −

02 − − − − -0,36 (z1) 2,19

05 − − -0,55 (z1) 4,21 − −

08 − − − − -0,34 (z2) 2,04 

11 − − -0,42 (z1) 2,72 − −

12 -0,58 (z1) 4,66 0,38 (z2) 2,43 − −

Як випливає з табл. 2, була знайдена статистично значуща (в основному 
обернена лінійна) взаємодія між атмосферними опадами зимового сезону на 
території України та Північно-Морським Каспійським коливанням.

В табл. 3 представлені статистично значущі взаємозв’язки між часовими ря-
дами ПАК та головними компонентами місячної кількості опадів зимового се-
зону. Вірогідність результатів складає 90%. 

Як випливає з табл. 3, формування опадів на території України у зимовий 
сезон статистично значуще залежить від стану Північно-Атлантичного коли-
вання, вираженого індексом NAO. Парні коефіцієнти кореляції вказують на 
тісний лінійний (прямий та обернений) кореляційний зв’язок між ними в за-
лежності від місяця зимового сезону.
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Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції (rxy) та значення критерію Стьюдента (tr)  

(ПАК – головна компонента місячної кількості опадів)

Місяць 
(ПАК)

Місяць (перша головна компонента – z1, друга головна компонента – z2)

12 01 02

rxy tr rxy tr rxy tr

01 − − -0,37 (z1) 2,27 − −

02 − − -0,39 (z1) 2,50 -0,37 (z1) 2,31

03 − − − − -0,45 (z1) 3,06

06 − − 0,43 (z2) 2,82 0,43 (z2) 2,82

07 -0,50 (z2) 3,53 0,52 (z1) 3,84 − −

10 − – − − 0,39 (z2) 2,49

11 0,42 (z2) 2,76

Для дослідження статистичної структури атмосферних опадів часові ряди 
головних компонент розглядалися як сума детермінованої ( )X t


 і випадкової 

( )3X t  компонент [12]. У свою чергу, детермінована компонента складається з 
тренду ( )1X t  і періодичної компоненти ( )2X t , яка відбиває річний хід про-
цесу ( )X t : 

   ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3X t X t X t X t= + + .   (6)

Детермінована основа випадкового процесу вилучалася шляхом фільтрації 
(згладжування) вихідного часового ряду головної компоненти місячної кіль-
кості опадів.

Використовувалося ковзне осереднення, яке у загальному вигляді може 
бути зображене таким чином [12]:

   

( ) ( )
2

2

1
nk

k i i
ni k

X t X t
n

α
+

= −

= ∑


,   (7)

де iα  – ваговий множник; n  – кількість точок, по яких проводилося згладжу-

вання; 1 ;2 ; ; ;
2 2 2
n n nk N ′= + + +  ( )1 ;N N n′ = −  N – кількість членів ряду. 

В рівності (7) приймали 1iα =  ∀  1,i n=  і оператор згладжування визначав 

просте ковзне осереднення, в якому вага всіх точок, котрі приймають участь 

при розрахунках середнього значення на інтервалі ;
2 2
n nk k − +  

, однакова. 
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Як відомо, багаторічні змінення характеру кліматоутворювальних факторів 
приводять до виникнення трендів, тобто однонаправлених змін метеорологіч-
них величин протягом тривалого часу. Тому на наступному етапі досліджен-
ня були отримані згладжені часові ряди головних компонент місячної кількос-
ті опадів та індексів NCP та NAO.

На основі отриманих результатів (табл. 2 та табл. 3) були побудовані відпо-
відні графіки тих згладжених рядів, для яких зв’язок параметрів виявився ста-
тистично значущим.

В якості прикладів на наступних рисунках наводяться сумісні згладжені 
ряди першої головної компоненти місячної кількості опадів у січні та індексу 
NCP (рис. 2) і першої головної компоненти місячної кількості опадів у січні та 
індексу NAO (рис. 3).

Рис. 2. Згладжені часові ряди першої головної компоненти (z1) місячної кількості опадів 
(січень) та індексу NCP (січень)

Рис. 3. Згладжені часові ряди першої головної компоненти (z1) місячної кількості опадів 
(січень) та індексу NAO (січень)
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Місячна кількість опадів у січні на території України, що визначається пер-
шою головною компонентою, має періодичність близько 5-ти років (рис. 2). 
У цей період дослідження переважала додатна фаза – в районі західного полю-
су ПМКК спостерігалося посилення антициклонічної циркуляції (Централь-
на Європа) і збільшення циклонічної активності, що призвело до формуван-
ня північно-східного переносу повітряних мас на Центральну Європу. Це ви-
значає переважання меридіональної циркуляції з північною складовою. Аналіз 
сумісних графіків вказаних кліматичних характеристик вказує на тісний ліній-
ний обернений кореляційний зв’язок у цих складових.

Як випливає з рис. 3, у січні переважала додатна фаза Північно-Атлантичного 
коливання, що сприяло розвиненню Ісландського мінімуму та Азорського мак-
симуму, що посилювало зональну циркуляцію і це підтверджує зв’язок гло-
бального західного переносу помірних широт з формуванням опадів на тери-
торії України у цей період року.

ВИСНОВКИ

1. Результати дослідження впливу основних телеконекцій Північної пів-
кулі на режим опадів по території України наприкінці ХХ-го та на початку 
ХХІ-го століть, яке проведено за багаторічними даними, свідчать про неодноз-
начність цих процесів у різні пори року.

2. За допомогою компонентного аналізу здійснена параметризація випад-
кових полів місячної кількості опадів по 30-ти станціях України за період 1976-
2005 рр. Багаторічні поля були представленні двома (трьома) некорельовани-
ми параметрами (головними компонентами), що лінійно зв’язані зі складовими 
вихідного вектора і тому є узагальненими характеристиками атмосферних опа-
дів у зимовий сезон для всієї території України. За умови kη  ≥ 70% у січні пер-
ші два власні значення (два власних вектора і дві головні компоненти) вичер-
пують 71,6% сумарної дисперсії поля опадів, у грудні та лютому – перші три 
(відповідно 70,8% и 71,2%).

3. Аналіз часових рядів головних компонент дозволив визначити міжрічну 
мінливість з довгоперіодною складовою – 3-5 років у грудні та лютому і 5-9 ро-
ків – у січні. Крім того, починаючи з 90-х років спостерігається тенденція на зрос-
тання кількості опадів на території України у січні та лютому; у грудні – навпаки. 
На нашу думку, ця тенденція збережеться до 2020 року.

4. Вплив Північно-Морського Каспійського коливання (ПМКК) на фор-
мування опадів зимового сезону на території України має тісний (в основному 
обернений) лінійний кореляційний зв’язок і лише стан ПМКК у грудні вказує 
на прямий кореляційний зв’язок з режимом опадів у січні на території нашої 
країни.

5. Значення парних коефіцієнтів кореляції вказують на статистично 
значущий (Р = 90%) тісний лінійний (прямий та обернений) кореляційний 
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зв’язок між місячною кількістю опадів на території України у зимовий сезон з 
Північно-Атлантичним коливанням. 

6. У центральний місяць зимового сезону переважала додатна фаза 
ПМКК – в районі західного полюса ПМКК (акваторія Північного моря) спо-
стерігалося посилення антициклонічної циркуляції і збільшення циклонічної 
активності, що призвело до формування північно-східного переносу повітря-
них мас на Центральну Європу.

7. Статистична структура часового ряду індексу NAO у січні вказує на пе-
реважання додатної фази Північно-Атлантичного коливання у цей період, що 
сприяло розвиненню Ісландського мінімуму та Азорського максимуму, а така 
ситуація призводить до посилення зональної циркуляції.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКОНЕКЦИЙ СЕВЕРНОГО 
ПОЛУШАРИЯ НА РЕЖИМ ОСАДКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ

Резюме
Представлены результаты анализа и оценки режима атмосферных осадков 
в зимний сезон для территории Украины по данным месячных сумм осад-
ков на 30-ти станциях Украины за период 1976-2005 рр. и их связь с Северо-
Атлантическим (NAO) и Северо-Морским Каспийским (NCP) с колебаниями 
Установлена тесная линейная корреляционная зависимость между распределе-
нием осадков по территории Украины в зимний сезон с основными телеконек-
циями Северного полушария.

Ключевые слова: телеконекция, Северное полушарие, атмосферные осадки, 
индикаторы климатической изменчивости.
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INFLUENCE OF MAIN TELECONNECTIONS OF THE NORTH 
HEMISPHERE ON REGIME OF PRECIPITATION ON THE 
TERRITORY OF UKRAINE

Abstract
Problem Statement and Purpose. Since the atmospheric circulation is the main 
manifestation of climate change as covering all components of weather conditions is 
of interest to investigate the effect of this constitutive of climate factor on the forma-
tion fields of precipitation in the Euro-Mediterranean region due to global climate 
change. The purpose of this article is to determine the impact of major Northern 
Hemisphere teleconnections the regime of precipitation on the territory of Ukraine 
in the winter season using physical-statistical approach.
Data & Methods. To study the relationship between climate parameters in the 
western part of the Eurasian continent used series of monthly sums of precipitation 
(December, January, February) at 30 weather stations Ukraine, evenly spaced on 
its territory, climate NAO index and climate NCP index for the period 1976-2005. 
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The implementation of tasks using the component and correlation analysis, research 
methods and statistical structure of non-stationary time series.
Results. Results of the study impact of major Northern Hemisphere teleconnections 
on precipitation regime on the territory of Ukraine in the late twentieth and early 
twenty-first centuries, which made for long-term data indicate ambiguity of these 
processes in different seasons.
With component analysis performed random fields parameterization monthly rain-
fall in 30 stations of Ukraine for the period 1976-2005 years. Perennial field were 
presented two (three) uncorrelated parameters (major components) linearly connect-
ed components of the original vector and therefore are generalized characteristics of 
rainfall during the winter season for the whole territory of Ukraine. Provided ≥ 70% 
in January, the first two eigenvalues (two eigenvectors and two major components) 
71.6% of the total exhaust dispersion field precipitation in December and February – 
the first three (respectively 70.8% and 71.2%).
Time Series Analysis Principal Component possible to determine the interannual 
variability of component long-time – 3-5 years in December and February and 5-9 
years – in January. Also since the 90s trend to increase rainfall in Ukraine in January 
and February; in December – on the contrary. We believe that this trend will continue 
until 2020.
The impact of the North Caspian Marine fluctuations (PMKK) on the formation of 
precipitation winter season in Ukraine has close (mainly inverse) linear correlation 
and only state in December PMKK sees a direct correlation with the regime of pre-
cipitation in January in our countries.
The value of pair correlation coefficients indicate statistically significant (P = 90%) 
tight line (direct and inverse) correlation between monthly rainfall in Ukraine in the 
winter season with the North Atlantic oscillation.
In the central month of the winter season dominated by the positive phase PMKK – 
in the western pole PMKK (waters of the North Sea) was observed strengthening 
anticyclonic circulation and increased cyclonic activity that resulted in a northeast 
movement of air masses in Central Europe.
The statistical time series structure NAO index in January indicates a predominance 
of positive phase of the North Atlantic oscillation in this period, which contributed 
to expansion of the Icelandic low and the Azores high, and this situation leads to 
increased zonal circulation.

Keywords: teleconnection, Northern Hemisphere, precipitation, climatic variability 
indicators.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РОЗПОДІЛУ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ДЛЯ ПРИЧОРНОМОР’Я

В статті наведено результати розрахунків та аналіз статистичних характери-
стик розподілу снігового покриву: середнього значення, середнього квадра-
тичного відхилу, коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для території Українського 
Причорномор’я за період з 1996 по 2007 роки. Представлено та проаналізовано 
інтегральний розподіл середньої висоти снігового покриву. 

Ключові слова: Українське Причорномор’я, висота снігового покриву, про-
сторовий розподіл, статистичні характеристики, картограми

ВСТУП
Сніг активно впливає на суспільство та економіку в багатьох куточках сві-

ту. Визнаючи красу снігового покриву і його корисність для ентузіастів зимо-
вого спорту, все ж таки частіше ми розглядаємо сніг як небажану і дорогу зава-
ду. Труднощі, пов’язані зі снігом, приймаються як непорушний фактор середо-
вища проживання людини, а впливу снігу на господарство або його величезної 
цінності як природного ресурсу приділяється мало уваги. Вплив снігу на сус-
пільство багатогранний і включає в себе складні фізичні, соціальні, економіч-
ні та психологічні аспекти. Протягом останнього десятиліття сніг, і в особли-
вості снігові замети, завдали величезних збитків більшості міст. Міста, розта-
шовані в областях, для яких характерні сильні снігопади, звичайно готуються 
до них. Проте, коли фактичні характеристики снігопадів перевищують значен-
ня, що лежать в основі різних програм та робіт, наприклад, по снігоочищенню 
та будівництву, виникають труднощі [2]. 

Протягом тривалого часу досліджуються особливості формування снігово-
го покриву та його вплив на глобальний та регіональний клімат [8, 9, 10, 11]. 
Аналіз попередніх публікацій свідчить, що ця проблема не нова і її треба роз-
глядати в умовах сучасних змін клімату. Першочерговим завданням є удоско-
налення розуміння про регіональні особливості формування снігового покри-
ву. Вважаю доцільним для розв’язання такого завдання використати статис-
тичні методи дослідження. Результати роботи дають можливість оцінити змі-
ни регіо нального клімату та представляють практичний інтерес для виявлення 
особ ливостей розподілу висоти снігового покриву для різних регіонів України. 

© Л. В. Недострелова, 2017
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Метою дослідження є встановлення особливостей розподілу висоти сніго-
вого покриву для території Українського Причорномор’я за період 1996-2007 
роки. Для досягнення зазначеної мети здійснювалося розв’язання таких за-
вдань:

– визначити середню висоту снігового покриву для досліджуваних стан-
цій;

– розрахувати статистичні характеристики висоти снігового покриву: се-
реднє значення, середній квадратичний відхил, коефіцієнти асиметрії та 
ексцесу;

– визначити просторову диференціацію статистичних параметрів снігово-
го покриву;

– надати інтегральний розподіл середньої висоти снігового покриву.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В дослідженнях використовувалися дані щоденних спостережень за сніго-
вим покривом на 25-ти метеорологічних станціях Херсонської, Миколаївської 
та Одеської областей за період з 1996 по 2007 роки. Спостереження за сніговим 
покровом на метеорологічних станціях України складаються з щоденних спо-
стережень за зміною снігового покриву. Висота снігового покриву визначаєть-
ся на підставі вимірювань відстані від поверхні землі до поверхні снігового по-
криву. Щоденні вимірювання висоти снігового покриву відбуваються по трьох 
снігомірних рейках, які встановлюються на метеорологічному майданчику. Се-
редню висоту снігового покриву дістають діленням сумарної висоти по трьох 
снігомірних рейках за одне спостереження на кількість рейок [4].

З теорії ймовірностей відомо, що властивості випадкових величин можуть 
характеризуватися початковими ( v ), центральними (µ ) та основними ( r ) мо-
ментами різних порядків (l). В гідрометеорологічних дослідженнях, як прави-
ло, використовуються перелічені моменти перших чотирьох порядків, які від-
бивають фізичні властивості процесів, що досліджуються [1, 3, 5, 6, 7]. За да-
ними про середню висоту снігового покриву на 25 метеостанціях було розра-
ховано статистичні характеристики: середнє арифметичне значення ( x , см), 
середній квадратичний відхил (Sx, см), коефіцієнт асиметрії (AS) та коефіцієнт 
ексцесу (Е). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Результати розрахунків статистичних характеристик середньої висоти сні-
гового покриву наведено в табл. 1. З таблиці видно, що мінімальне значен-
ня x  спостерігається на станції Вілкове, а максимум простежується на станції 
Любашівка. Враховуючи значення Sx розрахуємо зміну середньої висоти сні-
гового покриву в межах кожної станції. Так, для Білгород-Дністровського ви-
сота снігового покриву коливається від 1,15 до 7,57 см, станції Болград – від 
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Таблиця 1
Статистичні характеристики середньої висоти снігового покриву  

на станціях досліджених областей

Станція x , см Sx, см AS E

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Любашівка 11,57 8,75 0,88 0,14

Затишшя 8,14 8,16 1,49 1,52

Сербка 7,51 6,20 1,50 2,40

Роздільна 7,45 6,7 1,21 0,36

Одеса 5,9 4,56 1,73 4,32

Іллічівськ 5,71 4,35 1,40 1,64

Білгород-Дністровський 4,36 3,21 1,60 1,68

Сарата 4,53 3,43 1,70 2,42

Болград 6,29 5,68 1,66 2,34

Вілкове 3,96 3,52 3,10 10,76

Ізмаїл 5,82 4,58 1,64 3,01

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Первомайськ 8,36 7,03 1,14 0,58

Олександрівка 7,09 6,12 1,52 2,13

Вознесенськ 7,97 7,01 1,49 2,22

Баштанка 9,28 8,60 1,13 0,15

Миколаїв 5,43 4,33 1,51 1,64

Очаків 4,94 4,76 0,44 -1,01

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Сірогози 6,94 8,62 2,10 3,65

Каховка 4,42 4,07 2,34 5,20

Херсон 7,46 9,02 1,97 2,95

Асканія 4,90 4,37 1,96 3,51

Бехтери 4,58 5,01 3,23 3,89

Генічеськ 4,64 3,41 1,46 1,33

Хорли 5,93 6,03 1,96 3,15

Стрілкове 4,21 2,95 1,80 3,40
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0,61 до 11,97 см; станції Вілкове – від 0,42 до 7,48 см; станції Затишшя – від 
0,02 до 16,3 см; станції Ізмаїл – від 1,03 до 10,4 см; станції Іллічівськ – від 1,36 
до 10,06 см; станції Любашівка – від 2,82 до 20,32 см; станції Одеса – від 1,34 
до 10,46 см; станції Роздільна – від 0,75 до 14,15 см; станції Сарата – від 1,1 
до 7,96 см; станції Сербка – від 1,31 до 13,71 см. Мінімальне значення x  на 
станціях Миколаївської області спостерігається на станції Очаків, а максимум 
спостерігався на станції Баштанка. Зміна середньої висоти снігового покро-
ву для кожної станції Миколаївської області відбувається в межах: для стан-
ції Первомайськ – від 1,33 до 15,39 см, станції Олександрівка – від 0,97 до 
13,21 см, станції Вознесенськ – від 0,96 до 14,98 см, станції Баштанка – від 
0,68 до 17,88 см, станції Миколаїв – від 1,1 до 9,76 см, станції Очаків – від 0 до 
9,7 см. З таблиці видно, що мінімальне значення x  на станціях Херсонської об-
ласті спостерігається на станції Стрілкове, а максимум простежується на стан-
ції Херсон. Зміна середньої висоти снігового покрову для кожної станції Хер-
сонської області відбувається в межах: для станції Сірогози – від 0 до 15,56 см, 
станції Каховка – від 0,35 до 8,49 см, станції Херсон – від 0 до 16,48 см, стан-
ції Асканія – від 0,53 до 9,27 см, станції Бехтери – від 0 до 9,59 см, станції Ге-
нічеськ – від 1,23 до 8,05 см, станції Хорли – від 0 до 11,96 см, станції Стрілко-
ве – від 1,26 до 7,16 см. 

Коефіцієнт асиметрії має додатні значення на всіх станціях досліджених об-
ластей, що свідчить про правосторонню асиметрію. Коефіцієнт ексцесу на до-
сліджуваних станціях додатний (за винятком станції Очаків). Отже, крива роз-
поділу середньої висоти снігового покриву має витягнуту форму. 

За даними про статистичні характеристики снігового покриву було побу-
довано картограми для виявлення просторового розподілу середнього ариф-
метичного значення ( x , см), середнього квадратичного відхилу (Sx, см), кое-
фіцієнтів асиметрії (AS) та ексцесу (Е) для території Причорномор’я. На рис. 1 
представлено просторовий розподіл середнього значення висоти снігового по-
криву. 

З рис. 1 видно, що найбільші значення середньої висоти спостерігаються в 
північній частині дослідженого регіону. Максимум має місце на станції Люба-
шівка (15) Одеської області і дорівнює 11,57 см. Найменша висота снігового 
покриву спостерігається на станції Вілкове (24) Одеської області і становить 
3,96 см. На карті виражено квазімеридіональний розподіл даного статистично-
го показника.

На рис. 2 представлено просторовий розподіл середнього квадратичного 
відхилу (СКВ) для висоти снігового покриву. З рисунку видно, що просторо-
вий розподіл СКВ повторює розподіл середнього значення: найбільші значен-
ня спостерігаються на півночі, найменші – на півдні регіону дослідження. Ізо-
лінії мають квазімеридіональну конфігурацію. На території Херсонської облас-
ті даний статистичний показник має осередкову структуру: на станції Сірого-
зи (31) СКВ становить 8,62 см, для Херсону – 9,02 см. 
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Рис. 1. Просторовий розподіл середнього значення висоти снігового покриву: 15-Любашівка, 
16-Затишшя, 17-Сербка, 18-Роздільна, 19-Одеса, 20-Б-Дністровський, 21-Сарата, 22-Болград, 
23-Ізмаїл, 24-Вілкове, 25-Первомайськ, 26-Вознесенськ, 27-Баштанка, 28-Миколаїв, 29-Очаків, 
30-Олександрівка, 31-Сірогози, 32-Каховка, 33-Херсон, 34-Асканія, 35-Бехтери, 36-Генічеськ, 

37-Хорли, 38-Стрілкове, 39-Чорноморськ

Рис. 2. Просторовий розподіл середнього квадратичного відхилу Sx висоти снігового покриву 
(назви станцій зазначено на рис. 1)
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За даними розрахунків коефіцієнтів асиметрії та ексцесу було побудовано 
просторовий розподіл цих статистичних параметрів. Просторовий розподіл ко-
ефіцієнта асиметрії AS представлено на рис. 3. Даний статистичний показник 
має осередкову структуру. На станції Очаків (29) спостерігається мінімальне 
значення асиметрії AS = 0,44, на станції Бехтери (35) – максимальне – AS = 3,23. 
Це пояснює великий градієнт показника на межі Херсонської та Миколаївської 
областей. Коефіцієнт асиметрії має додатні значення, тобто найбільш імовір-
ні, середні висоти снігового покриву завжди менші, ніж їх середні значення.

Рис. 3. Просторовий розподіл коефіцієнта асиметрії AS висоти снігового покриву  
(назви станцій зазначено на рис. 1) 

На рис. 4 наведено просторовий розподіл коефіцієнта ексцесу Е. Дана ста-
тистична характеристика має також осередкову структуру. Коефіцієнт ексцесу 
має додатні значення для всіх станцій. Винятком є станція Очаків (29), де Е до-
рівнює -1,01. Максимальне значення ексцесу спостерігається на станції Вілко-
ве (24) і складає 10,76 см.

За даними про повторюваність середньої висоти снігового покриву було по-
будовано інтегральний розподіл. Результати представлено в табл. 2. З таблиці 
видно, що на станціях Одеської та Херсонської областей більш ніж у 90% ви-
падків спостерігається висота від 0 до 15 см, на станціях Миколаївської облас-
ті таку повторюваність має висота від 0 до 20 см. Висота снігового покриву > 
35 см спостерігається на 20-ти відсотках досліджених станцій. Найбільшу по-
вторюваність має висота снігового покриву від 0 до 5 см. 

 

 



33

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

 
 

Рис. 4. Просторовий розподіл коефіцієнта ексцесу Е висоти снігового 
покриву  (назви станцій зазначено на рис. 1)

Таблиця 2
Інтегральний розподіл середньої висоти снігового покриву на станціях 

досліджених областей (%)

Інтервал 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Любашівка 30 51 69 83 91 96 98 100

Затишшя 54 72 80 85 96 98 99 100

Сербка 45 76 86 96 99 99 100 100

Роздільна 54 73 81 93 97 99 100 100

Одеса 53 85 95 99 99 100 100 100

Іллічівськ 56 86 96 100 100 100 100 100

Білгород-Дністровський 71 92 99 100 100 100 100 100

Сарата 69 92 98 100 100 100 100 100

Болград 58 80 90 97 99 100 100 100

Вілкове 80 95 97 99 100 100 100 100

Ізмаїл 55 85 95 98 99 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Первомайськ 45 66 81 91 97 99 100 100

Олександрівка 50 76 88 95 99 99 100 100

Вознесенськ 47 70 83 92 97 98 99 100

Баштанка 48 67 75 86 93 98 100 100

Миколаїв 61 87 95 100 100 100 100 100

Очаків 24 43 57 71 83 92 100 100

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Сірогози 68 83 86 89 90 96 99 100

Каховка 77 90 96 99 100 100 100 100

Херсон 66 78 86 89 91 96 97 100

Асканія 71 87 95 99 100 100 100 100

Бехтери 78 92 94 99 99 99 100 100

Генічеськ 67 90 99 100 100 100 100 100

Хорли 66 84 91 94 98 100 100 100

Стрілкове 71 96 99 100 100 100 100 100

ВИСНОВКИ 

1. Найбільші значення середньої висоти спостерігаються в північній час-
тині дослідженого регіону. Максимум має місце на станції Любашівка Одесь-
кої області і дорівнює 11,57 см. Найменша висота снігового покриву спостері-
гається на станції Вілкове Одеської області і становить 3,96 см. На карті про-
сторового розподілу виражено квазімеридіональну зміну даного статистично-
го показника.

2. Середній квадратичний відхил висоти снігового покриву коливається в 
межах 2,95–9,02  см. Найбільші значення спостерігаються на півночі, наймен-
ші – на півдні регіону дослідження. Ізолінії мають квазімеридіональну конфі-
гурацію. На території Херсонської області даний статистичний показник має 
осередкову структуру.

3. Коефіцієнт асиметрії має додатні значення на всіх станціях досліджених 
областей, що свідчить про правосторонню асиметрію. Цей факт дає можли-
вість зробити висновок, що модальні, тобто найбільш імовірні, середні висоти 
снігового покриву завжди менші, ніж їх середні значення. 

Продовження таблиці 2
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4. Коефіцієнт ексцесу на досліджуваних станціях додатний (за винятком 
станції Очаків Миколаївської області). Це свідчить, що крива розподілу серед-
ньої висоти снігового покриву має витягнуту форму. Отже, висота снігового 
покриву має невеликий розкид відносно середнього арифметичного значення. 

5. Просторовий розподіл коефіцієнтів асиметрії та ексцесу характеризуєть-
ся осередковою структурою.

6. На станціях Одеської та Херсонської областей більш ніж у 90% випадків 
спостерігається висота снігового покриву від 0 до 15 см, на станціях Миколаїв-
ської області таку повторюваність має висота від 0 до 20 см. 

7. Висота снігового покриву > 35 см спостерігається у 20-ти відсотках до-
сліджених станцій. Найбільшу повторюваність має висота снігового покриву 
від 0 до 5 см на всіх станціях регіону дослідження.
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Резюме
В статье представлены результаты расчетов и анализ статистических характе-
ристик распределения снежного покрова: среднего значения, среднего квадра-
тического отклонения, коэффициентов ассиметрии и эксцесса для территории 
Украинского Причерноморья за период с 1996 по 2007 годы. Сделан анализ ин-
тегрального распределения средней высоты снежного покрова.
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INVESTIGATION OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF 
DISTRIBUTION OF SNOW COVER FOR THE BLACK SEA COAST

Abstract
Problem Statement and Purpose. Snow influences on society and the economy in 
many parts of the world. The difficulties associated with snow is accepted as an im-
mutable factor in human environment and the impact of snow on the farm or huge 
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value of snow as a natural resource is given little attention. Aim of the study is to 
determine the features of the distribution of snow over the Ukrainian Black Sea 
area in the 1996-2007 period. In order to achieve this goal solving of issues such as 
determining the average snow depth for the stations in question; calculating the sta-
tistical characteristics of the snow cover (mean, mean square deviation, asymmetry 
and excess coefficients); defining the spatial distribution of statistical parameters of 
snow cover with the construction of cartograms; providing integrated distribution of 
the average height of snow cover, is carried out.
Data & Methods. Processing and analysis of random variables is carried out using 
special methods of mathematical statistics. In studies data of daily observation of 
snow cover in weather stations Kherson, Mykolaiv and Odessa regions are used for 
the period from 1996 to 2007.
Results. The average snow depth varies from 3.96 to 11.57 cm. Mean square devia-
tion ranges from 2.95-9.02 cm. The spatial distribution of these statistical parameters 
is Quasi-meridian configuration. Asymmetry coefficient has positive values at all 
stations area in question, indicating the right-asymmetry. Therefore, it is possible 
to conclude that the modal average snow depths, that is, most likely ones, is always 
lower than their averages. Excess factor in the stations in question is positive. This 
indicates that the curve of distribution of average height of snow cover has an elon-
gated shape. Thus, the height of the snow cover is relatively little variation arithmetic 
average. The integral distribution of snow cover indicates that the maximum number 
of times the average height of snow falls on a ranking from 0 to 5 cm; Average snow 
depth at almost all stations in more than 90% of cases occur in 0-20 cm graduation.

Keywords: Ukrainian Black Sea Coast, the height of snow cover, statistical charac-
teristics, spatial distribution, cartograms



38

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

УДК 551.58

Э. Н. Серга, канд. геогр. наук, доцент
И. Н. Серга, канд. физ.-мат. наук, доцент
А. И. Сущенко, канд. геогр. наук, ст. преподаватель
Одесский государственный экологический университет,
ул. Львовская 15, Одесса, 65016, Украина
Serga_ed@ukr.net

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО 
РЕЖИМА НАД СЕВЕРНОЙ ЧАСТЬЮ ТИХОГО ОКЕАНА 
В  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА

Предлагаются схемы районирования полей температуры воздуха и массовой 
доли водяного пара на поверхности 700 гПа над северной частью Тихого оке-
ана, выполненного с помощью Универсального итерационного метода класте-
ризации данных. Приведен физический и статистический анализ полученных 
схем кластеризации, имеющий хорошее научное обоснование. Показано, что 
общая структура определённых однородных зон имеет широтную направлен-
ность, нарушаемую в восточной области Северной Пацифики. Определены об-
щие черты, и различия в распределениях полей значений температуры и мас-
совой доли водяного пара.

Ключевые слова: репрезентативный вектор, температура воздуха, массовая 
доля водяного пара, кластер, критерий, внутрикластерная дисперсия, Тихий 
океан.

ВВЕДЕНИЕ 

Энергетическое взаимодействие между океаном и атмосферой на времен-
ных масштабах, сравнимых с сезонными, обладает важной особенностью. Оно 
заключается в том, что имеют место амплитудно-фазовые различия характери-
стик теплосодержания атмосферы и океана. Исследования показали, что на-
блюдается опережение в годовом ходе термических и влажностных характе-
ристик океана термическими и влажностными характеристиками атмосферы. 
Запаздывание по фазе температуры воды относительно температуры воздуха 
составляет в среднем по Мировому океану 25 – 30 суток [8]. Опережение по 
фазе термическими и влажностными характеристиками атмосферы аналогич-
ных параметров поверхности океанов должно приводить к сезонным потокам, 
имеющим направление от атмосферы к океану. Однако, поскольку в холодный 
сезон ТВ>T и E0>ez, (ТВ, T –соответственно температура воды и воздуха; E0, 
e  – парциальное давление насыщения и фактическое), этот поток, как указы-
вается в работе [8], является, по существу, «потоком холода» из атмосферы в 
океан. Ему соответствует поток тепла в обратном направлении. Термин «поток 
холода» характеризует физику процесса сезонного теплообмена, где активную 
роль играет атмосфера.

© Э. Н. Серга, И. Н. Серга, А. И. Сущенко, 2017
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Исследование различных проявлений средних температур в виде средне-
суточных, среднемесячных, среднегодовых значений, а так же потоков теп-
ла, влажностных и ветровых характеристик позволяет определить климатиче-
ские изменения, как в отдельных районах, так и по всему земному шару. Так, 
в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(IPCC) [17] особое внимание уделяется температуре воздуха, как фактора из-
менения глобального климата. Здесь же говорится о потеплении вод мирового 
океана, как доминирующего фактора в процессах преобразования энергии кли-
матической системы. Естественно, что это потепление в результате турбулент-
ного тепло и массообмена, приводит к изменению свойств приводного слоя ат-
мосферы над океаном, в том числе и температуры воздуха. 

Зоны, характеризующиеся наиболее интенсивными потоками тепла и влаги, 
относятся к энергоактивным и для уровня подстилающей поверхности доста-
точно хорошо описаны [например, 2, 8]. Для поверхностей свободной атмос-
феры такие данные имеют только общий характер, связанный с энергетикой 
атмосферных процессов на климатических масштабах. Для анализа характе-
ристик крупномасштабного теплового и динамического взаимодействия океа-
на и атмосферы в зонах деятельности среднеширотных циклонов в виде верти-
кальных турбулентных потоков явного, скрытого, тепла и импульса на грани-
це раздела воды и воздуха на синоптических, сезонных и многолетних масшта-
бах исследуются возможности спутниковых СВЧ-радиометрических методов 
[3, 4]. Решение этой задачи может позволить более точно рассчитать аномалии 
значений параметров в зонах интенсивных взаимодействий атмосферы и океа-
на, и определить, в том числе и для вышележащих слоёв атмосферы, объектив-
ные границы указанных зон [11].

Поверхность 700 гПа относится к нижней тропосфере. Формирование ги-
дрометеорологических характеристик на этом уровне обусловлено процесса-
ми взаимодействия подстилающей поверхности с приземным слоем воздуха 
и, в тоже время, процессами в средней тропосфере. Подобные процессы пред-
полагают наличие неоднородностей в полях различных гидрометеорологиче-
ских характеристик над акваторией Тихого океана и прилегающей территории 
суши. Одним из методов их исследования является кластерный анализ.

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет произ-
водить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору при-
знаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-
статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид 
рассмат риваемых объектов и позволяет рассматривать множество исходных 
данных практически произвольной природы [16]. Кластерный анализ позволя-
ет рассматривать достаточно большой объем информации и резко сокращать, 
сжимать большие массивы различных данных, делать их компактными и на-
глядными. Большое значение кластерный анализ имеет применительно к сово-
купностям временных рядов, характеризующих физические процессы. Здесь 
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можно выделять периоды, когда значения соответствующих показателей были 
достаточно близкими, а также определять группы временных рядов, динамика 
которых наиболее схожа [15].

Существует большое количество литературных источников, где подроб-
но описаны различные методы проведения кластерного анализа [6; 7; 15; 16]. 
Одна ко идеального алгоритма не существует и потенциально не может суще-
ствовать [9].

Анализ изменчивости границ полученных районов, а также соответству-
ющих статистических показателей (средних значений, дисперсий, среднеква-
дратических отклонений) на протяжении последующих временных интерва-
лов, позволяет судить об особенностях проявления изменчивости климата и её 
интенсивности в полях рассматриваемых гидрометеорологических характери-
стик. Кроме того, существенно упрощается задача построения выборки влия-
ющих факторов, в качестве которых могут использоваться значения репрезен-
тативных векторов, снижаются требуемые вычислительные мощности при ис-
следовании взаимосвязи между различными параметрами, характеризующими 
взаимодействия в деятельном слое системы океан-атмосфера. 

Кластеризация среднемесячных полей температуры воздуха, массовой доли 
водяного пара на поверхности 700 гПа и расчет статистических характеристик 
соответствующих однородных зон является целью данной статьи и, одновре-
менно, частью более общего исследования, связанного с определением райо-
нов интенсивного взаимодействия между процессами, формирующими гидро-
метеорологические характеристики атмосферы и океана в Северной Пацифи-
ке, как аналогов энергоактивных зон.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материала для исследования были выбраны поля среднемесяч-
ных температур воздуха и массовой доли водяного пара (данные ре-анализа 
ERA-40 [14]), заданные в узлах регулярной сетки точек 2,5º×2,5º в секторе, 
ограниченном по широте от 20º до 70º северной широты и по меридиану от 
160º восточной долготы до 120º западной долготы, для осенне-зимних месяцев 
(ноябрь, декабрь, январь, февраль) периода с 1957 по 2003 гг. Именно в эти ме-
сяцы в умеренных и северных широтах наиболее ярко проявляется интенсив-
ное взаимодействие между атмосферой и океаном: океан отдает тепло, нако-
пленное в теплые месяцы, что приводит, в частности, к интенсификации пото-
ков скрытого и явного тепла. Таким образом, в каждом узле сетки для каждого 
из указанных месяцев были сформированы 45 - ти мерные векторы гидроме-
теорологических характеристик. Множество этих векторов и было представле-
но алгоритму УИМКД [10] для разбиения на однородные кластеры. По сравне-
нию с общепринятыми критериями в климатологии и гидрометеорологии [на-
пример, 5], акцент в УИМКД поставлен на выявлении неоднородности класте-
ров с помощью известных параметрических и непараметрических критериев: 



41

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

евклидового расстояния, критерия Фишера, критерия (статистики) Крамера-
Уэлча и статистики типа критерия омега-квадрат (Лемана-Розеблатта). Приме-
нение их в математической статистике к независимым непрерывным случай-
ным величинам с неизвестными законами распределения является наиболее 
аргументированным. Кроме того, в УИМКД, применён новый подход к форми-
рованию внутренних критериев, определяющих начальные параметры шага (в 
виде использования ранжированной матрицы евклидовых расстояний) и номер 
оптимального шага. Это позволяет при работе алгоритма получить более объ-
ективный результат без участия исследователя. В качестве исходной информа-
ции выступает матрица ( )

nmijxX
×

= , содержащая m  векторов-строк мерно-
сти n , характеризующая статистические ряды объёмом n  в m  пунктах, кото-
рые и должны быть кластеризованы. В априорной информации, в отличие от 
других методов, исследователю предоставляется возможность (по желанию) 
задавать минимальное количество векторов (по умолчанию 2), которые могут 
составить кластер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенной кластеризации полей среднемесячных значений 
температуры воздуха и массовой доли водяного пара на уровне 700 гПа приве-
дены на рис. 1 – 4. Определённые алгоритмом кластеры отображены на рисун-
ках различными буквенными обозначениями латиницы.

В табл. 1, 2 представлены основные статистические характеристики (сред-
ние значения и межгодовые внутрикластерные дисперсии), соответствующие 
репрезентативным векторам выделенных однородных районов. 

Общая структура полученных однородных зон температуры воздуха 
(рис. 1, 2) имеет широтную направленность: их размеры вдоль широтного кру-
га значительно превышают меридиональные. 

Нарушение единой протяжённости кластеров с запада на восток наблюда-
ется в двух случаях. Во-первых,  это проявляется на всём рассматриваемом 
интервале времени в районе Берингова моря, в частности, в ноябре и декабре 
в районе береговой линии п-ова Аляска (рис. 1 – кластеры D, C). Такое раз-
деление подчеркивает ещё сохраняющейся интенсивный турбулентный пере-
нос тепла, формирующийся в результате взаимодействия подстилающей по-
верхности и прилегающего слоя атмосферы, и влияние Алеутского минимума 
с центром восточней п-ва Камчатка [1]. 

В январе и феврале в этом районе циклоническая деятельность ослабевает. 
Большая часть Берингова моря сковывается льдом, и формирование темпера-
туры здесь на уровне 700 гПа обуславливается полем повышенного давления и 
поступающим с востока холодным, относительно сухим воздухом с суши (рис. 
2 – кластеры C, B). 

Во-вторых, в ноябре и феврале в восточной акватории Тихого океана, при-
мыкающей к берегам Северной Америки, в отличие от распределений темпе-
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Рис. 1 .  Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений температуры 
воздуха на поверхности 700 гПа в северной части Тихого океана (ноябрь)

Рис. 2 . Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений температуры 
воздуха на поверхности 700 гПа в северной части Тихого океана (февраль)
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ратуры в январе и декабре, наблюдается очаговость, появляющаяся в результа-
те меридионального разделения кластеров на несколько частей (рис. 1 – F и E, 
I и G,H; рис. 2 – E и D, G и F, I и H, J и K). При этом в ноябре очаговость рас-
пространяется только до 40° с.ш., вдоль которого движется мощный теплый 
водный поток течения Куросио (Северотихоокеанское течение). Зоне разделе-
ния этого водного потока на северную и южную ветви, то есть зоне диверген-
ции, соответствует кластер H (рис. 1). Одним из факторов, препятствующим 
возникновению очаговости южнее 40° с.ш. является ещё сохраняющаяся ин-
тенсивная фаза Гонолульского максимума, определяющего формирование ги-
дрометеорологических характеристик в однородных зонах J, K, M, L (рис. 1). 
Усиливающийся Алеутский минимум, наоборот, приводит к возникновению 
условий для появления дополнительных неоднородностей в поле температу-
ры, выраженных на уровне 700 гПа кластерами E, G (рис. 1). К таким услови-
ям, в частности, можно отнести интенсификацию турбулентного теплообме-
на в нижней атмосфере и деформацию высотного поля давления, которая при-
водит в рассматриваемой области к смене ветрового режима. В феврале, раз-
деление кластеров наблюдается также южнее 40° с.ш., над зоной расположе-
ния правой ветви течения Куросио и относительно холодного Калифорний-
ского течения, направленного на юг вдоль восточного побережья Североаме-
риканского континента (рис.2 – I и H, J и K). В этом месяце на уровне 700 гПа 
тоже проявляется кластер, соответствующий зоне положительной горизон-
тальной дивергенции основного теплого водного потока северной части Ти-
хого океана (рис. 2 – H). В этом месяце, в указанном районе, неоднородности 
в распределениях гидрометеорологических характеристик на высотах опре-
деляются деформацией высотного поля давления, возникающей при взаимо-
действии ослабленного Гонолульского максимума с развитым Алеутским ми-
нимумом, второй центр которого располагается восточнее Алеутских остро-
вов [1]. В привод ном слое, указанное взаимодействие, приводит к увеличе-
нию градиентов скорости ветра и температуры, способствующих турбулиза-
ции нижних слоев атмосферы. 

В отличие от кластеризации температуры воздуха на высоте 2м и темпе-
ратуры поверхности за такой же период [12, 13], где кластеры строго разде-
лены – над сушей и над водой, на уровне 700 гПа наблюдается распростра-
нение температурных однородных зон в широтном направлении с Тихоокеан-
ской акватории на территорию суши (рис. 1 – E, G, H, J, K; рис. 2 – D, F, H, K). 
Данный факт связан с преобладающим влиянием на формирование температу-
ры горизонтального перемешивания в свободной атмосфере и переносом юго-
западными потоками температурно-однородных объемов воздуха над горными 
массивами на восток.

Как представлено в табл. 1, наибольшая межгодовая изменчивость прису-
ща северным кластерам, расположенным над системой Чукотка – пролив Бе-
ринга – Аляска (рис. 1 – A, B, C; рис. 2 – A, B) и над областью действия Але-
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утского минимума (рис. 1 –D, E, F, I; рис. 2 – C, D, E, G, F). В первом случае, 
она обусловлена вариациями среднемесячных значений скорости ветра, опре-
деляющих поступление либо морского более теплого воздуха, либо холодно-
го сухого воздуха с территории суши и покрытой льдом водной поверхности. 
Во втором случае, с учетом того, что кластеры F, I, E (рис. 1) и E, D, G (рис. 2) 
находятся на пути шторм-треков [1], предпосылки для значительной межгодо-
вой изменчивости температуры формируют различная интенсивность и коли-
чество барических образований, меняющиеся в течение месяца из года в год. 
Южнее, в районе открытой океанской поверхности, дисперсии незначитель-
ные, что свидетельствует о малой временной изменчивости процессов (пото-
ков скрытого и явного тепла), формирующих поля температуры на нижних вы-
сотах атмосферы.

Как показывают исследования процессов, формирующих погодные усло-
вия над северной частью Тихого океана, интенсивность Алеутской депрессии 
в зимний период является наибольшей, а Гонолульский максимум, наоборот, 
ослабевает. Этот факт находит отражение и в проведенной нами кластериза-
ции: начиная с декабря, хорошо проявляется увеличение области распростра-
нения Алеутского минимума в виде смещения линии раздела между глобаль-
ными центрами в низкие широты. 

Таблица 1
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) (К2)  

и средние значения (СЗ) (К) компонент репрезентативных векторов  
в кластерах температуры воздуха (К) на поверхности 700 гПа  

в северной части Тихого океана (ноябрь, февраль)
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1 A 3,9 4,1 252,2 250,9 8 H 1,6 2,6 268,9 268,5

2 B 3,7 5,1 254,2 255,8 9 I 3,7 3,5 266,6 266,2

3 C 3,7 4,2 258,0 253,1 10 J 0,5 2,3 273,3 271,2

4 D 2,6 3,7 256,3 259,5 11 K 0,4 1,6 277,0 273,2

5 E 2,4 4,2 261,3 257,2 12 L 0,4 0,6 281,3 276,6

6 F 3,0 2,8 260,4 263,9 13 M 0,5 0,6 279,6 279,9

7 G 1,9 3,9 264,5 261,4 14 N 0,5 - 282,8 -

Распределение средних значений репрезентативных векторов соответству-
ет широтному распределению поступающей солнечной радиации, то есть име-
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ет место меридиональный градиент (значения в южных кластерах выше, чем 
в северных). Граница перехода от положительных значений к отрицательным 
(своеобразная нулевая изотерма) представлена кластерами, располагающими-
ся в пределах 30º – 40° северной широты (рис. 1 – кластер J, рис. 2 – K, между 
J и L). В диапазоне этих широт также находится линия раздела между зонами 
действия Алеутского минимума и Гонолульского максимума. 

Кластеризация массовой доли водяного пара на поверхности 700 гПа 
(рис. 3, 4) существенно отличается от кластеризации температуры воздуха на 
этой же поверхности. Количество однородных зон значительно меньше, чем в 
распределении температуры, Присутствует также их уменьшение с наступле-
нием зимних месяцев (табл. 2). 

Рис. 3 . Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений массовой доли 
водяного пара на поверхности 700 гПа в северной части Тихого океана (ноябрь)

Кластеры занимают большие пространства, имеют широтно-меридио-
нальную направленность и единую протяжённость над водной поверхностью 
и поверхностью занятой сушей.

В течение холодного периода на схемах наблюдаются хорошо выраженные 
закономерности, прослеживаемые от месяца к месяцу. В ноябре северную по-
ловину рассматриваемой территории Тихого океана (линия раздела проходит 
около 40°с.ш.) занимает циклональный вихрь с максимальными значениями 
относительного вихря над заливом Аляска, способствующий влагообмену с 
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Рис. 4 . Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений массовой доли 
водяного пара на поверхности 700 гПа в северной части Тихого океана (февраль)

вышележащими и нижележащими слоями воздуха. Кластеры массовой доли 
водяного пара (рис. 3 – A, B, C) здесь имеют вытянутую по широте структуру. 
Статистические показатели их характеризуются минимальными средними зна-
чениями и незначительными дисперсиями (табл. 2). 

Южнее 35°с.ш., в распределении влажности наблюдаются очаги (рис.3 – 
кластеры E, F, G) с наибольшими средними значениями и значительной межго-
довой изменчивостью репрезентативных векторов (табл. 2).

Кластеры E, F, G (рис. 3) в этом месяце находятся в зоне действия высот-
ного антициклонального вихря (отрицательных значений относительного вих-
ря скорости с максимумом в районе кластеров E, F (рис. 3)), препятствующего 
переносу влаги, поступающей в результате турбулентного обмена с нижележа-
щих слоев атмосферы в вышележащие слои. 

По мере наступления зимних месяцев в северной части усиливается влия-
ние арктического поля высокого давления. Распространению его на юг способ-
ствует существенное ослабление потоков явного и скрытого тепла с покрытой 
снегом материковой части и покрытой льдом водной поверхности Берингова 
моря. Результатом этих физических процессов является перестройка в распре-
делении полей влажности на уровне 700 гПа. Нижняя граница кластера A (рис. 
3) неравномерно смещается в южном направлении, и он занимает простран-
ство над территорией Чукотки, Алеутскими островами, Беринговым морем и 



47

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

большей частью Аляски (рис. 4 – A). Средние значения репрезентативных век-
торов и их дисперсии практически не претерпевают изменений и соответству-
ют значениям кластера A в ноябре (рис.3). Кластер B (рис.4) занимает место 
кластера C (рис. 3). Значения статистических характеристик в этом районе не-
значительно понижаются (табл. 2). Данной однородной зоне (рис. 4 – B) соот-
ветствуют пути перемещения барических систем (штор-треки), среднемесяч-
ный минимум в поле приповерхностного давления [1] и положительные значе-
ния относительного вихря скорости на уровне 700 гПа. Последний факт ука-
зывает на наличие влагообмена с выше- и нижележащими слоями атмосфе-
ры. Подобные процессы характеризуют и часть кластера B (рис. 4) располага-
ющуюся на юго-востоке над холодным Калифорнийским течением в зоне об-
разования тропических циклонов. Однако процессы, приводящие к их возник-
новению в зимний период менее интенсивны, поэтому их вклад в формирова-
ние значений влажности несущественный. Кроме того, в этом районе наблюда-
ются пониженные значения турбулентного теплообмена между поверхностью 
океана и атмосферой [1].

Однородные зоны D и C (рис. 4) находятся в поле действия высотного ан-
тициклонального вихря (абсолютный минимум отрицательных значений отно-
сительного вихря в районе кластера D (рис. 4)). Северная граница наибольше-
го кластера C (рис. 4) соответствует нулевой изотерме на поверхности 700 гПа 
и располагается над линией раздела между зонами действия глубокого Алеут-
ского минимума и ослабленного Гонолульского максимума. Процессы, играю-
щие значительную роль в формировании влажности в кластерах D и C (рис.4) 
аналогичны процессам, указанным выше для кластеров E и F (рис. 3). 

Таблица 2
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) ((кг/кг)2)  

и средние значения (СЗ) (кг/кг) компонент репрезентативных векторов  
в кластерах массовой доли водяного пара (кг/кг) поверхности  700 гПа  

в северной части Тихого океана (ноябрь, февраль)
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1 A 1,1 0,9 0,7 0,7 7 E 26,7 - 3,0 -

2 B 1,7 1,0 1,0 1,3 8 F 32,7 - 2,8 -

3 C 1,2 3,8 1,5 2,0 9 G 37,1 - 2,0 -

4 D 5,2 22,7 2,3 2,5 10 - - -



48

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

Средние значения и межгодовая изменчивость репрезентативных векторов 
кластеров массовой доли водяного пара (табл.2) с максимумами в южной части 
рассматриваемой территории Тихого океана имеют меридионально направлен-
ный градиент: для средних значений, совпадающий по направлению с гради-
ентом температурой воздуха, а для влажности – противоположно направлен-
ный (табл.2).

ВЫВОДЫ 

1. Объективность полученных результатов кластеризации полей температу-
ры воздуха и массовой доли водяного пара на уровне 700 гПа подтверждают 
целесообразность применения разработанного Универсального итерационного 
метода кластеризации данных для проведения исследований с использованием 
гидрометеорологических данных на климатических масштабах;

2. Выявленные особенности в распределениях гидрометеорологических ха-
рактеристик в районе северной части Тихого океана, согласуются с призем-
ными климатическими картами месячных и среднемесячных гидрометеороло-
гических характеристик, построенными на основе данных непосредственных 
экспедиционных гидрометеорологических измерений [1]; 

3. Анализ изменчивости границ однородных зон в полях температуры и 
массовой доли водяного пара на уровне 700 гПа, а также соответствующих им 
статистических показателей (средних значений, межгодовых дисперсий, сред-
неквадратических отклонений), полученных в результате проведенной класте-
ризации и кластеризации для последующих временных интервалов, позволит 
судить об особенностях проявления изменения климата и его интенсивности.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ 
НАД ПІВНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ТИХОГО ОКЕАНУ У 
ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА

Резюме
Пропонуються схеми районування полів температури повітря і масової частки 
водяної пари на поверхні 700 гПа над північною частиною Тихого океану, ви-
конаного за допомогою Універсального ітераційного методу кластеризації да-
них. Наведено фізичний і статистичний аналіз отриманих схем кластеризації, 
що має гарне наукове обгрунтування. Показано, що загальна структура визна-
чених однорідних зон має широтну спрямованість, яка у розподілі темпера-
тури порушується в східній області Північної Пацифики. Визначено загальні 
риси, і відмінності в розподілах полів значень температури і масової частки 
водяної пари.

Ключові слова: репрезентативний вектор, температура повітря, масова частка 
водяної пари, кластер, критерій, внутрішньокластерна дисперсія, Тихий океан.
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FEATURES OF TEMPERATURE AND HUMIDITY REGIME OVER 
THE NORTH PACIFIC OCEAN IN THE COLD PERIOD. 700 MB 
GEOPOTENTIAL HEIGHT

Abstract 
Problem Statement and Purpose. Formation of hydrometeorological characteristics 
at 700 hPa level is governed with the processes of interaction of the underlying 
surface with the surface layer of air and, at the same time, processes in the middle 
troposphere. Such processes assume the presence of inhomogeneities in the fields 
of various hydrometeorological characteristics over the Pacific Ocean basin and the 
adjoining land area. Clusterization of the average monthly fields of air temperature, 
mass fraction of water vapor at 700 hPa level, the calculation of the statistical 
characteristics of the proper homogeneous zones is the goal of this work and, at 
the same time, part of a more general study related to the determination of regions 
of intense interaction between the processes that form the hydrometeorological 
characteristics of the atmosphere and the ocean in Northern Pacific, as analogues of 
energy-active zones.
Data & Methods. As a research object for investigation the fields of mean monthly 
air temperatures and the mass fraction of water vapor given at nodes of the regular 
grid of points 2.5º×2.5º in the North Pacific from 1957 to 2003 (November– 
March ), were taken. In order to identify homogeneous regions in the fields of these 
hydrometeorological characteristics, the algorithm of the Universal iterative method 
of data clusterization is used. This method is based on known parametric and 
nonparametric criteria: Euclidean distance, Fisher criteria, Cramer-Welch criteria 
and omega-square criteria (Lehmann-Roseblatt).
Results. The clusterization schemes proposed are verified from both physical and 
statistical points of view. The general structure of the obtained homogeneous zones 
of air temperature and humidity has a latitudinal direction: their dimensions along 
the latitudinal circle are much higher than the meridional ones. In the fields of 
temperatures there is a focal zones in the areas of the Bering Sea and the eastern 
shores of the Northern Pacific. The results of clusterization correspond to processes 
of turbulent transfer of heat and moisture, circulation patterns in the atmosphere and 
the ocean. Analysis of the variability of the boundaries of homogeneous regions, 
the mean values of representative vectors, variances, mean square deviations over 
subsequent time intervals, will help to determine the features of climate variability 
by the example of the fields of the hydrometeorological characteristics in question.

Keywords: representative vector, air temperature, specific humidity, cluster, 
criterion, intra-cluster variance, Pacific ocean.
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МОРФОМЕТРИЯ И ДИНАМИКА ДНА ВЕРХОВИЙ СУХОГО 
ЛИМАНА

В статье изложены результаты полевого и картометрического изучения со-
временного рельефа дна верховий Сухого лимана. Исходной информацией 
послужили полевые промерные работы 2015-2016 гг. Представлены числен-
ные морфодинамические характеристики дна водоема отдельно для северной, 
центральной и южной частей. Отражена сложная структура водного объекта. 
Определена среднемноголетняя скорость заиления и роль островообразования 
в развитии прибрежных мелководий. 

Ключевые слова: Сухой лиман, Черное море, глубина, рельеф, динамика дна.

ВВЕДЕНИЕ

Причерноморские лиманы хорошо изучены на региональном, а некоторые 
и на локальном уровнях. В последних работах [5] формируется комплексный 
физико-географический подход к их изучению. В исследованиях внимание 
уделено масштабу и подробности съемки, получены морфометрических харак-
теристики лиманов [4, 5]. Ранее изучаемые характеристики распространялись 
на всю акваторию по результатам измерений на нескольких станциях. Исследо-
вателями обращается внимание на необходимость изучения лиманов для учета 
природных условий в рекреационном освоении, рыбном хозяйстве, портовом 
строительстве, охране природы и других видах природопользования.

При высокой степени освоенности морских и лиманных берегов (особен-
но портовой инфраструктурой) верховья лиманов остаются практически неиз-
ученными, несмотря на перспективность для расширения хозяйственной дея-
тельности. Они также являются областью сосредоточения лиманной биоты и 
обеспечивают сохранение биоразнообразия территории.

Как известно, рельеф котловины выступает одним из ведущих факторов со-
временного состояния водных объектов [4]. Донный рельеф верховий Сухого 
лимана до сих пор оставался неизученным, что вызвало необходимость про-
ведения исследовательских работ, продолжающих научную деятельность ка-
федры физической географии и природопользования.

© А. А. Стоян, А. Б. Муркалов, Е. В. Скаленчук, 2017
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Целью статьи является морфодинамическая характеристика рельефа дна 
верховий Сухого лимана. Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи: выявление закономерностей строения донного рельефа, определе-
ние морфодинамических процессов развития рельефа дна изучаемого водоема, 
численная характеристика процессов развития рельефа дна.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представленные в статье результаты исследований основаны на материа-
лах полевых промерных работ, выполненных в 2015-2016 гг. в веховьях Су-
хого лимана. Работы выполнялись по стандартной методике по серии косых 
и смешанных галсов в виде рекогносцировочного и уточняющего промеров с 
определением глубин на дополнительных точках [1]. Число промерных точек – 
103  (> 70 точек / 1 км2). Глубины приведены к среднему многолетнему уров-
ню Сухого лимана. Промеры выполнены с использованием эхолота и GPS при-
емника Garmin. Глубины на мелководье измерены промерной вехой. В глубоко-
водной части точность промеров составила ±0,1 м, на мелководье ±0,05 м. Точ-
ность определения планового положения промерных точек не более 1 м, базо-
вых станций – 0,1 м.

При обработке полученных данных использовалось программное обеспече-
ние SagaGIS. Применение ГИС пакета позволило автоматизировать обработ-
ку полученных данных: импорт обменных файлов, вычисление координат, за-
дание береговой черты и направления промерных галсов, построение ЦМРД 
(цифровой модели рельефа дна), проведение изобат, определение площадей и 
объемов.

Морфометрические характеристики вычислены с использованием обще-
принятых в гидрологии и гидрометрии формул [1, 3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучаемая акватория расположен в северной части Сухого лимана, имеет 
свободный водообмен с Сухим лиманом, который в свою очередь сообщается 
с Черным морем (рис. 1). Верховья представляют собой вытянутую с севера на 
юг затопленную при трансгрессии моря балку. Вдоль осевой линии в глубоко-
водной части проложен судоходный канал. Судоходный канал не эксплуатиро-
вался с 90-х годов ХХ века.

В результате промеров и картометрических работ определены основные 
морфометрические характеристики водоема [3, 4]:

• длина береговой линии (S) – 9145 м;
• площадь водного зеркала (Fo) (с островами) – 1311000 м2;
• площадь водного зеркала (Fo) (без островов) 1305589 м2;
• площадь островов (Fост) – 5411 м2;
• островность (b) – 0.004 (0,4 % от всей площади);



54

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

• длина водоема (L) – 3850 м;
• максимальная ширина (Bмакс) – 419 м;
• минимальная ширина (Вмин) – 259 м;
• средняя ширина (Вср) – 142,8 м;
• развитие береговой линии (m1) – 2,26;
• изрезанность береговой линии (m2) – 1,05;
• максимальная глубина (Hmax) – 6 м.
Форма котловины водоема близка к конусу. Средняя глубина (Нср) равняет-

ся 1,9 м. Объем воды в водоеме (W0) рассчитан по методу призм и усеченного 
конуса [3]. Полученные значения близки 2585200 и 2490099,2 м3 соответствен-
но. Расхождение вычисленных значений не превышает 4 %.

Изучение рельефа дна показало его сложное строение. Среди главных эле-
ментов выделяются: прибрежные мелководья (М), склоны и откосы канала (С), 
глубоководный фарватер (Ф). Площадь этих зон и глубины в них резко отли-
чаются. Так в глубоководной части измерены максимальные глубины 6 м, а 
на мелководьях максимальная глубина равняется 1 м. В промежуточной зоне 
склонов и откосов канала глубины изменяются от 1 до 3 м. 

Рис. 1. Географическое положение объекта исследований  
(показан заштрихованным прямоугольником)

Результаты определения площадей соответствующих интервалов глубин по 
зонам сведены в табл. 1, построены гипсографическая и объемная кривая во-
доема (рис. 2).

Оказалось, что в пределах водоема наибольшая площадь соответствует при-
брежным мелководьям – 66,2 %. На глубоководную часть приходится – 20,2 %, 
что почти в 3 раза меньше. Склоны и откосы канала занимают наименьшую 
площадь 13,6 %.
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Таблица 1
Распределение площадей по интервалам глубин

Глубинные зоны Интервалы 
глубин, м Площадь, м2 Площадь, %

М 0-1 868600 66.2

С 1-3 178200 13.6

Ф
3-5 138300

20,2
5-6 125900

Полученная гипсографическая и объемная кривая (рис. 2) позволяют сде-
лать ряд выводов о связи рельефа дна изучаемого водоема и объема воды в 
нем. Нижняя часть кривой вогнутая по направлению к оси Х свидетельствует 
о резких очертаниях профиля дна. Резкий перегиб отмечается для глубины 3 
м, которая отделяет глубоководную часть от мелководной. Дальше линия связи 
представляет собой прямую. Прямая линия характерна для каналов, в данном 
случае для монотонного рельефа мелководий.

Рис. 2. Гипсографическая (f0=f(H)) и объемная (W=f(H)) кривая

Для правильной оценки направленности и интенсивности динамики релье-
фа дна верховий Сухого лимана необходимо рассмотреть характер колебаний 
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уровня Черного моря в районе исследований. По данным наблюдений ГМС 
«Ильичевск» [2] установлено постоянное повышение уровня моря (рис. 3).

С 1983 года отмечается постоянный рост уровня моря. Скорость роста со-
ставила 6 мм/год за период наблюдений 1963-2005 гг. [2, 5]. За 1994-2005 гг. 
скорость подъема уровня составила 18 мм/год – т.е. возросла более чем в 2 
раза. С учетом чередования полуфаз поднятия и снижения с 1994 по 2016 подъ-
ем уровня моря составил не менее +270 мм (14 мм/год). Поправка на уровень с 
учетом точности промера составит -0,1 м.

Рис. 3. Кривая колебаний уровня Черного моря  
по данным ГМС «Ильичевск»

Сопоставление результатов промеров и батиметрической карты водоема 
2000 года позволило получить численную характеристику и направленность 
деформаций дна водоема. В северной части глубины уменьшаются со скоро-
стями от +0,009 м/год до +0,030 м/год на прибрежном мелководье и от +0,100 
до +0,131 м/год в глубоководной части (рис. 4, I). Уклон дна направлен к запад-
ному берегу. Здесь формируется ложбина стока с глубинами до 1 м. Изменение 
рельефа идет наиболее интенсивно в глубоководной части. Это приводит к об-
щему выполаживанию донного рельефа.

Центральная часть исследуемого водоема характеризуется проявлением 
знакопеременных скоростей деформации дна (рис. 4, II). Скорости деформа-
ций дна изменяются от -0,018 до +0,037 м/год. Уменьшение глубин характерно 
для центральной глубоководной части. При приближении к берегам отмечает-
ся смена знака скоростей, хотя по величине они остаются невысокими. Здесь 
преобладают процессы размыва, сопровождающиеся увеличением глубин. 
Глубоководный фарватер выделяется в рельефе дна достаточно четко. Приле-
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Рис. 4. Совмещенные поперечные профили и изменение средних скоростей  
деформаций дна верховий Сухого лимана
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гающие к нему мелководья развиваются по пути волновой срезки выпуклого 
вверх рельефа и перераспределения отложений.

В южной части исследуемого водоема полученные значения скоростей от-
ражают сложное взаимодействие процессов осадконакопления и перестройки 
рельефа дна. Скорости осадконакопления имеют разный знак и изменяются от 
-0,056 до +0,119 м/год (рис. 4, III). 

На мелководье отмечается увеличение глубин. Скорости деформаций релье-
фа (углубления) составляют от -0,031 до -0,056 м/год. В глубоководной части 
деформации дна положительные и достигают +0,006 – +0,119 м/год. Здесь от-
мечается накопление донных отложений в отличие от размыва остальной ча-
сти профиля. У западного берега формируется широкое мелководье в виде сла-
бонаклоненной в сторону глубоководной части террасы. Изменения рельефа в 
этой части связаны с накоплением осадочного материала поступающего с суши 
и формированием островов при участии фитогенного и биогенного факторов.

В северной части средняя скорость деформаций дна составляет 
+0,046  м/ год, и отражает уменьшение глубин. В центральной части деформа-
ции дна знакопеременные. Отмечается смена знака скоростей на отрицатель-
ные до -0,025 м/ год. Здесь отмечается общее преобладание размыва дна над 
аккумуляцией. Причем увеличение глубин максимальное для всего водоема. 
В южной части отмечается снижение средних скоростей размыва дна. Они со-
ставляют -0,012 м/год. С севера на юг характерно сохранение положительных 
скоростей осадконакопления в глубоководной части. Здесь скорости уменьша-
ются от +0,116 м/год на севере до +0,037 м/год в центральной части и возрас-
тают до +0,062 м/год на юге.

Расcчитанная средняя скорость осадконакопления (деформаций дна) для 
всего водоема составляет +0,002 м/год. Эта величина позволяет сделать вы-
вод о преобладании процессов аккумуляции (заиления) водоема и постепенно-
го уменьшения его глубин.

В результате совместного проявления процессов размыва и аккумуляции из-
менились углы откосов глубоководного фарватера. В северной части угол от-
косов уменьшился с 20 до 1,50. В центральной части угол откосов увеличился с 
20 до 40. В южной части также увеличился с 30 до 90. Однако это не нарушило 
устойчивость откосов канала поскольку угол естественного откоса илистых и 
суглинистых грунтов под водой достигает 260-450.

Преобразование рельефа дна водоема связано также с образованием остро-
вов. Площадь островов в 2000 году равнялась 1260 м2. К 2016 она увеличилась 
до 5411 м2. Островность увеличилась в 4 раза с 0,1% до 0,4%. Этот процесс ха-
рактерен для развития рельефа мелководий. Обязательным условием образова-
ния островов является формирование широкого мелководья и развитие водной 
растительности, обеспечивающее гашение ветровых волн и течений.

Как показало изучение островов, они развиваются следующим образом: в 
местах выклинивания на дне распресненных вод формируются заросли во-
дной растительности. Это приводит к ослаблению влияния волн и течений. По 
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мере выхода поверхности острова в надводное положение происходит отми-
рание растительности в центральной части. При этом по контуру раститель-
ность сохраняется, защищая остров от размыва. Высота острова увеличивает-
ся до уровня нагонов путем накопления слоистой толщи ракушечно-илистых 
отложений. Дальнейшее увеличение площади островов не сопровождается их 
ростом в высоту.

ВЫВОДЫ
1. Полевые промерные работы и их последующая камеральная обработка 

позволили получить следующие морфометрические характеристики верховий 
Сухого лимана: площадь водного зеркала (Fo) (без островов) 1305589 м2; пло-
щадь островов (Fост) – 5411 м2; длина водоема (L) – 3850 м; средняя шири-
на (Вср) – 142,8 м; длина береговой линии (S) – 9145 м; объем воды в водоеме 
(W0) – 2585200 м3 (метод призм), 249099,2 м3 (метод усеченного конуса); сред-
няя глубина (Нср) – 1,9 м.

2. Установлено, что в строении дна верховий Сухого лимана выделяются 
три зоны: прибрежных мелководий (66,2% площади), откосы канала (13,6% 
площади) и глубоководный фарватер (20,2% площади).

3. Для водоема характерен процесс заиления со средней скоростью +0,002 
м/год; рельеф прибрежных мелководий развивается под влиянием размыва и 
островообразования, глубоководной части – при накоплении осадков.
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МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО 
ЛИМАНУ

Резюме
У статті викладені результати польового і картометричного вивчення сучас-
ного рельєфу дна верховій Сухого лиману. Вихідною інформацією послужили 
польові промірні роботи 2015-2016 рр. Представлені чисельні морфодинамічні 
характеристики дна водойми окремо для північній, центральній і південній 
частин. Відображено складна структура водного об’єкту. Визначено 
середньобагаторічна швидкість замулення і роль утворення острів в розвитку 
прибережних мілководь.
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THE UPPER COURSES OF THE SUKHOI LIMAN BOTTOM 
MORPHOMETRY & DYNAMICS

Abstract
Problem Statment and Purpose. The Black Sea limans are studied quite well. 
However, the upper limans are being left almost undeveloped, in spite of the 
economic activity expansion perspectives. Accordingly, main aim of the article is to 
examine of the upper courses of the Sukhoi liman bottom morphometry and relief.
In this connection an overall objective of present article is consideration of a relief of 
a bottom and morphometry performances of the upper courses of the Sukhoi liman.
Data&Methods. Received results are based on the field surveying works of the 
upper courses of the Sukhoi liman water area during years 2015-2017. Surveying 
works were carried out by standardized method by water level control. Work was 
carried out with the usage of echo depth-sounders and GPS-receivers. For the depth 
measuring a surveying mark was used. Morphometric features were calculated by 
formulas used in hydrometry. Processing of the measurement results, cartographical 
and cartometrical works are carried out with the usage of GIS methods. 
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Results. Examination of the bottom relief showed its complicated structure. Coastal 
shallow waters and deep-water fairway are emphasized among main elements. In 
deep-water part depths up to 6 meters are measured, in shallow water part – up to 
1 meter maximum. Within the water body the biggest area with the corresponding 
coastal shallow water amounts 66,2%. The deep-water part amounts 13,6%, which 
is 5 times less. General process of silting with the average speed of +0,002 m/year 
is typical. Bottom wash-out is registered at the shallow water, whereas at the deep-
water part there is accumulation of sediments. Main feature of the relief development 
at the coastal shallow water is island formation. Total area of islands occupies 0,4% 
of the water body.

Key words: Sukhoi liman, Black sea, depth, relief, bottom dynamic.
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MODERN THREATS TO FOREST LANDSCAPES:  
THE CASE OF OIL PALM CULTIVATION IN THE SOUTH WEST 
REGION OF CAMEROON

Abstract
Man’s search for security, comfort and efficiency did not affect our ecology until 
very recently. Uncontrolled population growth and the concomitant additional 
requirements have led to deforestation and the destruction of the natural habitat for 
thousands of species. The use of bio-fuel to replace fossil fuel has equally opened 
new vistas to the cultivation of large agro-industrial oil palm plantations in heart 
of the humid tropical forest. One of the major challenging factors has been the 
systematic rape of the forest landscapes so that the environments are only a skeletal 
or shadow of themselves. 
The purpose of this paper is to examine the ecological and socio-economic 
implications of such large agro-industrial oil palm plantations, more precisely 
the US-based agricultural company Herakles Farms, through its subsidiary SG 
Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC), to develop a 73, 000 hectare palm oil 
plantation under a 99-year land lease at the heart of five protected areas, situated in 
the fringe of world’s second largest biodiversity hotspot in the South West Region 
of Cameroon. 
The available data from secondary sources and field survey will guide the research 
study. The data will be analyzed and interpreted to reflect the events on ground. 
Cartographic, descriptive and comparative methods will equally be used.
Our findings reveal that the conversion of dense forest to oil palm plantation has led 
to the loss of biodiversity, disruption of the forest ecosystem, fragmentation of animal 
habitats, reduction in livelihood alternatives for the forest-adjacent communities and 
diverse conflicts. The author therefore, calls on the stakeholders and policy makers 
in Cameroon to enact laws that will prohibit the cultivation of oil palms in forested 
areas. Oil palms should be cultivated only on degraded landscapes to avoid these 
ecological and socio-economic impacts. 

Key words: forest landscapes, deforestation, oil palm cultivation, landscape 
transformation, community conflicts, South West Region, Cameroon.

INTRODUCTION

The potential impacts of oil palm expansion on tropical forests and biodiversity 
in the world remain a tropical issue and a major conservation concern. The SG 
Sustainable Oils Cameroon, a subsidiary of American agri-business corporation 
Herakles Farms, in collaboration with the American non-profit All for Africa, 

© Theophilus Mukete N. Moto, 2017
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exploiting a 73,000-hectare oil palm plantation in south west region of Cameroon 
is an example of negative human ingenuity on nature. Having examined this project 
in detail, we question many of the claims and practices of the project proponents, 
especially their insistence that the “plantations will follow the highest environmental 
and social standards, complying fully with Roundtable on Sustainable Palm Oil 
Principles & Criteria’’. Like elsewhere in the world, Oil palm producers have always 
argued that forests are not being cleared to grow oil palm but analysis of land-cover 
data compiled by the United Nations Food and Agriculture Organization suggests 
that during the period 1990–2005, 55%–59% of oil palm expansion in Malaysia, and 
at least 56% of that in Indonesia occurred at the expense of forests. 

The same scenario is what is been experienced today with this dubious Herakles 
plantation which has violated all important RSPO rules and standards. On this 
regards therefore, such a project cannot be established at the heart of an ecologically 
vital area which is considered as one of the largest surviving tracts of lowland forest 
in the Gulf of Guinea without some negative foot prints on the biodiversity and 
the forest-adjacent communities which solely depend on forest resources for their 
survival. Moreover, the plantation is seen to have encompassed virtually the entire 
area linking five crucial protected areas in the region: Korup National Park, Bakossi 
National Park, Banyang Mbo Wildlife Sanctuary, Nta Ali Forest Reserve and Rumpi 
Hills Forest Reserve. Its development would fragment the regional landscape and 
completely isolate the surrounding protected areas.

It is on this view that some prominent authors have highlighted the impacts 
associated with oil palm cultivation in the tropical humid forest. The global extent 
of oil palm cultivation increased from 3.6 million ha in 1961 to 13.2 million ha 
in 2006 [4]. Today, oil palm is grown in 43 countries with a total cultivated area 
accounting for nearly one-tenth of the world’s permanent cropland; [4]. As such, 
the potential impacts of oil palm expansion on tropical forests and biodiversity in 
the region are a major conservation concern [7] & [14]. Despite the efforts been 
proposed by the European Commission, whose member states import palm oil as a 
biofuel feedstock, drafting a law to ban the import of fuel crops grown on certain 
kinds of land, including tropical forests [1], [3] oil palm cultivation most especially 
in forest landscapes are still multiplying.

Aware of the fact that forests hold a status of multi-purpose good and services 
for human needs ranging from medicine, fuel wood, forest and non-timber forest 
products (NTFPs) and arable land for food and cash crop production, there is dire 
need to use the forest sustainably since the replacement of forest to a mono-cultural 
crop will deprive the forest-adjacent communities from these forest resources which 
has been the source of their livelihood for decades. This is to make nonsense of the 
free gift from the bounty of nature, at the same time making it uncompromising for 
the future generations from making a viable living from these same forest landscapes 
[4]. But in spite of these the forest is disappearing through oil palm agriculture which 
is known to be accompanied with the greatest immediate threat to biodiversity. 
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Perhaps some of the mitigation measures have been steps such as protecting riparian 
buffers, leaving patches of natural forest within plantations, and growing flowering 
plants in the understory of oil-palm plantations generate, at best, minor increases 
in the number of forest-dwelling species in plantations [6]. According to the author 
this measure has done nothing to improve on the landscape level, on the contrary it 
has resulted in isolated patches and narrow strips of forest within a vast matrix of oil 
palm. Some of these steps may be desirable for other reasons [8], [12], & [13], such 
as improving water quality or protecting oil palms from insect pests [5], but they 
do little to conserve the imperilled fauna and flora like the case of Southeast Asia’s 
tropical forests. The socio-economic loss of the forest-adjacent communities, like 
the case of the rural communities in the South West Region of Cameroon which has 
spark off major conflicts remain another issue of great concern. 

The purpose of the paper is to critically examine the environmental and socio-
economic effect of oil palm cultivation by a subsidiary of American agri-business 
corporation Herakles Farms, in collaboration with the American non-profit All 
for Africa, exploiting a 73,000-hectare oil palm plantation in south west region of 
Cameroon. 

The specific objectives of the study were:
- to examine the ecological and socio-economic implications of Herakles oil 

palm cultivation in the South West Region of Cameroon;
- to examine community conflicts and reactions of the forest-adjacent people to 

the Herakles oil palm project in the South West Region of Cameroon;
- to propose immediate and long term solutions to the problems associated with 

oil palm cultivation in Cameroon.

DATA AND METHODS

To better understand the impact of oil palm cultivation to forest landscapes in the 
South West Region of Cameroon, both quantitative and qualitative research tech-
niques were used. The standard Geographical Science methodology was used for 
data collection, analysis and interpretations. Descriptive and comparative analysis 
was used to relate the impacts witnessed elsewhere in the tropics. Existing literature 
constituted the basis for further analysis of the problem under study.

These literatures were gotten from the Cameroon Environmental and Social Sci-
ence Research Centre, Buea, the central library of the University of Buea, Cameroon 
and the Departmental Library of the Faculty of Social and Management Sciences 
of University of Buea, Cameroon. Primary data were collected through direct field 
observation. The photos used in the study were taken by Green peace and Joshua 
Linder, and played a great role in illustrating the activities of the Herakles on ground. 
The internet and worldwide Web facilities that had a direct link with the work were 
consulted. 
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RESULTS AND ITS DISCUSSION

Learning the landscape of an area is critical to understanding the present land-
use patterns. The South West Region of Cameroon has undergone transformation 
of large parts of its natural ecosystems on the pretext of development. To date, little 
is known about the patterns and processes of this transformation and their relation 
with socioeconomic and biophysical aspects. The recent changes in the structure and 
composition of the 73, 000 ha of forests by the Herakles oil palm plantation has been 
the most alarming and has attracted greater concern both internationally, nationally 
and locally. 

Fig.1 by black color shows the 73,000 hectares of oil palm plantation in Cameroon 
being developed by Herakles Farms of New York City. This farm lies geographical 
on 05 02.511N and 09 28.904E. The farm sits in the midst of numerous national 
parks and protected areas, shown in bright green, and conservationists are concerned 
that the oil palm development will impede wildlife migrations among the parks and 
lead to increased hunting of the region’s animals and primates for bush meat by the 
forest-adjacent communities. 

Fig. 1. Study area indicated in the Hexagon [2]

 
A US-based agricultural company Herakles Farms, through its subsidiary SG 

Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC), is presently developing a 73, 000 hectare 
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palm oil plantation under a 99-year land lease, despite open community opposition, 
2 court injunctions and an absence of government authorization. Local communities 
and environmental organizations have warned that the project will cause massive 
deforestation in a biodiversity hotspot (Fig. 2) and loss of livelihoods of indigenous 
communities. 

 

Fig. 2. Natural forest in Herakles site [13]

The severity of the issue pushed eleven of the world’s top scientists issued an 
open letter urging the Cameroonian government to stop the project in April 2012. 
On the part of the indigenes the communities of Fabe, Massaka-Bima, Mbile, and 
Mundemba have equally sent complaint letters and petitions against the project to 
the government which in return the latter authorized the company to use a private 
security forces to evict people from the project area. A project which was highly 
embraced by the indigenous people when the Herakles Farms previously claimed 
its project would convert an area of little conservation value. But a study conducted 
by the University of Dschang, in collaboration with the University of Göttingen 
and supported by Greenpeace International, SAVE Wildlife and WWF Germany has 
found that claim to be a severe misrepresentation (Fig. 3).

This plantation cut across five protected areas in an eco-region considered to 
be the world’s second largest biodiversity hotspot. With a total coverage of about 
73,000 hectares, it is said to be one of the largest oil palm plantations in Africa. It is 
evidently clear that this type of forest bastardization could not occur without some 
severe ecological and socio-economic consequences on the forest landscape.

Ecological impacts. On the ecological front, the most important and sobering 
reality facing conservationists is that little can be done to make oil-palm plantations 
hospitable to biodiversity. The eradication of primary forest with a high degree of 
biodiversity to be replaced with a skeletal or artificial plant (Fig. 4) has caused severe 
loss in wildlife and agro-diversity on the one hand and loss of landscape/aesthetic 
degradation, deforestation and loss of vegetation cover on the other.
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Fig. 3. After the destruction of the forest. Photo by Joshua Linder[13]

Fig. 4. Oil palm nursery near Korup National Park. 

Photo by Joshua Linder [13]
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When an Environmental Study on Impact Assessment was carried out in 2012, 
the balance sheet showed great loss. It was found that the company had already 
destroyed 14.5 million trees of different species. The governments Rural Sector 
Development plan calls for palm oil production to triple to 45 000 tonnes annually 
by 2020. With such rate of forest degradation, it means in the nearest future tropical 
forests are bound to remain a skeleton.

According to the Research carried out by Greenpeace to show the impacts oil 
palm cultivation on the landscape and climate, their findings showed a negative 
balance sheet as they found this investment to pose dangers to the climate that large-
scale industrial expansion of the palm oil sector represents if it is allowed to continue 
unchecked.

Aware of the fact that this eco-region is considered a biodiversity hotspot which 
by induction is home to many endangered species including chimpanzees and forest 
elephants, it is obvious that these animals are bound to loss their habitats and become 
stray (Fig. 5). The eco-region equally provides a handful of services like hunting 
and fishing grounds, medicine for local communities to mention a few. All these 
environmental potentials are been threatened by the proposed palm oil plantation 
that would flatten an area eight times the size of Manhattan.

  
Fig. 5. Herakles Farm transformed forest to oil palm cultivation [13]

A revisit of the Management plans for Korup National Park [10] and Nta Ali 
Reserve [9] have indicated that this project has affected many animals, such as the 
threatened African elephant and chimpanzee and the endangered drill, actively use 
the proposed plantation area to forage and move among these protected areas.

Socio-economic impacts. The conversion of forests to oil-palm plantations has 
deprived the forest-adjacent communities of the ability to utilize forest resources 
which they solely depend on for their survival. Thus, there are serious human-
rights issues associated with the expansion of oil-palm agriculture that merit further 
scrutiny.
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 This new wave of land grabs for oil palm cultivation poses a major threat to the 
forest-adjacent communities. A handful of these communities have loosed access to 
vital lands and water resources, now and for future generations. They have equally 
been exposed to all the impacts that accompanied vast monoculture plantations 
within their communities. This includes pollution from pesticides, soil erosion, 
deforestation and labour migration just to mention a few. Experience also shows that 
the employment generated by the plantations often goes to outsiders, and that most 
of the jobs are seasonal, poorly paid, and dangerous. 

Some of the visible socio-economic impact from this modern forest landscape 
threats is increase in Corruption/Co-optation of different actors, displacement, 
increase in violence and crime wave, lack of work security, labour absenteeism, 
firings, unemployment, loss of livelihood, loss of traditional knowledge/practices/
cultures, militarization and increased police presence, violations of human rights, 
land dispossession, loss of landscape/sense of place.

Specific impacts on women. Taking into consideration the fact that 70% of women 
in the forest-adjacent communities are responsible for the provision of household 
needs through the collection and harvesting of Non-Timber Forest Products, this 
project has frustrated many families from their sources of livelihood survival. Fuel 
wood which is the major source of energy in these areas has been reduced. All this 
only add to the frustration on how local communities can survive without having 
access to their immediate resources. 

Community Conflicts. Depriving the communities from their only source 
of livelihood is an indication of war, since a hungry man is an angry man [11]. 
Understanding the details about the project has spark off fierce resistant from the 
forest-adjacent communities who claims they have not been compensated for their 
land. This project covers over 73,100 ha of land, with 750 million dollars expected 
in revenue. Mathematically the company is paying $0.50 to $1 per hectare per year 
and has a 99 year land lease. This simply means 1 hectare of land per year is sold 
for just an equivalence of 500 FCFA. This plantation will have major impacts on 
up to 45,000 Indigenous Peoples in 88 villages who are dependent on the forest 
and forest resources for their livelihoods. The plantation will also fragment and 
isolate the regions protected areas, including Korup National Park, Bakossi National 
Park, Banyang Mbo Wildlife Sanctuary, Nta Ali Forest Reserve, and Rumpi Hills 
Forest Reserve. These predicaments pushed the villages of Fabe and Toko into a 
protest action to stand against this land grabs in June 2012, but in response faced 
intimidation and arrest by police. 

Till present tension between the corporation and the villagers continued to rise 
but the corporation and the government continued to claim that the local populations 
approved of the proposed concession and to spread disinformation in the domestic 
and international media. A majority of these people are openly opposed to the project. 
They claim they have had little or no consultation on what is to be done with their 
land, land that in a lot of cases has been worked by their families for generations. 



70

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

Bruce Wrobel, the Executive officer of the Herakles project says he is addressing a 
“dire humanitarian need”. There is evidently a difference of opinion. 

 A major conflict recently occurred with the alarm of timber that the company is 
exploiting on the land without any indigenous compensation (Fig. 6). 

“A large majority of local people are opposed to what Herakles is doing, and 
we wanted the world to see that reality” stresses Nasako a profound activist of the 
project.

Fig. 6. Logged wood in the Herakles Project site [13]

In November 2012, at the request of the community, a popular NGO with the 
acronym ``SEFE’’ Struggle to Economize Future Environment, drew up an action 
plan and produced hundreds of tee-shirts bearing the slogan: “No plantations on our 
land, SGSOC go home.” The plan of the villagers was to wear these T-shirts at the 
inaugural ceremony for the new regional prefect, and in that way to express their 
opposition to the Herakles plantations. But it was rather unfortunate that before the 
ceremony took place, a squadron of police and soldiers burst into SEFE’s office and 
arrested the profound activist Nasako and five villagers. “This action by the uniform 
men was to silence the action of the villagers but instead resulted into violence,” 
states Nasako. “But we insisted that it was to be a peaceful demonstration and we 
urged people not to resist arrest, since that would just give them an excuse to make 
more arrests and file more complaints.” Despite these bullying tactics, 400 people 
managed to put on the tee-shirts (Fig. 7). On their way to the ceremonial ground 
they were violently attacked and ones more brutalized by police and soldiers, who 
prevented them from entering or wearing the tee-shirts.
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Fig. 7. Opposition from Local Communities in the project site

In January, 2017, the people of Nguti Sub division blocked all roads leading to 
the forest where timber is being exploited and taken to Nguti town for processing 
and identification. The protesters have also revealed the dubious nature of the timber.

CONCLUSIONS

The Herakles oil palm plantation located in the forested area of the Guinean 
forests of West Africa is an area known as a biodiversity hotspot. Since the project 
was first announced in 2009, the Herakles Farms in the South West region has been 
beset with controversy. The plantation has been operating illegally and linked to 
corrupt practices and many Cameroonian and international groups are calling for the 
cancellation of the project. The project has also been developed without the adequate 
consultation or free prior and informed consent of the forest-adjacent communities, 
many of whom oppose the project and risk the loss of their customary land and 
livelihoods. Cutting the ‚heart’ out of this contiguous rainforest region will not be 
without consequences. Populations of species in a large and intact ecosystem are 
viable whereas small and fragmented populations have a much increased extinction 
risk. For a detail analyzes on the biodiversity loss, a field survey is unavoidable. 

Aware of the fact that oil palm cultivation poses huge threats on forest landscapes, 
most especially projects located at the heart of protected areas leaves much to be 
desired. This paper therefore advise stakeholders and the parties involved in large 
agro-industrial plantations like the Herakles project in the South West Region of 
Cameroon to grow oil palm on degraded landscapes. Within such landscapes in this 
modern time, the risks and dangers to humanity and environment are minimized. 
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СУЧАСНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ 
НА ПРИКЛАДІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНОЇ ПАЛЬМИ 
В  ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ КАМЕРУНУ

Резюме
Людина в пошуках безпеки, комфорту та ефективності не впливала на нашу 
екологію до недавнього часу. Неконтрольоване зростання населення і супутні 
до цього додаткові вимоги призвели до вирубки лісів та знищення природного 
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середовища існування для тисяч видів. Використання біопалива для заміни ви-
копного палива в рівній мірі відкрило нові перспективи для вирощування ве-
ликих агропромислових плантацій олійних пальм в серці вологого тропічного 
лісу. Однією з основних проблем є безперервна деградація лісових ландшафтів, 
в наслідок чого навколишнє середовище залишається без будь-якого рослинно-
го покриву.
Метою даної роботи є оцінка екологічних та соціально-економічних наслідків 
дії на великі агропромислові плантації олійних пальм американської компанії 
HERAKLES Farms через свою дочірню компанію SG Sustainable Oils Cameroon 
Ltd (SGSOC) на 73 000 га площі у продовж 99-річної оренди земельної ділянки 
в центрі п’яти охоронних природних територій, розташованих на кордоні з дру-
гою по величині у світі гарячих точок біорізноманіття в Південно-Західному 
регіоні Камеруну. 
Стаття написана на основі наявних матеріалів із вторинних джерел і польових 
досліджень. Дані проаналізовані та відображають події на місцях з допомогою 
картографічного, описового та порівняльного методів дослідження.
Отримані нами дані показують, що перетворення густого лісу на пальмову 
олійну плантацію призвело до втрати біорізноманіття, руйнування лісової 
екосистеми, фрагментації середовища перебування тварин, скорочення 
альтернативних засобів до існування для лісової суміжної громади, і до різних 
конфліктів. Тому автор закликає зацікавлених сторін і осіб, що визначають 
політику в Камеруні, щоб вони прийняли закони, що забороняють вирощування 
олійних пальм в лісових районах. Щоб уникнути цих екологічних і соціально-
економічних наслідків, олійні пальми мають бути вирощені тільки на 
деградованих ландшафтах.

Ключові слова: лісові ландшафти, вирубка лісів, вирощування олійної 
пальми, перетворення ландшафтів, громадські конфлікти, Південно-Західний 
регіон, Камерун.
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ НА 
ПРИМЕРЕ ВЫРАЩИВАНИЯ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ В ЮГО-
ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ КАМЕРУНА 

Резюме
Человек в поисках безопасности, комфорта и эффективности не влиял на 
нашу экологию до недавнего времени. Неконтролируемый рост населения и 
сопутствующие к этому дополнительные требования привели к вырубке лесов 
и уничтожения естественной среды обитания для тысяч видов. Использование 
биотоплива для замены ископаемого топлива в равной степени открыло новые 
перспективы для выращивания крупных агропромышленных плантаций 
масличных пальм в сердце влажного тропического леса. Одной из основных 



74

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

проблем является непрерывная деградация лесных ландшафтов, вследствиe 
чего окружающая среда остаётся без какого-либо растительного покрова.
Целью данной работы является оценка экологических и социально-экономи-
ческих последствия действия на крупных агропромышленных плантациях 
масличных пальм американской компании HERAKLES Farms через свою 
дочернюю компанию SG Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC) на 73 000 га 
площади в течении 99-летней аренды земельного участка в центре пяти охраня-
емых природных территорий, расположенных на границе с второй по величи-
не в мире горячих точек биоразнообразия в Юго-Западном регионе Камеруна. 
Статья написана на основе имеющихся материалов из вторичных источников 
и полевых исследований. Данные проанализированы и отражают события 
на местах с помощью картографического, описательного и сравнительного 
методов исследования.
Полученные нами данные показывают, что превращение густого леса на 
пальмовую масличную плантацию привело к утрате биоразнообразия, 
разрушению лесной экосистемы, фрагментации среды обитания животных, 
сокращению альтернатив средств к существованию для лесной смежной 
общины, и к различным конфликтам. Поэтому автор призывает заинтере-
сованных сторон и лиц, определяющих политику в Камеруне, чтобы они 
приняли законы, запрещающие выращивание масличных пальм в лесных 
районах. Во избежание этих экологических и социально-экономических 
последствий масличные пальмы, должны быть выращены только на 
деградированных ландшафтах.

Ключевые слова: лесные ландшафты, обезлесение, выращивание масличной 
пальмы, трансформация ландшафтов, социальные конфликты, Юго-Западный 
регион, Камерун.
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КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 50!

В структурі геолого-географічного факультету Одеського університету у 
травні 1967 року була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. 
Основним завданням новоствореної кафедри було визначено організацію 
дослідження ґрунтів степової зони півдня України у зв’язку із розгортанням 
великомасштабної іригації земель та підготовку фахівців відповідної 
кваліфікації. У пропонованій статті висвітлено піввікову історію становлення 
і розвитку кафедри та її підрозділів, основні напрямки та здобутки освітньої і 
науково-дослідницької діяльності.

Ключові слова: кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського 
університету, 50-річчя, історія становлення, освітня і науково-дослідницька 
діяльність.

ВСТУП

Минає півсторіччя з часу відкриття у травні 1967 року в структурі геолого-
географічного факультету Одеського університету кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів. Кафедра заснована за організаторської активності доктора 
сільськогосподарських наук, професора Гоголєва Івана Миколайовича на 
базі факультетської лабораторії ґрунтознавства і науково-дослідної групи 
ґрунтознавства і ерозії ґрунтів (керівник – доц. Бракін С. С.) та кабінету 
геодезії, топографії і картографії (завідувачка – доц. Ізмайлова Н. В.). 
Основ ним завданням новоствореної кафедри було визначено організацію 
дослідження ґрунтів степової зони півдня України у зв’язку із розгортанням 
великомасштабної іригації земель та підготовку фахівців відповідної 
кваліфікації. Від заснування і до 1995 року незмінним завідувачем кафедри був 
проф. Гоголєв І. М., з 1995 р. – доц. Біланчин Я. М.

У структурі кафедри – навчальна лабораторія ґрунтознавства, кабінет 
геодезії, топографії, картографії та землеустрою, комп’ютерний клас (завідувачі 
відповідно – Г. М. Аргірова, В. Б. Дажук та В. В. Дупан). Для забезпечення 
виконання наукових досліджень і робіт та бази навчальних і виробничих 
практик студентів одночасно із відкриттям кафедри організується ґрунтознавча 
експедиція. Зважаючи на необхідність вивчення сутності і направленості 
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ґрунтових процесів та режимів у чорноземах півдня України при зрошенні 
та заснування необхідного для цього науково-дослідницького центру за 
цілеспрямованої діяльності проф. Гоголєва І. М. в Одеському університеті 
(а  фактично при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів) у 1971 р. відкрито 
проблемну науково-дослідну лабораторію географії та охорони ґрунтів 
Чорноземної зони (ПНДЛ-4 ОНУ). Основним завданням лабораторії було 
визначено вивчення сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах степової 
зони, головно в умовах зрошення та дренажу. Завідувачі проблемної лаборато-
рії в різні роки – с. н. с. Турус Б. М., кандидати наук Сухорукова Г. С., Сич В. А., 
Цуркан О. І. Незмінним науковим керівником лабораторії до 1996р. був проф. 
Гоголєв І. М., в наступні роки – проф. Красєха Є. Н.

В 1970-х роках створено філіал кафедри при Одеській гідрогеолого-
меліоративній експедиції (керівник експедиції та філіалу кафедри – проф. 
Баєр  Р. О., в останні десятиліття – А. І. Кожушко). Основним завданням філіалу 
є проведення сумісних (кафедрою, ПНДЛ-4 та експедицією) досліджень впливу 
зрошення водами різної іригаційної якості на властивості і продуктивність 
ґрунтів регіону та обґрунтування агромеліоративних заходів з попередження і 
ліквідації його негативних (деградаційних) наслідків. Одночасно філіал слугує 
базою виробничих практик студентів кафедри в реальних умовах організації і 
проведення моніторингу ґрунтів і земель масивів зрошення.

Піввікова історія становлення і розвитку кафедри та її підрозділів, 
безумовно, була періодом різнобічної і плодотворної діяльності та здобутків, 
які потребують належної систематизації й осмислення. Саме систематизація 
й осмислення 50-річної історії становлення і функціонування кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету та її підрозділів і 
висвітлення основних здобутків її освітньої і науково-дослідницької діяльності 
впродовж цього періоду і є метою статті.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для написання статті використано документацію і матеріали з історії 
становлення та розвитку кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та її 
підрозділів, освітньої та науково-дослідницької діяльності за піввіковий період 
та особисті спогади автора, який у грудні 1967 р. був зарахований на кафедру до 
очної аспірантури (науковий керівник – проф. Гоголєв І. М.) і у подальші роки 
працював на посадах асистента, ст. викладача, доцента, а з 1995 р. – завіду-
вача кафедри. І безумовно, майже 50 років був і є безпосередньо причетним чи 
свідком становлення і розвитку кафедри та її підрозділів, формування кадрового 
персоналу, контингенту студентів і аспірантів, навчально-методичного і 
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, проблематики і 
тематики наукових досліджень.

При висвітленні піввікової історії кафедри застосовано класичний історико-
дослідницький підхід [6], за якого поєднуються принципи історичного 
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і аналітико-логічного осмислення як пройденої історії, так й отриманих 
впродовж цього періоду результатів і здобутків.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Освітня діяльність кафедри та підготовка фахівців вищої кваліфікації. З 

першого року існування кафедри її завідувач проф. Гоголєв І. М. першочергову 
увагу приділяє організації процесу навчання студентів та підготовці науково-
педагогічних працівників вищої кваліфікації. В рамках спеціальності 
«Географія» була організована підготовка фахівців кваліфікації «Ґрунтознавець-
географ» зі знанням основ землеустрою і земельного кадастру. З 1996-1997 
навчального року кафедра забезпечує ступеневу підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», а з 2000-2001 навчального 
року – і «магістр». Удосконаленню фахової підготовки випускників кафедри 
сприяє проходження ними виробничої практики у науково-виробничих та 
проектно-вишукувальних партіях і організаціях (Інститут землеустрою УААН, 
обласні центри «Облдержродючість», гідрогеолого-меліоративні експедиції та 
партії, управліннях земельних ресурсів, кадастрові центри тощо).

З першого ж року на кафедрі під науковим керівництвом проф. Гоголєва І. 
М. започаткована підготовка аспірантів за географічною спеціальністю 11. 00. 
05 – біогеографія та географія ґрунтів і захист кандидатських, а в подальшому 
й докторських дисертацій з цієї спеціальності. Під науковим керівництвом 
Івана Миколайовича, а в останні десятиріччя і доцентів Біланчина Я. М., 
Жанталая П. І. та Тригуб В. І. підготовлено 3 докторів і 14 кандидатів наук, з 
них 2 іноземних громадян.

Обстеження і картографування ґрунтів та розробка рекомендацій з 
раціоналізації їх використання, охорони і підвищення родючості. Як зазначалось 
у вступі, в травні 1967 р. при новоствореній кафедрі ґрунтознавства і географії 
ґрунтів організується ґрунтознавча експедиція. Очолювали експедицію в різні 
роки доценти (нині професори) Волошин І. М. і Красєха Є. Н., старші науко-
ві співробітники Турус Б. М., Сухоставський О. І., Тюреміна Н. І., Нетребов 
В. П. Впродовж 1967-1992 рр. експедицією під науковим керівництвом проф. 
Гоголєва І. М. проведено великомасштабні (1:10000 і 1:25000) обстеження і 
картографування ґрунтів колгоспів і радгоспів півдня України, Красноярського 
краю та Читинської і Магаданської областей Російської Федерації, Північного 
і Центрального Казахстану на площі понад 6 млн. га [1-3]. Розроблено заходи 
з раціонального використання, збереження та підвищення родючості ґрунтів 
і земель обстежених господарств. До проведення експедиційно-польових, 
лабораторно-аналітичних і картографічних робіт експедиції широко залучались 
студенти і аспіранти геолого-географічного і біологічного (керівники – доц. 
Шапошнікова Л. А., ст. викладач Титаренко Л. О. і н. с. Товстуха  Н. Д.) 
факультетів нашого університету. Отримані матеріали досліджень і робіт 
широко використовувались для написання курсових і дипломних робіт 
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студентів, підготовки наукових доповідей, публікацій та дисертацій. 
Неодноразово матеріали експедиції експонувались на ВДНГ СРСР, де вони 
були відзначені багатьма нагородами.

За роки функціонування ґрунтознавчої експедиції в її лабораторії хімічного 
аналізу ґрунтів сформувався колектив висококваліфікованих хіміків-аналітиків 
(Г. С. Сухорукова, Н. І. Вардіашвілі, Ю. В. Михальченко, Л. П.  Кравчик, 
В.  П.  Бур  лака, Л. М. Гошуренко, Г. В. Шевцова, О. Л. Августовська, Л.  О.  Ов-
чин нікова, Г. М. Аргірова, Н. Т. Козьміна, Г. О. Горенко та ін.). Високою якістю 
вирізняються ґрунтові карти і картограми господарств, виконані картографами 
експедиції (А. М. Шашеро – нині доцент кафедри економічної і соціальної 
географії та туризму, І. В. Баташова, О. М. Шишова, О. Ю. Єрастова та ін.) 
під керівництвом висококваліфікованого фахівця –полковника військово-
топографо-картографічної служби Мазіна М. О.

Науково-дослідницька діяльність, як зазначалось вище, була і залишається 
пріоритетною як для кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, так особли-
во для відкритої у 1971р. ПНДЛ-4 ОНУ. Основним завданням цієї діяльності є 
вивчення ґрунтів Українського Степу, сучасних ґрунтових процесів і режимів 
у чорноземах, першочергово в умовах їх зрошення та дренажу. Відповідно до 
цих завдань практично піввіку кафедрою та ПНДЛ-4 проводиться актуально 
значима та масштабна за обсягами науково-дослідницька робота за наступними 
напрямками і проблематикою:

1. Вивчення впливу зрошення водами різної іригаційної якості, в т. ч. й 
стічними водами міст Причорномор’я, на речовинно-хімічний склад, власти-
вості і продуктивність ґрунтів степової зони. Проблематика досліджень:

– вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю, 
Дніпра, Дністра і Півд. Бугу та водами підвищеної мінералізації із озер-
водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів 
(доценти С. П. Позняк, Я. М. Біланчин, І. М. Волошин, П. І.  Жанталай, 
М.  Й. Тортик, ст. наукові співробітники В. П. Мурсанов, Г. С. Сухорукова, 
О. І. Сухоставський, С. Я. Блінштейн, М. С. Яременко, Л. М. Гошуренко 
та багато інших);

– використання стічних вод міст Причорномор’я для зрошення та вплив 
його на речовинно-хімічний склад і властивості чорноземів (ст. наукові 
співробітники Б. М. Турус, Ю. В. Михальченко, Т. М. Кривицька, доц. 
П.  І. Жанталай та інші).

Дослідженнями встановлено генетичну сутність і негативну (деградаційну) 
направленість низки ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах при зро-
шенні, особливо при поливі водами підвищеної мінералізації незадовільної 
іригаційної якості (зокрема із озера-водосховища Сасик), обґрунтовано й 
впроваджено в практику заходи з охорони ґрунтів та підвищення їх родючості 
в умовах зрошення і дренажу. Науковцями кафедри сумісно із фахівцями 
гідротехнічно-меліоративної служби країни була підготовлена і опублікована 
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у 1989 році методика організації і ведення моніторингу та оцінки стану 
чорноземів масивів зрошення [4]. Матеріали багаторічних досліджень впливу 
зрошення на властивості і родючість чорноземів узагальнено в монографії 
“Орошение на Одесщине” [5], укладеній колективом кафедри та ПНДЛ-4 
сумісно із науковцями і практиками зрошуваного землеробства під науковим 
керівництвом і загальною редакцією професора І. М. Гоголєва.

2. У 1994-1995 роках співробітниками кафедри і ПНДЛ-4 під керівництвом 
професора І. М. Гоголєва закладено мережу стаціонарних ділянок довго-
тривалого (до 100 років) ґрунтово-екологічного моніторингу на масивах 
зрошення Одеської області. На основі результатів багаторічних досліджень 
обґрунтовано концептуально-методичні засади моніторингу та оцінки сучасного 
агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів масивів зрошення, в т. ч. в умовах 
постіригаційної еволюції. Вдосконалено теоретико-методичні основи існуючої 
моделі розвитку сучасних ландшафтно-геохімічних і ґрунтотворних процесів 
у чорноземах масивів зрошення для умов інтенсивного та екстенсивного 
землекористування. Встановлено сутність і тенденції сучасних ландшафтно-
геохімічних і ґрунтотворних процесів у чорноземах та алювіальних ґрунтах 
заплави Нижнього Дністра як при зрошенні, так і в умовах його припинення 
в останні 20 років. Розроблено основи екологічно безпечного землеробства 
в сучасних господарсько-меліоративних умовах масивів зрошення півдня 
України та при поливі краплинним способом. Отримані результати багаторічних 
ґрунтово-моніторингових досліджень із залученням матеріалів попередніх 
років висвітлено у монографії «Чорноземи масивів зрошення Одещини» [7]. 
Монографія підготовлена колективом науковців кафедри і ПНДЛ-4 (Я. М. Бі-
ланчин, О. І. Цуркан, Є. Н. Красєха, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буя-
новський, В. І. Тригуб, Г. С. Сухорукова, Л. М. Гошуренко, М. С. Яременко) із 
залученням фахівців гідрогеолого-меліоративної служби області (А. А. Кугут, 
О. Ю. Мєдвєдєв, Н. В. Ясинська).

3. З 2001 року співробітники кафедри і ПНДЛ-4 беруть участь у виконанні 
декількох міжнародних дослідницьких проектів під егідою TACIS. Зокрема, 
у рамках проекту «Придунайські озера. Україна» у 2001р. проведено вивчен-
ня і картографування геоморфологічних процесів у береговій зоні озер Ял-
пуг і Кугурлуй, обстеження стану і картографування ґрунтів та рослинності 
басейну Придунайських озер (доценти Біланчин Я. М., Жанталай П. І., Тортик 
М. Й., Паузер А. Б., Васильєва Т. В., старші викладачі і наукові співробітники 
Адобовська М. В., Муркалов О. Б., Гошуренко Л. М. та ін.). За результатами 
досліджень виявлено і нанесено на карти низку сучасних геоморфологічних 
процесів у береговій зоні Придунайських озер. Уточнено номенклатуру ґрунтів 
території досліджень з оцінкою ступеня їхньої деградованості.

У 2006-2007 рр. в рамках проекту «Технічна допомога у плануванні 
менеджменту Нижнього Дністра» проведено дослідження і картографування 
геоморфологічних процесів та стану берегів і узбережжя долини Нижнього 
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Дністра і Дністровського лиману, комплексні ґрунтово-геохімічні дослідження 
узбережжя і заплави Нижнього Дністра – від Кучурганського водосховища 
на півночі до узбережжя Чорного моря на півдні (доценти Біланчин Я. М., 
Жанталай П. І., Тортик М. Й., Цуркан О. І., ст. викладачі Адобовська М. В. і 
Муркалов О. Б., аспірант Піцик В. З., наукові співробітники Гошуренко Л. М. 
і Яременко М. С. та ін.). Основною метою названих робіт і досліджень було 
вивчення і картографування геоморфологічних процесів (ерозія, зсуви, обвали, 
абразія, акумуляція та ін.), господарсько- та природоохоронно-екологічної 
ситуації, а також генетико-геохімічних особливостей, речовинно-хімічного 
складу і властивостей ґрунтів узбереж і прилеглих вододілів басейну і дельти 
Нижнього Дністра, міграції хімічних елементів і речовин з території басейну 
в долину і дельту Дністра. На підставі отриманих матеріалів проведено оцінку 
природоохоронно-екологічного стану узбережно-берегової території Нижнього 
Дністра, його дельти і Дністровського лиману та еколого-геохімічного стану 
ґрунтів і земель цієї території. Матеріали використано для розробки практичних 
рекомендацій щодо планування менеджменту басейну ріки, створення ГІС – 
бази даних.

4. З 2003 року співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
та ПНДЛ-4 (доценти Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, аспірант 
А. О. Буяновський, науковий співробітник М. С. Яременко, з 2008р. студент-
ка, а в подальшому аспірантка Свідерська-Леонідова І. В. та ін.) започатковано 
дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву о. Зміїний. Вста-
новлено, що в своєрідних природно-екологічних умовах острова на ділянках 
малопотужного кам’янисто-щебенюватого елювію чи елюво-делювію між 
вихо дами на поверхню щільних скельних порід під покривом степової 
різнотравно-злакової рослинності протікає процес специфічного острівного 
чорно земоутворення. Особливістю чорноземних ґрунтів острова є мала 
потужність профілю (в основному до 30-40 см), некарбонатність, сильна 
щебенюватість, висока гумусність (до 12-15% і більше), практична безструктур-
ність та кислотність. У 2009 році створена ґрунтова карта о. Зміїний масштабу 
1 : 2 000, на якій виділено контури 12 найменувань ґрунтів та їх поєднань в 
межах 5 геоморфолого-гіпсометричних рівнів поверхні, попередня карта-схема 
оцінки стану ґрунтів з виділенням контурів різного ступеня їх антропогенної 
зміненості і перетвореності. У 2009-2010 рр. вперше проведено вивчення 
фракційно-групового складу гумусу та оптичної щільності гумінових кислот 
чорноземних ґрунтів острова. Результати досліджень однозначно засвідчили 
чорноземну природу цих ґрунтів.

За матеріалами ґрунтово-генетичних досліджень на острові аспірантами 
Буяновським А. О. та Леонідовою І. В. у 2014 і 2016 рр. відповідно захищено 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11. 00. 05 – біогеографія та географія ґрунтів. Планується 
опублікувати у 2017 році ці дві дисертаційні роботи як наукові монографічні 
видання.
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5. Важливе місце у проблематиці наукових досліджень кафедри остан-
ніх років за участю як співробітників, аспірантів і студентів (Я. М. Біланчин, 
А.  О.  Буяновський, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, М. В. Адобовська, О. Є. Стру-
цинська–Ходос, М. С. Замбріборщ, І. В. Задорожній, В. В. Решетов), так і нау-
ковців Фізико-Хімічного інституту захисту навколишнього середовища і люди-
ни МОН і НАН України (м. Одеса – Г. М. Кірюшкіна, І. С. Кузьміна, Г. М. Ши-
халєєва) займає вивчення ланшафтно-геохімічних умов, ґрунтів та процесів су-
часного ландшафто– і ґрунтоутворення на узбережжях і привододільних те-
риторіях лиманів Північно-Західного Причорномор’я. За результатами дослі-
джень в басейні Куяльницького лиману зроблено висновок, що однією з причин 
нинішнього катастрофічного усихання цього всесвітньо відомого лікувальни-
ми грязями (пелоїдами) та ропою лиману є суттєве зниження ролі ґрунтово-
рослинного компоненту у формуванні гідрологічного режиму території. 
Виконано оцінку еколого-геохімічного стану ґрунтів і земель та обґрунтовано 
як основну природоохоронно-екологічну функцію узбереж лиманів, зокрема в 
організації екомережі міжнародного, національного і регіонального рівнів, а 
також систему заходів щодо охорони і збереження їхнього унікального еколого-
ресурсного потенціалу.

6. Під керівництвом та за безпосередньої участі доцента кафедри Три-
губ  В.  І. впродовж останнього десятиліття проведено визначення вмісту фтору 
в системі «природне середовище – людина». З’ясовано основні джерела над-
ходження фтору в організм людини і встановлено кореляційну залежність між 
вмістом фтору в ґрунтах, природних водах (зокрема у питних) та поширенням 
стоматологічних захворювань серед населення.

У 2014-2016 рр. започатковано дослідження міських ґрунтів, які вважаються 
найконсервативнішим компонентом ландшафту та достовірним індикатором 
стану території. Встановлено, що серед основних забруднювачів в межах міста 
є важкі метали. Проведено дослідження впливу транспорту і промислових 
підприємств на фізико-хімічні властивості ґрунтів м. Одеси та вміст в них 
важких металів, визначено основні джерела забруднення ґрунтів (В. І. Тригуб, 
С. В. Бочевар).

7. Цікавими та тематично оригінальними є започатковані 2014 року аспі-
ранткою кафедри Попельницькою Н. О. під науковим керівництвом доц. Три-
губ В. І. дослідження історії становлення і розвитку ґрунтово-географічних 
досліджень у Північно-Західному Причорномор’ї. Детально і різнобічно 
проаналізовано матеріали проведених у ХІХ-ХХ століттях наукових дослід-
жень і робіт А. І. Гроссул-Толстого, О. О. Шмідта, В. В. Докучаєва, О.  Г.  На-
боких, Г. І. Танфільєва, І. М. Гоголєва, Г. І. Швебса та інших вчених, 
визначено їхню значимість у становленні і розвитку вітчизняної ґрунто-
знавчо-географічної науки і практики. Значну увагу приділено також аналізу 
матеріалів досліджень й оцінки стану ґрунтів і земель, що проводяться в 
останні десятиліття науковими та дослідницько-виробничими установами і 
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орга ні заціями. На під ставі отриманих результатів оцінюється стан вивченості 
ґрун тово-земельних ресурсів та визначено потребу і направленість подальших 
ґрунтово-географічних досліджень і робіт у регіоні. 

Насамкінець зазначимо, що за півстоліття співробітниками кафедри та 
ПНДЛ-4 опубліковано більше 10 монографій, майже 500 наукових статей, нав-
чально-методичних посібників і науково-практичних рекомендацій. На кафедрі 
сформувалась наукова школа – «Ґрунтоутворювальні процеси в чорно земах 
степової зони» (наукові керівники – проф. Гоголєв І. М. до 1996р., а в наступні 
роки по теперішній час – проф. Красєха Є. Н. та доц. Біланчин Я. М.).

Традиційні для кафедри та ПНДЛ-4 нашого університету роботи з 
дослідження, картографування та моніторингу стану ґрунтів і земель, безу-
мовно, залишаються актуальними і продовжуватимуться у подальші роки. 
Запорукою цього є піввіковий досвід їх організації і проведення, наявність 
висококваліфікованих фахівців, аспірантів і студентів. А головне – цього 
вимагає необхідність обґрунтування раціоналізації використання та збереження 
ґрунтів і земель країни у сучасних господарсько-економічних умовах, стан 
яких в останні десятиліття з явною тенденцією до погіршення.

ВИСНОВКИ

Систематизація й осмислення основних віх 50-річної (з травня 1967р.) 
історії становлення і функціонування кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів Одеського університету засвідчують різнобічність та науково-
практичну значимість здобутків її діяльності. Уже впродовж 1967-1992 рр. 
ґрунтознавчою експедицією кафедри проведено великомасштабне обстеження 
і картографування ґрунтів господарств півдня України, Російської Федерації, 
Північного і Центрального Казахстану на загальній площі понад 6 млн. га. 
З  початку 70-х років минулого століття співробітниками кафедри та ПНДЛ-4 
із залученням студентів і аспірантів досліджується вплив зрошення і дренажу 
на ґрунти і ландшафтно-екологічне довкілля степової зони півдня України. 
Започатковано комплексні дослідження умов і процесів формування сучасної 
ландшафтно– та ґрунтово-геохімічної ситуації в басейнах Придунайських 
озер, Нижнього Дністра та лиманів Північно-Західного Причорномор›я. 
Проведені вперше, починаючи з 2003 р., дослідження і картографування 
ґрунтів і ґрунтового покриву о. Зміїний засвідчили специфічність тутешнього 
острівного чорноземоутворення. Оригінальними і практично значимими є 
результати визначення джерел забруднення і властивостей ґрунтів м. Одеси 
та регіону, історії ґрунтово-географічних досліджень у Північно-Західному 
Причорномор’ї.

За проблематикою досліджень кафедри і ПНДЛ-4 захищено 3 докторські і 
14 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 10 монографій та майже 
500 наукових статей, навчально-методичних посібників і науково-практичних 
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рекомендацій. На кафедрі сформувалась і функціонує наукова школа 
«Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони».

На підставі аналізу 50-річної історії та основних здобутків за цей період 
обґрунтовано перспективи й актуальні завдання подальшої діяльності 
кафедри в області дослідження еколого-продукційного стану, раціоналізації 
використання та збереження ґрунтів і земель країни.
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КАФЕДРЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИИ ПОЧВ 
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 50!

Резюме
В структуре геолого-географического факультета Одесского университета в 
мае 1967 года была открыта кафедра почвоведения и географии почв. Основ-
ным заданием новообразованной кафедры было определено организацию ис-
следования почв степной зоны юга Украины в связи с разворачиванием круп-
номасштабной ирригации земель и подготовку специалистов соответствую-
щей квалификации. В предлагаемой статье освещена полувековая история ста-
новления и развития кафедры и ее подразделений, основные направления и до-
стижения учебной и научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: кафедра почвоведения и географии почв Одесского универ-
ситета, 50-летие, история становления, учебная и научно-исследовательская 
деятельность.
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DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND SOIL GEOGRAPHY 
OF ODESSA NATIONAL UNIVERSITY CELEBRATES 50TH 
ANNIVERSARY!

Abstract
Problem Statement and Purpose. The Department of Soil Science and Soil Geography 
was founded at the Geology and Geography Faculty of Odessa University half a 
century ago, in May 1967. The main task of the department resided in conducting 
soil researches in the steppe zone of the south of Ukraine in connection with the 
commencement of large-scale irrigation programs there, what also entailed training 
qualified specialists. In order to ensure research sufficiency and offer students 
appropriate traineeships, several units were created at the department: the soil 
sciences expedition, the problem scientific and research laboratory of geography and 
soil conservation of the black soil zone (PSCL-4 ONU), a branch of the department 
at the Odessa hydrogeology and melioration expeditions. The aim of this article is 
to highlight the major milestones of the half-century history of the department and 
its units, as well as outline educational achievements and research activities during 
this period.
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Data & Methods. Documents and materials on the history of formation and 
development of the department and its units, documents and materials on the 
educational and research activities during 50 years, as well as the author’s 
publications from the previous years. To highlight the half-century history of the 
department a classic historical-and-research approach has been applied, which 
combines the principles of historical and analytical assessment of both: historical 
milestones and obtained achievements.
Results. From its first year the department started tutoring specialists with 
qualification the “Soil Scientist Geographer” within the “Geography” speciality, as 
well as launched postgraduate programme 11. 00. 05 – biogeography and geography 
of soils. In 1967-1992, the soil sciences expedition of the department conducted a 
large-scale (1:10000 and 1:25000) survey and mapping of soils of collective and state 
farms in the south of Ukraine, Russian Federation, North and Central Kazakhstan in 
the area of more than 6 mln. ha. For more than 40 years the department’s and PSCL-
4 staff has been studying the impact of waters of different irrigational quality on 
the chemical composition of the southern Ukrainian soils, as well as properties and 
productivity of these soils. There has been established genetic nature and negative 
direction of a number of processes in the black soil under irrigation, there also 
have been justified and introduced into practice different measures to protect and 
increase fertility of soils under irrigation and drainage. It is recommended that the 
environmentally friendly and cost-effective drip method of land irrigation is used 
for the southern Ukrainian soils. Starting from 2001 under the TACIS aegis the 
study and mapping of contemporary geomorphologic processes of soils and lands 
in the lake district of Danube and Lower Dniester have been completed. In 2003 
there have been commenced research and mapping of soils and soil cover on Zmiiny 
island. The studies of modern landscapes and soil-geochemical environments and 
processes on the liman coasts in the Northwestern part of the Black Sea region as 
well as city`s soil, fluorine content in the system “natural environment – human”, 
and history of soil and geographical studies in the region, are considered additionally 
in the research within recent years.
Bearing in mind problems and topics the department addressed during its long-term 
scientific and research activities there has been developed a scientific school – “Soil 
Formation Processes in Black Soils of the Steppe Zone.” Over half a century the 
department schooled 14 candidates and 3 doctors of sciences, published more than 
10 books, about 500 scientific articles, scientific and practical recommendations, and 
training manuals.

Keywords: Department of Soil Science and Soil Geography of Odessa University, 
50th anniversary, educational and research activities.
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АГРОФІЗИЧНИЙ СТАН ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Викладено результати дослідження дернових опідзолених глейових ґрунтів 
Закарпатської низовини. Проаналізовано сучасний агрофізичний стан ґрунтів, 
зокрема, гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад, 
загальні фізичні властивості. Встановлено, що інтенсивне сільськогосподарське 
використання ґрунтів спричинило розвиток процесів фізичної деградації, яка 
проявляється у переущільнені ґрунтів та погіршенні загальних фізичних вла-
стивостей, формуванні брилистої структури. Запропоновано заходи оптимізації 
агрофізичного стану дернових ґрунтів. 

Ключові слова: Закарпатська низовина, дернові ґрунти, гранулометричний, 
мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад, деградація, охорона ґрунтів. 

ВСТУП

Закарпатська низовина – частина Середньодунайської рівнини у межах За-
карпатської області. Відповідно до фізико-географічного районування України 
досліджувана територія знаходиться у Чоп-Мукачівському природному районі 
Закарпатської низовинної області Українських Карпат [15]. 

Закарпаття – регіон давнього землеробства. Верхнє Потисся було заселе-
не східнослов’янськими племенами ще у першій половині І тисячоліття нашої 
ери, які займались підсічним і вогневим землеробством, скотарством. Під кі-
нець середньовіччя у межах Закарпатської низовини починає розвиватись ви-
ноградарство [11]. 

Дернові ґрунти Закарпатської низовини освоювались людиною одни-
ми з перших, що зумовлено їхнім розташуванням на вирівняних, достатньо 
зволожених ділянках. Дернові ґрунти за умов теплого клімату і достатнього 
зволоження відзначаються високою природною родючістю, тому інтенсивно 
використовуються як орні землі, сади, виноградники, так і високопродуктивні 
пасовища та сіножаті. Дернові ґрунти є сприятливими для вирощування ово-
чевих культур, зокрема ранніх овочів з використанням парникових технологій, 
крапельного поливу, а також кормових культур. Більше половини території ни-
зовини розорано і використовується під ріллею.

© В. Г. Гаськевич, Р. Б. Семащук, 2017
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Особливо інтенсивно дернові ґрунти почали використовуватись у другій по-
ловині ХХ століття, коли були проведені осушувальні меліорації, застосовува-
лась важка сільськогосподарська техніка, мінеральні добрива і агрохімікати. В 
теперішній час Закарпаття є одним із основних регіонів-постачальників ранніх 
овочів, фруктів, ягід, винограду в Україні. Тривалий і посилений антропоген-
ний пресинг на дернові ґрунти, монокультура, недостатнє внесення добрив, 
особливо органічних, спричинив розвиток процесів механічної деградації, де-
гуміфікації, що негативно відображається як на властивостях ґрунтів, так і ви-
робництві та якості сільськогосподарської продукції. 

В останні десятиліття фізичним властивостям грунтів і їхній трансформа-
ції в процесі сільськогосподарського використання приділяється значна увага. 
Сучасні уявлення про гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агре-
гатний склад ґрунтів, загальні фізичні властивості висвітлюються у наукових 
працях В.В. Медведєва, Т. М. Лактіонової, Т. Є Линдіної, Є. В. Шеїна, Л. О. 
Карпачевського та ін. [5; 6; 7; 8; 9; 14; 16]. Авторами схарактеризовано теоре-
тико-методологічні підходи до вивчення фізичних властивостей ґрунтів, їхньо-
го значення для формування ґрунтових режимів, впливу на екологічний стан 
ґрунтів, проблеми оптимізації фізичного стану ґрунтів за умови інтенсивного 
сільськогосподарського пресингу. 

Фізичні властивості дернових ґрунтів Малого Полісся і Надсянської рівни-
ни, розвиток деградаційних процесів внаслідок осушення та сільськогосподар-
ського використання, проблеми охорони ґрунтів висвітлено у наукових статтях 
і монографіях В. Г. Гаськевича, О. З. Луцишин [2; 4]. 

Водночас, відомостей про дернові ґрунти Закарпатської низовини у науко-
вій літературі небагато. Тому дослідження агрофізичного стану орних дерно-
вих ґрунтів, розвитку деградаційних процесів, окреслення шляхів оптимізації 
фізичних властивостей і збереження ґрунтів, є актуальним. 

Мета досліджень – схарактеризувати сучасний агрофізичний стан орних 
ґрунтів Закарпатської низовини в контексті інтенсивного сільськогосподар-
ського використання і розвитку деградаційних процесів. Об’єкт досліджень – 
дернові ґрунти Закарпатської низовини. Предмет досліджень – морфологіч-
ні особливості, гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний 
склад ґрунтів, процеси фізичної деградації ґрунтів. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження дернових ґрунтів проводилось на ключових ділянках, закла-
дених на території Ратівецької та Холмецької сільських рад Ужгородського 
району Закарпатської області. Використовувались загальноприйняті методи 
дослідження ґрунтів (порівняльно-географічний, порівняльно-профільний, 
аналітичний). Аналітичні роботи виконано у сертифікованій лабораторії ана-
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лізу ґрунтів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка відповідно до методик і стандартів, 
прийнятих в Україні. Оцінка агрофізичного стану ґрунтів проводилась шля-
хом розрахунків відповідних коефіцієнтів і показників. Механічна деградація 
ґрунтів оцінювалась згідно прийнятих в Україні методик [10]. Для визначення 
забарвлення ґрунтів використовувалась шкала Манселла [17]. 

При проведені досліджень використовувались ґрунтові карти масштабу 
1:200000 і 1:10000, топографічні карти масштабу 1:10000. Дослідження про-
водились у після вегетаційний період. Фізичні властивості ґрунтів вивчались в 
орному горизонті (0-30 см), який найбільше зазнає антропогенного пресингу. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дернові ґрунти (Albeluvisols Gleyic (ABgl) є типовими на території За-
карпатської низовини. Ґрунти приурочені до плоских, ускладнених мікроза-
падинами межиріч ріки Тиси та її приток, Латориці та Уж. Сформувались на 
давньоалювіальних відкладах суглинкового та глинистого гранулометричного 
складу, підстелених галечниками. 

Дернові ґрунти формуються в умовах надлишкового ґрунтового і поверхне-
вого зволоження, під трав’янистою рослинністю внаслідок поєднання інтен-
сивного дернового, слабкого підзолистого та глейового процесів ґрунтотворен-
ня. Для ґрунтів характерний акумулятивний тип профілю, тобто, максимальне 
накопичення гумусу і глинистих фракцій у верхній частині профілю. 

Тривале використання дернових ґрунтів позначилось на їхніх морфологіч-
них ознаках, мікроагрегатному і структурно-агрегатному стані, загальних фі-
зичних властивостях. 

Для характеристики морфологічної будови дернових глейових ґрунтів на-
водимо опис ґрунтового розрізу № 1, закладеного на південь від с. Холмець. 

Рельєф – плоска рівнина у межах межиріччя рік Латориця і Уж, зі слабким 
нахилом на південний захід, крутизною 0-1°, ускладнена вираженими мікро-
западинами. Нанорельєф – борозни від оранки. 

Поверхня ґрунту – незадернована, запливша, борознувата, грудкувато-бри-
листа, дуже тверда, тріщинувата. Ширина тріщин досягає 1,0-1,5 см. 

Угіддя – рілля. Сільськогосподарська культура – столові буряки у пригніче-
ному стані, сильно забур’янені. 

Потужність гумусового горизонту (Неgl+НРGI) – 39 см. 
Ознаки оглеєння – з поверхні у формі вохристих плям і залізисто-мангано-

вих пунктацій, з глибини 32 см – сизі та вохристі плями. 
Закипання від 10% НСІ – немає. 
Ґрунт: дерновий опідзолений глибокий глейовий важккосуглинковий на 

давніх алювіальних відкладах. 
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Неglор. 
0-32 см 

– гумусово-акумулятивний горизонт, орний шар, сірий з добре ви-
раженим буруватим відтінком (10YR6/2-10YR6/3 за шкалою Ман-
селла), неоднорідний, важкосуглинковий, грудкувато-брилистої 
структури, свіжий, дуже щільний, тріщинуватий, слабко вираже-
на крем’янкова присипка SiO2, залізисто-манганові пунктації та 
вохристі плями, червоточини, копроліти, корінці рослин, зрідка 
дрібна галька перехід до горизонту НРGl ясний за забарвленням, 
ущільненням, співпадає з глибиною оранки. 

НРGl 
32-39 см

– перехідний гумусований горизонт, бурувато-сизий із слабким 
сіруватим відтінком (10YR6/4), дуже неоднорідний, легкогли-
нистий, брилистої структури, свіжий, дуже щільний, злитий, трі-
щинуватий, плями SiO2, оглеєння у формі залізисто-манганових 
пунктацій, рясних вохристих та сизих плям, червоточини, копро-
літи, корінці рослин, перехід до горизонту РhGl поступовий за за-
барвленням і складенням. 

РhGl 
39-51 см

– перехідний слабогумусований горизонт, вохристо-світло бурий 
з сизуватим відтінком (10YR6/6), дуже неоднорідний, легкогли-
нистий, брилистий, вологий, дуже щільний, тріщинуватий, ряс-
ні вохристі та сизі плями оглеєння, залізисто-манганові пункта-
ції, червоточини, копроліти, корінці рослин, перехід до горизонту 
Р(h)Gl поступовий за забарвленням. 

Р(h)Gl 
51-64 см

– перехідний до ґрунтотворної породи, дуже слабогумусований, 
вохристо-бурого забарвлення (10YR6/6-10YR6/8), дуже неодно-
рідний, заклинки гумусованого дрібнозему по тріщинах та коре-
невинах, легкоглинистий, безструктурний, вологий, дуже щіль-
ний, слаботріщинуватий, сильнооглеєний, оглеєння у формі ряс-
них вохристих та сизих плям, залізисто-манганові конкреції, зу-
стрічаються червоточини, зрідка корінці рослин, перехід до гори-
зонту РGl поступовий за забарвленням і складенням.

РGl 
64-80 см

– ґрунтотворна порода, давні алювіальні відклади, сизувато-
брудно бурого забарвлення (5Y5/4-10YR6/8), дуже неоднорідний, 
легкоглинистий, безструктурний, вологий, дуже щільний, оглеєн-
ня у формі рясних сизих і вохристих плям, залізисто-манганових 
конкрецій. 

В гумусово-акумулятивному орному горизонті Неgl ґрунти характеризу-
ються сірим, світло-сірим забарвленням з добре вираженим бурим відтінком, 
що спричинено невисоким вмістом гумусу, його фульватним складом, наявніс-
тю оксидів Заліза та Алюмінію. Орний шар ґрунтів дуже щільний, покритий 
кіркою та розбитий системою тріщин шириною до 15 мм, твердий, з грудкува-
то-брилистою структурою. Безперечно, такі умови є незадовільними для роз-
витку сільськогосподарських культур. 
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Гранулометричний склад є однією з найважливіших генетичних і агроно-
мічних характеристик ґрунту. Будучи тісно пов’язаний з особливостями ґрун-
тотворних порід, гранулометричний склад відображає їхню трансформацію в 
процесі ґрунтотворення, є одним з індикаторів змін, що відбуваються у ґрунті 
внаслідок антропогенного впливу (осушення, зрошення) та різних умов сіль-
ськогосподарського використання. Як один з структурних рівнів твердої фази, 
гранулометричний склад зумовлює формування мікро- та макроструктури 
ґрунтів [3]. 

Досліджувані дернові ґрунти Закарпатської низовини характеризується 
важкосуглинковим, легкоглинистим та середньоглинистим гранулометрич-
ним складом, що зумовлено літологічними особливостями давньоалювіальних 
відкладів. Вміст фізичної глини (частинки розміром менше 0,01 мм) в орному 
горизонті Неgl важкосуглинкових відмін становить 49,08%, легкоглинистих – 
57,72%, середньоглинистих – 65,24-67,24% (табл. 1). 

Характерною особливістю дернових ґрунтів Закарпатської низовини є від-
носно низький вміст фракцій піску і високий вміст пилуватих фракцій та мулу. 
Зокрема, вміст мулистих фракцій (частинки менше 0,001 мм) коливається у 
широкому діапазоні – від 12,76 до 41,80%. Високий вміст у ґрунті пилу, зокре-
ма середнього (частинки розміром 0,01-0,005 мм), зумовлює зв’язаність у су-
хому стані, в’язкість і липкість у вологому, низьку водопроникність. Такі яви-
ща супроводжуються погіршенням структури, брилоутворенням, запливанням 
і формуванням кірки на поверхні, розтріскуванням. 

Мікроагрегатний склад ґрунтів, відображаючи ступінь міцності зв’язків 
між елементарними ґрунтовими частинками, визначає співвідношення виді-
лених фракцій, що дає можливість судити про формування мікроструктури і 
шпарового простору. В мікроагрегованих ґрунтах створюються сприятливіші 
умови для життя рослин і життєдіяльності мікроорганізмів. Разом з тим ґрунти 
з добре вираженою мікроагрегованістю піддатливі до переущільнення і утво-
рення кірки [13]. 

Дернові ґрунти Закарпатської низовини відзначаються добре вираженою мі-
кроструктурою. Серед мікроагрегатів в орному горизонті переважають фракції 
розміром 0,25-0,05 мм і 0,05-0,01 мм, вміст яких відповідно становить 18,76-
26,36% і 34,00-63,00% (табл. 2). Вміст активного мулу в горизонті Неglор. ко-
ливається у межах 1,60-3,84%. 

Значення фактора дисперсності Качинського в орному горизонті ґрунтів 
становить 8,3-12,5%, що засвідчує високу міцність мікроагрегатів (таблиця 3). 
Згідно прийнятих критеріїв за величиною фактора дисперсності, мікроострук-
туреність дернових ґрунтів характеризується як висока [14]. Фактор структур-
ності за Фагелером, величина якого становить 87,5-91,7%, підтверджує високу 
водостійкість і міцність мікроструктури. 

Висока водотривкість і міцність мікроструктури агродернових ґрунтів За-
карпаття підтверджується розрахованими ступенем агрегованості ґрунтів за 
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Бейвером і Роадесом, показником мікрооструктуреності Дімо, числом агре-
гації за Пустовойтовим (табл. 3). Ґрунти характеризуються високою потенці-
альною здатністю до оструктурення. Розрахунки гранулометричного показни-
ка структурності за Вадюніною в орному горизонті коливаються у діапазоні 
35,3-151,1%. 

Разом з тим, агродернові ґрунти характеризуються низькою протиерозій-
ною стійкістю, підтвердженням чого є розрахований показник протиерозій-
ної стійкості за Вороніним і Кузнєцовим, величина якого становить 0,01-0,09. 
Причиною низької протиерозійної стійкості ґрунтів є високий вміст мулистих 
фракцій у гранулометричному складі ґрунтів. 

Дернові пилувато-середньосуглинкові ґрунти (розріз 3), які у грануломе-
тричному складі містять найбільше середнього пилу, характеризуються най-
гіршими показниками міцності і водостійкості мікроструктури, низькою по-
тенційною здатністю до оструктурення, низькою протиерозійною стійкістю.

Макроструктура ґрунтів тісно пов’язана з його мікроагрегатним складом. З 
характером макроструктури поєднані фізичні умови ґрунту, його водний, по-
вітряний і термічний режими, а отже, умови життєдіяльності рослин і мікро-
флори [13, с. 28]. В. Р. Вільямс зазначав: “Структурний ґрунт – це той культур-
ний фон землеробства, на який накладаються всі інші агротехнічні заходи рос-
линництва: обробіток, удобрення, полив, сортове насіння та інше” [1, с. 238]. 
Унаслідок періодичного чергування дощових та сухих періодів, тривалого та 
інтенсивного сільськогосподарського використання ґрунтів із застосуванням 
важкої техніки і ґрунтооброблювальних знарядь, структурні агрегати руйну-
ються, ґрунти втрачають агрономічно-цінну структуру і деградують. 

За результатами досліджень, дернові ґрунти Закарпатської низовини харак-
теризуються незадовільним структурно-агрегатним станом. Вміст повітряно-
сухих агрономічно-цінних агрегатів розміром 0,25-10,0 мм в орному гори-
зонті ґрунтів становить 16,34-29,63% (таблиця 4). Відповідно прийнятих оці-
нок, структурно-агрегатний стан ґрунтів характеризується як незадовіль-
ний [14]. Сумарний вміст брилистих та пилуватих агрегатів розміром понад 
10 мм і менших 0,25 мм в орному шарі ґрунтів коливається у межах 70,37-
83,66%, з них 94,1-99,1% припадає на брилисті агрегати. Незадовільний стан 
структурно-агрегатного складу дернових ґрунтів підтверджується коефіцієн-
том структурності, величина якого становить 0,19-0,42 і оцінкою агрономічно-
цінної структури за С. І. Долговим та П. І. Бахтіним [14]. Ступінь деградації 
структурно-агрегатного складу агродернових ґрунтів характеризується як над-
то високий (кризовий) [12]. 

Унаслідок деградації структурно-агрегатного складу через руйнування 
агрономічно-цінних мезоагрегатів і ущільнення ґрунтів важкою сільськогос-
подарською технікою, в орному горизонті агродернових ґрунтів Закарпатської 
низовини виявлено високий сумарний вміст водостійких та щільних псевдоа-
грегатів, який становить 55,96-89,70% (таблиця 4). 
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Відповідно до класифікації І. В. Кузнєцової, водостійкість макрострукту-
ри характеризується як добра та надлишково висока [14]. Критерій водостій-
кості (критерій АФІ) становить 169-568%, що свідчить про добру і дуже добру 
водотривкість макроагрегатів. Розраховані показник водостійкості становить 
35-548%, а коефіцієнт водостійкості за В. В. Медведєвим дорівнює 0,12-0,80 
(таблиця 4). Наведені параметри водостійкості структури на фоні низьких 
значень коефіцієнта структурності свідчать про домінування у структурно-
агрегатному складі дернових ґрунтів псевдоагрегатів. 

Загальні фізичні властивості належать до основних інформативних показ-
ників при характеристиці ґрунтів, вони дають змогу зрозуміти генезис ґрунту, 
його сучасний агроекологічний стан, виявити напрямки трансформації деяких 
ґрунтових процесів і режимів внаслідок сільськогосподарського використання. 

Величина щільності твердої фази ґрунтів в орному шарі 0-30 см становить 
2,56-2,65 г/см3 (табл. 5). Щільність будови і загальна шпаруватість функціо-
нально визначаються структурно-агрегатним складом ґрунтів. Вони характе-
ризують ступінь окультурення і є важливим діагностичним критерієм механіч-
ної деградації ґрунтів. 

Тривале та інтенсивне сільськогосподарське використання дернових ґрун-
тів відобразилось на щільності будови, величина якої в орному шарі стано-
вить 1,34-1,57 г/см3 (табл. 5). Відповідно оцінки рівнів деградації за величиною 
щільності будови, ґрунти зазнали механічної деградації середнього, високого і 
надто високого (кризового рівня) [10]. 

Антропогенний пресинг призвів до погіршення загальної шпаруватос-
ті, величина якої в орному шарі досліджуваних ґрунтів становить 47,7-39,5% 
(табл.  5). Відповідно, низькою є шпаруватість аерації, величина якої становить 
здебільшого є нижчою 20%. Відповідно оцінки рівнів деградації за величиною 
загальної шпаруватості, ґрунти зазнали деградації середнього, високого і над-
то високого (кризового рівня) [10]. 

Отже, дернові глейові ґрунти Закарпатської низовини характеризуються 
незадовільним агрофізичним станом. Однією з причин є те, що фізичні влас-
тивості ґрунтів аграріями не беруться до уваги, а інколи відверто нехтують-
ся. Водночас, фізичні властивості – це співвідношення структур різного роз-
міру, щільність складення, шпаровий простір. Власне ці властивості визнача-
ють водно-повітряний режим, ріст кореневих систем, надходження до них еле-
ментів живлення і продуктивність рослин загалом. Саме ці властивості в пер-
шу чергу піддатливі негативним змінам (фізичній деградації) – переущільнен-
ню, знеструктуренню (брилуватості або розпиленню), утворенню кірки, трі-
щинуватості тощо [8]. 

Застосування важкої сільськогосподарської техніки, обробіток ґрунтів під 
посіви овочів ранньою весною, коли вони перезволожені і не досягли агроно-
мічної стиглості, відсутність внесення органічних добрив та полів багаторіч-
них трав у структурі сівозмін призводить до переущільнення ґрунтів, форму-
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вання брилистої структури, розтріскуванню. Перезволоження весною, оглеєн-
ня, переущільнення ґрунтів на фоні низького вмісту гумусу (2,78%), як пра-
вило, сприяє утворенню псевдоагрегатів, брил, спричиняє злитість і твердість 
орного шару. 

Охорона орних дернових ґрунтів Закарпатської низовини та оптимізація 
їхнього агрофізичного стану полягає у впровадженні агротехнічних, меліора-
тивних та організаційно-господарських заходів. Необхідно застосовувати нові 
ґрунтозберігаючі (структурозберігаючі) технології обробітку ґрунту, зокрема, 
вертикальну диференціацію орного шару за елементами родючості (щільніс-
тю будови, гумусованістю, шпаруватістю, вмістом поживних речовин), у тому 
числі мінімальні [6]. Обробіток ґрунту і посів слід проводити при досягнен-
ні ним агрономічної стиглості, оптимізувати полив і обробіток ґрунтів після 
поливу.

Необхідне регулярне внесення органічних добрив, а за їхньої відсутності 
запровадити посів культур-сидератів, у тому числі бобових, багаторічних трав. 
Слід також провести вапнування ґрунтів дозою 8-15 т вапна на гектар. 

ВИСНОВКИ

Результати польових та лабораторних досліджень засвідчили, що орні дер-
нові ґрунти Закарпатської низовини характеризуються незадовільним агрофі-
зичним станом. Важкий гранулометричний склад ґрунтів, посилений антропо-
генний пресинг з використанням важкої сільськогосподарської техніки спри-
чинили переущільнення ґрунтів, формування брилистої структури. Ступінь де-
градації структурно-агрегатного складу дернових ґрунтів характеризується як 
надто високий. За величиною щільності будови орному шарі і загальної шпа-
руватості, ґрунти зазнали фізичної деградації середнього, високого і надто ви-
сокого (кризового рівня). Фізична деградація дернових ґрунтів має суто антро-
погенну ґенезу і вимагає невідкладних заходів щодо її мінімізації. 

Оптимізація агрофізичного стану дернових ґрунтів Закарпатської низовини 
полягає у зменшення питомого тиску, мінімізації використання важкої техні-
ки, внесенні органічних добрив, посіві культур-сидератів, вапнуванні ґрунтів. 
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АГРОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРНОВЫХ ПОЧВ 
ЗАКАРПАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Резюме
Изложены результаты исследования дерновых оподзоленных глеевых почв 
Закарпатской низменности. Проанализировано современное агрофизиче-
ское состояние почв, в частности, гранулометрический, микроагрегатный, 
структурно-агрегатный состав, общие физические свойства. Установлено, 
что интенсивное сельскохозяйственное использование почв повлекло разви-
тие процессов физической деградации, которая проявляется в переуплотнен-
ные почв и ухудшении общих физических свойств, формировании глыбистой 
структуры. Предложены мероприятия оптимизации агрофизического состоя-
ния дерновых почв. 

Ключевые слова: Закарпатская низменность, дерновые почвы, гранулометри-
ческий, микроагрегатный, структурно-агрегатный состав, деградация, охрана 
почв. 
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AGROPHYSICАL STATE OF SODDY SOILS OF THE 
TRANSCARPATHIAN LOWLAND

Abstract
Problem Statement and Purpose. Soddy soils are the basis of agricultural land of 
the Transcarpathian lowland. They have been long and extensively used mainly for 
arable land, are intensive anthropogenic pressure leading to physical degradation. 
However, there is not much data on soddy soils of the Transcarpathian lowland in the 
scientific literature. Therefore, the studies of agrophysical state of arable soddy soil, 
degradation processes development, methods for the optimization of the physical 
properties are quite important.
The purpose of the research is to characterize the current agrophysical state of arable 
soils of the Transcarpathian lowland. The object of research – arable soddy soil of 
the Transcarpathian lowland. Subject of research – morphological characteristics, 
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granulometric, microaggregate, structural-aggregate composition of soil, physical 
degradation processes.
Data & Methods. In writing the article, we used materials of own field and labora-
tory studies. Commonly used methods of soil study have been applied (comparative 
geographical, comparative profile, analytical methods). Evaluation of soil agrophys-
ical state was performed by calculating the relevant factors and indices. Physical 
degradation of soils was estimated by the methods adopted in Ukraine.
Results. Soddy soils (Albeluvisols Gleyic (ABgl) are typical in the Transcarpath-
ian lowland. Arable soil horizon is gray, light gray with a distinct brown shade 
(10YR6/2-10YR6/3 based on the Munsell color system). It is very dense, coated 
with crust and is broken down by wide cracks up to 15 mm in size, it is solid with 
the lumpy structure.
The content of physical clay (particles smaller than 0.01 mm in diameter) in the ar-
able horizon Неgl of highly loamy soddy soils is 49.08%, mildly loamy – 57.72%, 
medium loamy – 65.24-67.24%. High concentrations of dust in the soil, in particular 
of medium dust (particle size – 0.01-0.005 mm) results in connectivity in the dry 
state, viscosity and stickiness in humid state, low permeability. These phenomena 
are accompanied by deterioration in the structures, creation of blocks, formation of 
a crust on the surface, cracking.
Among microaggregates, the arable horizon is dominated by the 0.25-0.05 mm and 
0.05-0.01 mm fractions, the content of which is 18.76-26.36% and 34.00-63.00%. 
The content of sludge in the horizon Неglор. varies within 1.60-3.84%. Soddy soils 
are characterized by high potential ability to structure formation.
Content of air-dry agronomically valuable 0.25-10.0 mm aggregates in the arable 
soil horizon is 16.34-29.63%. According to the accepted estimates, the structural and 
physical state of the soil is characterized as unsatisfactory. The degree of degradation 
of structural-aggregate composition of the soddy arable soil is characterized as too 
high (crisis).
By the density of the arable layer structure (1.34-1.57 g / cm3) and the total porosity 
(47.7-39.5%), the soils have suffered medium, high and very high (crisis) physical 
degradation.
Physical degradation of soddy soil is purely of anthropogenic origin. Optimization 
of the agrophysical state of the soddy soil of the Transcarpathian lowland is based on 
decrease in the the specific pressure on the soil and minimization of the use of heavy 
machinery, use of organic fertilizers, green manure crops sowing, crop, soils liming.

Keywords: Transcarpathian lowland, soddy soil, granulometric, microaggregate, 
structural-aggregate composition, degradation, protection of soils.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЧОРНОЗЕМОУТВОРЕННЯ НА 
ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ

Викладено результати дослідження сутності та географо-генетичних особ-
ливостей процесу чорноземоутворення на о. Зміїний. Схарактеризовано 
комплект і комплекс елементарних процесів чорноземоутворення на остро-
ві – повсте(під стилко)утворення, гумусоутворення і накопичення гумусу, аку-
муляції біофільних елементів і Нітрогену, засолення і осолонцювання. Вста-
новлено показники діагностики елементарних ґрунтових процесів, їхні значен-
ня і характеристики.

Ключові слова: острів Зміїний, чорноземоутворення, гумусоутворення і гуму-
сонакопичення, засолення, осолонцювання.

ВСТУП

Ще перші дослідники о. Зміїний позаминулого і минулого століть 
М.  Д.  Крит ський, О. Д. Нордман, V. Cucu, G. Vlasceanu, а починаючи з 2003-
2005 рр. – і ґрунтознавці ОНУ імені І. І. Мечникова [1, 2 та ін.] однозначно 
констатували повсюдне поширення на о. Зміїний чорноземних ґрунтів. Форму-
ються вони на продуктах вивітрювання щільних скельних порід кислого хіміч-
ного складу. Вирізняються короткопрофільністю (зазвичай до 25-40 см), некар-
бонатністю, кам’янистістю-щебенюватістю, кислою та сильнокислою реакці-
єю, локальною засоленістю і практично повсюдною солонцюватістю. Вміст гу-
мусу у верхніх горизонтах аномально високий – від 8-10 до 15-18%, що у рази 
більше, ніж в чорноземах суходолу на широті острова. У складі гумусу пере-
важають гумінові кислоти із домінуванням фракції ГК-1 за практичної відсут-
ності типової для чорноземів фракції ГК-2 (табл. 1).

Зазначені особливості чорноземних ґрунтів дають підстави говорити про 
особливості та специфіку процесу чорноземоутворення на острові. З метою 
з’ясування висловленої думки звернемось до класичних основ теорії чорнозе-
моутворення, фундаторами якої були Н. Д. Борисяк, В. В. Докучаєв, П. А. Кос-
тичев, Л. І. Прасолов, І. А. Крупеніков та інші дослідники. Так, В. В. Докучаєв 
[3] зазначав, що чорнозем – це типово степовий ґрунт під покривом трав’яної 
рослинності, який є результатом накопичення перегною (гумусу) «від зігнит-
тя» відмерлої рослинності в умовах взаємодії клімату, віку країни, рослиннос-

© І. В. Леонідова, 2017



103

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

ті, рельєфу місцевості і ґрунтоутворювальної породи. Утворюються чорноземи 
на породах різної ґенези – пухких і щільних, карбонатних і некарбонатних, по-
чинаючи від девонського до постпліоценового віку за умови одночасного про-
тікання двох процесів: 1) накопичення гумусу у верхніх горизонтах ґрунтово-
го профілю ґрунту і поступового проникнення його донизу; 2) утворення гуму-
су в ґрунтовому профілі в результаті зігниття коренів рослин. При цьому В. В. 
Докучаєв, а в подальшому і Л. І. Прасолов [8] встановили, що різні материнські 
породи зумовлюють в утворених на них чорноземах певні особливості будови 
профілю, речовинно-хімічного складу і властивостей. 

Важливою природною передумовою процесу чорноземоутворення, як від-
мічали Докучаєв [3], а в подальшому Прасолов [8], Ковда [4] та інші дослідни-
ки, є помірне, а частіше недостатнє атмосферне зволоження, непромивний чи 
періодично промивний тип водного режиму ґрунтів. Період активної мінера-
лізації і гуміфікації опаду степової трав’яної рослинності в період весняного 
зволоження змінюється періодом поліконденсації – ускладнення новоутворе-
них гумусових речовин у наступні посушливу і морозну пори року. Тобто, під 
степовою трав’яною рослинністю сезонно чергуються періоди інтенсивного 
гумусоутворення і гумусонакопичення. Кінцевим результатом протікання цих 
елементарних ґрунтових процесів (ЕҐП) є утворення, накопичення і консерва-
ція в ґрунті органічної речовини у формі нових, стійких до розкладу гумусових 
речовин, які тісно поєднуються з мінеральною матрицею, формування у верх-
ній частині профілю гумусово-акумулятивного горизонту і накопичення в ньо-
му значної кількості біофільних елементів, в т. ч. кальцію. 

Мета роботи – з’ясування географо-генетичних особливостей процесу 
чорноземоутворення на о. Зміїний. Об’єкт дослідження – ґрунтотворення на 
острові та процес чорноземоутворення зокрема. Предмет дослідження – сут-
ність та особливості процесу чорноземного ґрунтоутворення на острові і влас-
тивих йому комплектів і комплексів ЕҐП. Цим й обумовлені актуальність, нау-
кова новизна та теоретичне і практичне значення нашої роботи, оскільки до-
сліджується незвичний випадок специфічного чорноземоутворення на невели-
кому (всього 20,5 га) кам’янистому острові в акваторії Чорного моря.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу роботи покладено результати виконаних нами у 2008-2016 рр. 
досліджень природних умов і чинників ґрунтотворення на о. Зміїний, їх осо-
бливостей, просторових відмінностей і ґрунтоутворювального потенціалу, 
генетико-діагностичних особливостей показників і характеристик морфології, 
речовинно-хімічного складу і властивостей ґрунтів острова (табл. 1), проце-
сів їх формування та просторових відмінностей. При виконанні роботи вико-
ристано традиційні методи ґрунтово-генетичних і порівняльно-географічних 
(порівняльно-профільних) досліджень. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У світлі схарактеризованих напрацювань з теорії чорноземоутворення із за-
лученням матеріалів проведеного нами вивчення природних умов як чинни-
ків ґрунтотворення стає очевидним, що природно-екологічні умови острова 
є сприятливими для утворення ґрунтів саме чорноземного типу. Це перш за 
все доволі багата степова трав’яна рослинність, під якою сформувався гори-
зонт ґрунтової дернини Hd та наземної повсті Нс, де зосереджено 60-70% су-
марної біомаси. Після відмирання трав їхня біомаса у значній кількості транс-
формується у гумусові речовини. Гумусоутворенню і гумусонакопиченню та 
чорноземоутворенню загалом сприяє щорічна сезонна змінюваність весняно-
ранньолітнього періоду оптимального зволоження та мінералізації і гуміфіка-
ції органічних решток, довготривалість періоду літньо-осіннього висушування 
ґрунту та діапаузи у розвитку трав, коагуляції-консервації і накопичення ново-
утворених гумусових речовин. При цьому в результаті поступового зростання 
потужності поверхневого органогенного горизонту Нd+Нс під практично неза-
йманою степовою трав’яною рослинністю острова з плином часу зростає дого-
ри і потужність утворюваних чорноземних ґрунтів [5].

Водночас результати наших досліджень засвідчують низку особливос-
тей чорноземоутворення на острові, спричинених насамперед особливостя-
ми природних чинників ґрунтотворення. Сутнісно це один із проявів дерново-
гумусоакумулятивного процесу під покривом степової трав’яної рослиннос-
ті на малопотужній (зазвичай 20-40, до 50 см) щебенювато-кам’янистій корі 
вивітрювання щільних кислих порід в умовах цілорічного поступання солей 
з акваторії моря. Є результатом прояву – дії комплекту-комплексу біогенно-
акумулятивних ЕҐП – повсте(підстилко)утворення, гумусоутворення і гумусо-
накопичення, акумуляції біофільних елементів і Нітрогену, а також процесів 
засолення і осолонцювання ґрунтів (табл. 2).

Повсте(підстилко)утворення. В умовах острова на горизонт ґрунтової 
дернини щорічно накладається опад відмерлої надземної фітомаси, утворюю-
чи шар (горизонт) наземної трав’яної підстилки – степової повсті (Нс). Маса 
повсті поступово ущільнюється і з часом розкладається. Верхній її шар – це за-
звичай слаборозкладений опад, в середньому шарі (ферментації) опад уже роз-
рушений, а нижній (наземний) шар повсті на горизонті дернини (шар гуміфі-
кації) – це уже однорідна органо-мінеральна маса. Потужність шару повсті під 
багатою високотравною рослинністю в межах краще вологозабезпечених пів-
нічної і східної частин острова та на виположених підніжжях схилів і днищах 
понижень сягає 5-6 см, в умовах ксероморфніших східної і південної частин 
становить 3-4 см.

Гумусоутворення і гумусонакопичення. Ще з наукових праць фундаторів 
вчення про ґенезу чорноземів Н. Д. Борисяка, В. В. Докучаєва, П. А. Костиче-
ва, О. Г. Набоких, В. Р. Вільямса, наступних поколінь дослідників відомо, що 
основним процесом, яким обумовлюється утворення і накопичення гумусу в 
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чорноземах, є дерново-гумусоакумулятивний під степовою трав’яною рослин-
ністю. Суть його – в утворенні і накопиченні гумусу гуматного типу з форму-
ванням гумусово-акумулятивного горизонту Н у верхній частині профілю та 
накопиченні в цьому горизонті біофільних елементів, зокрема Кальцію.

\Таблиця 2
Елементарні ґрунтові процеси  

та показники їхньої діагностики і характеристики
Елементарні ґрунтові 

процеси
Показники діагностики 

чи характеристики
Процес 

чорноземоутворення

Повсте(підстилко)
утворення

Потужність 
повсті 3-5, до 6 см

Гумусоутворення і 
гумусонакопичення

Вміст детриту в 
гумусі 25-35, до 40%

Засолення Хімізм і ступінь 
засоленності

Сезонно-динамічно змінні 
за річної квазірівноважної 
стабільності

Осолонцювання Вміст обмінного 
Na+

3-7, до 8-10% у верхніх 
горизонтах, з глибиною 
зростає до 6-9 (15)%

Як зазначають В. В. Пономарьова і Т. О. Плотнікова [7], гумус чорноземів – 
це похідна степової трав’яної рослинності, в значній мірі пов’язана з її життє-
діяльністю. Гумус і степовий фітоценоз співіснують в єдиному ритмі. В пері-
од весняно-ранньолітнього оптимального зволоження і бурхливого наростання 
вегетативної маси трав відбуваються процеси доволі інтенсивного розкладан-
ня, гуміфікації і мінералізації органічних решток, а також гумусу, і споживання 
елементів мінералізації рослинами. У наступні посушливий літньо-осінній та 
холодний зимовий періоди процеси гуміфікації органічних решток уповільню-
ються, а новоутворені гумусові речовини дегідратуються, поліконденсуються, 
коагулюють і накопичуються у верхніх горизонтах ґрунтів. При цьому зазначи-
мо, що в кінці літа, коли розвиток рослин на острові практично припиняється, 
вони «віддають» у ґрунт з прижиттєвими кореневими виділеннями нову син-
тезовану органічну речовину. Тобто, вищі зелені рослини впливають на ґрунт, 
ґрунто– і гумусоутворення не тільки відмерлими рештками, але й про-
дукуванням ще за життя у ґрунт через активні корені різних органічних і мі-
неральних компонентів – органічних кислот, іонів ОН-, Н+, НСО3

-, амінокис-
лот, ферментів, гелеподібних виділень тощо. Дослідженнями С. А. Самцевич 
[9] встановлено, що маса гелеподібних виділень сягає 700-1250 м3/га під сіль-
ськогосподарськими культурами, – це порядку 70-125 ц/га сухої речовини. Під 
степовою трав’яною рослинністю маса гелеподібних виділень набагато біль-
ша – понад 10% загальної біомаси. Тобто, кореневі виділення трав, згідно [7, 
9], є важливим джерелом активної форми перегною ґрунтів. 
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Результати визначення вмісту і профільного розподілу гумусу в досліджу-
ваних чорноземних ґрунтах із долученням матеріалів вивчення умов їх утво-
рення та морфогенетичних особливостей, і гумусового профілю зокрема, да-
ють підстави для висновку про специфіку та особливості гумусоутворення і 
гумусонакопичення на острові, що обумовлено природно-екологічними умова-
ми утворення і накопичення гумусу. Перш за все, високою біомасою практично 
незайманої степової трав’яної рослинності, більша частина якої (60-70%) зо-
середжена у поверхневому органогенному горизонті ґрунтової дернини Hd  + 
степової повсті Нс [5]. Водночас тут надзвичайно низький рівень мікро- і ме-
зобіологічної освоєності ґрунтів та біопереробки органічних решток, гуму-
сових і в різній мірі гуміфікованих речовин. За порівняно короткий весняно-
ранньолітній вологий період поступаюча маса відмерлих органічних решток 
не встигає повністю мінералізуватися та гуміфікуватися і в наступний довго-
тривалий період літньо-осіннього висушування ґрунту консервується і нако-
пичується в його верхніх горизонтах. В результаті чорноземні ґрунти острова 
вирізняються незвично високим (до 15-18%) вмістом гумусу з високою част-
кою детриту в його складі – 25-35%, до 40%. Гумусові речовини практично не 
зв’язані з мінеральною матрицею, у сухому стані легко розтираються до од-
норідного «тонкосажового» стану, а при зволоженні перетворюється в чорну 
мазку масу. Ймовірно, за характером зв’язку з мінеральною матрицею гумус 
тут переважно типу модер. У складі гумусу різко домінують ГК – 60-65% від 
Сзаг, що засвідчує надзвичайно високий ступінь гуміфікації органічних речо-
вин. Відношення Сгк:Сфк зазвичай у межах 2,5-3,3 (табл. 1), тобто гумус тут гу-
матного типу, властивого чорноземним ґрунтам. 

Встановлено, що на ксероморфніших схилах східної і південної частин ост-
рова, а також на ділянках неглибокого (до 10-15 см) залягання щільних порід 
вміст детриту в гумусі зростає, порівняно з краще вологозабезпеченими захід-
ною і північною частиною території, й особливо з виположеними підніжжями 
схилів та днищами понижень, де інтенсивніші процеси мінералізації та гуміфі-
кації органічних решток, і чорноземоутворення загалом. В умовах кращого во-
логозабезпечення зростає якість і стабільність гумусу, а в його складі збільшу-
ється вміст типово чорноземної фракції ГК-2. 

Для характеристики процесів гумусоутворення і гумусонакопичення, їх 
особливостей і закономірностей залежно від зонально-підзональних та гідро-
логічних відмінностей умов ґрунтотворення і типів ґрунтів М. І. Полупан із 
співавторами [6] запропонували коефіцієнт профільного нагромадження гуму-
су (КПНГ) і коефіцієнт відносної акумуляції гумусу (КВАГ). КПНГ – критерій 
визначення типу ґрунтотворення, представляє співвідношення між вмістом гу-
мусу і фізичної глини у профілі ґрунту. КВАГ – критерій інтенсивності гуму-
сонакопичення в зональних ґрунтах, діагностична ознака їхнього підтипового 
рівня та ступеня гідроморфності, представляє співвідношення між вмістом гу-
мусу і фізичної глини у 0-30 см горизонті, віднесене до 10% останньої. За ре-
зультатами визначень названих авторів, КПНГ в чорноземах звичайних суходо-
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лу півдня України складає 0,055-0,065, в чорноземах південних – 0,045-0,055, 
а КВАГ – 0,70-0,90 і 0,55-0,66, відповідно. Причому із зростанням ступеня гід-
роморфності ґрунтів і збільшенням вмісту фізичної глини значення як КПНГ, 
так і КВАГ збільшуються. 

За пропонованою методикою нами визначено коефіцієнти КПНГ і КВАГ у 
чорноземних ґрунтах острова (табл. 1). Як засвідчують отримані дані, значен-
ня коефіцієнтів гумусонакопичення тут різко різняться від значень в чорнозе-
мах материкової території України. Так, значення КВАГ у ґрунтах острова на 
порядок, а КПНГ – на 1,5-2,0 порядки більші, порівняно із відповідними зна-
ченнями у зональних чорноземах звичайних і чорноземах південних на лесо-
вих породах півдня України. Це вже дає підстави зробити висновок про специ-
фічність та особливості гумусоутворення і гумусонакопичення на острові, яке 
відбувається під покривом практично незайманої степової трав’яної рослин-
ності, на відміну від умов практично повсюдного агроосвоєння чорноземів ма-
терикового півдня України. В результаті вміст гумусу у ґрунтах острова у 2-3 
рази більший, і що важливо – із високим вмістом детриту у верхніх горизон-
тах, порівняно із агроосвоєними чорноземами суходолу півдня країни. Зазна-
чимо, що співставлювані чорноземи суттєво різняться і за гранулометричним 
складом. Якщо чорноземи на лесових породах пересічно середньо– і важко-
суглинкові із вмістом фізичної глини 35-50, до 55-65%, то чорноземні ґрунти 
острова піщано-легкосуглинкові та супіщані сильнокам’янисті з вмістом фі-
зичної глини у дрібноземі лише 19-28%. 

Зважаючи на сказане, неправомірно, очевидно, співставляти коефіцієнти 
КПНГ і КВАГ чорноземних ґрунтів острова під покривом степової трав’яної 
рослинності на малопотужній кам’янистій корі вивітрювання щільних кис-
лих порід і агроосвоєних чорноземів материкового півдня України на пухких 
карбонатних лесових суглинках і глинах легких. Разом з тим, незважаючи на 
зазначенні суттєві відмінності умов утворення і речовинно-хімічного складу 
співставлюваних чорноземних ґрунтів, отримані нами показники є підставою 
для висновку, що гумусоутворення і гумусонакопичення та процес чорноземо-
утворення загалом на острові вирізняються специфічними і доволі суттєвими 
особливостями. 

Процес засолення ґрунтів. На поверхню острова практично цілорічно з ат-
мосферними опадами і відкладеннями, а також безпосередньо з моря посту-
пають солі, головно хлориди і сульфати натрію. Це спричинює процес засо-
лення ґрунтів, який вирізняється сезонно-динамічною змінюваністю як хіміз-
му, так і ступеня засоленості за річної загалом їхньої квазірівноважної стабіль-
ності. У літні посушливі місяці засоленість верхніх горизонтів дещо зростає, а 
весною і після рясних літньо-осінніх дощів знижується внаслідок розсолення 
верхніх горизонтів низхідними токами атмосферної вологи. Солі, які вимива-
ються з ґрунтів, в значній кількості поступають у підґрунтові води, а частково 
з латерально-підґрунтовим стоком видаляються за межі острова.
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Процес осолонцювання та солонцюватість ґрунтів. Результати визначен-
ня вмісту увібраного натрію у чорноземних ґрунтах острова свідчать про прак-
тично повсюдну їхню слабку і середню солонцюватість. Причому з глибиною 
по профілю вміст натрію у ҐВК збільшується до 6-9, а в ряді випадків і 13-15% 
від суми увібраних катіонів-основ. Водночас у досліджуваних ґрунтах із підви-
щеним вмістом обмінного натрію відсутні будь-які ознаки прояву солонцево-
ілювіального ЕҐП та елювіально-ілювіальної диференціації профілю. Тобто, 
маємо унікальний випадок «натрієво-хімічної» солонцюватості ґрунтів без 
будь-яких ознак солонцево-ілювіального ЕҐП та елювіально-солонцевої дифе-
ренціації їхнього профілю.

Серед інших особливостей процесу чорноземоутворення на острові та утво-
рених чорноземних ґрунтів відмітимо ще наступне. Мала потужність ґрунто-
утворювального субстрату є природною перепоною для формування потуж-
ної кореневої системи трав’яної рослинності, а відповідно й утворення гли-
бокопрофільних чорноземних ґрунтів. Потужність їхнього профілю на остро-
ві пересічно до 25-40 (45) см. Від вихідних порід ґрунти успадковують некар-
бонатність, кам’янистість, кислотність та збідненість основами. За рельєфом 
найкращі умови для розвитку трав’яної рослинності, а відповідно і чорнозе-
моутворення, на виположених делювіально-акумулятивних підніжжях схилів 
та днищах понижень, куди додатково поступають волога та продукти вивітрю-
вання і ґрунтоутворення з гіпсометрично вищих рівнів. На таких ділянках і по-
тужніші чорноземні ґрунти – порядку 45-55, а на днищах улоговин до 65-75 см. 
Відносно потужніший ґрунтово-рослинний покрив і на краще вологозабезпе-
чених схилах західної та північної експозицій.

ВИСНОВКИ
1. Чорноземоутворення на острові – це сутнісно дерново-гумусо-

акумулятивний процес під покривом практично незайманої степової трав’яної 
рослинності на малопотужній корі вивітрювання щільних кислих порід в умо-
вах поступання солей з акваторії моря. Є результатом сукупного прояву-дії 
низки ЕҐП – підстилкоутворення, гумусоутворення і гумусонакопичення, аку-
муляції біофільних елементів і Нітрогену, засолення і осолонцювання.

2. Специфічно-особливими є процеси гумусоутворення і гумусонакопичен-
ня в ґрунтах острова. В результаті у верхніх горизонтах чорноземних ґрунтів 
накопичується до 15-18% гумусу типу модер з високим (до 35-40% маси) вміс-
том детриту та аномально високими значеннями коефіцієнтів КПНГ (0,61-1,76, 
до 2,09) і КВАГ (3,23-7,44, до 8,93). 

3. Процес засолення ґрунтів вирізняється сезонно-динамічною змінюваніс-
тю як хімізму, так і ступеня засоленості за річної загалом їхньої квазірівноваж-
ної стабільності. 

4. За вмістом увібраного натрію чорноземні ґрунти острова практично по-
всюдно слабко- і середньосолонцюваті. Водночас у досліджуваних ґрунтах 
із підвищеним вмістом обмінного натрію відсутні ознаки прояву солонцево-
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ілювіального ЕҐП. Тобто, маємо унікальний випадок «натрієво-хімічної» со-
лонцюватості ґрунтів без будь-яких ознак елювіально-ілювіальної диференці-
ації їхнього профілю
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЧОРНОЗЕМООБРАЗОВАНИЯ НА 
ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ

Резюме
Изложены результаты исследования сущности и географо-генетических осо-
бенностей процесса чорноземообразования на о. Змеиный. Охарактеризованы 
комплект и комплекс элементарных почвенных процессов чорноземообразова-
ния на острове – подстилкообразования, гумусообразования и накопления гу-
муса, аккумуляции биофильных елементов и Нитрогена, засоления и осолон-
цевания. Установлено показатели диагностики элементарных почвенных про-
цессов, их значения и характеристики.

Ключевые слова: остров Змеиный, черноземообразование, гумусообразова-
ние и гумусонакопление, засоление, осолонцевание. 
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PECULIAR FEATURES OF THE BLACK SOIL FORMATION 
PROCESSES ON ZMIINY ISLAND

Abstract
Problem Statement and Purpose. Specific type of black soils has been formed on the 
inter rock surfaces of Zmiiny island. These soils are short profile, stony, unusually 
rich in humus, acidic, in varying degrees saline and alkaline. Until recently, the 
geographical and genetic characteristics of these soils, as well as the soil formation 
processes on the island, have not been properly studied. In this regard, the goal of the 
article resides in clarifying the geographical and genetic characteristics of the black 
soils and the soil formation processes on Zmiiny island.
Data & Methods. The article is based on the 2008-2016 researches conducted on the 
natural conditions and factors of the soil formation on the Zmiin island, including 
their peculiarities, spatial differences, soil formation potential, genetic and diagnostic 
indicators and specifications of their morphology, chemical composition and soil 
properties, processess of their formation and spatial differences. While conducting 
the research the traditional soil and genetic, as well as comparative geographic 
(comparative profile) methods were implemented.
Results. The publication presents research results on the essence, as well as on 
geographic and genetic peculiarities of the black soil formation processes on the 
Zmiiny island. These are predominantly turf and humus accumulative processes 
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taking place under the layer of untouched steppe vegetation on the thin weathering 
crust of solid acid rocks in the conditions of supplies of salts from the sea. Both 
range and complexity of elementary soil formation processes on the island have 
been characterized, what includes felt(bedding)formation, humus formation, humus 
accumulation, biophile elements accumulation, nitrogen accumulation, salinity 
and alkalinity. The values and specifications of indicators allowing to diagnose 
elementary soil processes have been established. It appeared that processes of 
humus formation and humus accumulation are specific and peculiar for the insular 
soils. The highest horizons of the black soils are capable to accumulate up to 15-
18% of a type moder humus with a high (25-35, up to 40%) content of detritus. 
The soil salinization process is characterized with a dynamic seasonal variability 
in chemistry, as well as in the degree of salinity; this said soils retain their quasi-
equilibrium stability throughout the year. Considering the amounts of natrium (3-
7, up to 8-10% in highest horizons) the black sea insular soils are lightly– or 
moderately saline, though without any morphologic signs of alkalinization. One may 
speak here of a unique case of natrium-chemical salinity of the black soils without 
any signs of eluvial and deluvial differentiation of their profile.

Keywords: Zmiiny island, black soil formation, humus formation and humus ac-
cumulation, salinization, alkalinization.
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РУДЯКОВІ НОВОУТВОРЕННЯ ЗАЛІЗА У ГРУНТАХ МАЛОГО 
ПОЛІССЯ

В статті проаналізовано особливості профільного розподілу рудякових ново-
утворень у дернових глейових ґрунтах Малого Полісся та їхній фракційний 
склад. Встановлено, що максимальний вміст рудякових нововутворень (47,1%) 
характерний для перехідного оглеєного горизонту, а в його межах переважа-
ють рудяки більше 3,6 см (33,7%). У дрібноземі та рудяках в межах генетич-
них горизонтів визначено валовий вміст заліза та валовий хімічний склад. На 
основі результатів валового хімічного складу дрібнозему та рудяків розрахо-
вано коефіцієнт накопичення елементів (Кх) і встановлено особливості його 
профільного розподілу.

Ключові слова: новоутворення, рудяки, дернові глейові ґрунти, Мале Полісся, 
коефіцієнт накопичення.

ВСТУП

Дослідження генези ґрунтів і їхніх властивостей вимагає детального ви-
вчення новоутворень. В гумідних умовах найпоширенішими формами ґрунто-
вих новоутворень є залізисті. Залізо характеризується змінною валентністю, 
здатністю утворювати комплексні сполуки і формувати новоутворення – сфор-
мовані скупчення у ґрунтовій масі речовин різної форми і хімічного складу, які 
є результатом процесу ґрунтотворення [3, 7, 8]. Типовими формами залізистих 
новоутворень є: рудяки, болотна руда, ортштейни, ортзандри, пунктації, псев-
дофібри, вохристі плями. За твердженням Ф. Дюшофура (1970) роль заліза в 
кислих ненасичених гумусованих ґрунтах може бути порівняна із роллю каль-
цію у чорноземах, оскільки воно виконує ряд важливих функцій і слугує осно-
вою для діагностики ґрунтотворних процесів: аморфне і слабокристалізоване 
залізо виконує в ґрунтах функції структуроутворювача; залізо в обмінній формі 
поглинається рослинами, захищаючи їх від хлорозу; залізоорганічні комплекси 
зменшують незворотне зв’язування фосфору і сприяють його доступності для 
живлення рослин; сполуки заліза як структуроутворювачі покращують фізич-
ні властивості кислих ґрунтів. При певних умовах, особливо при осаджені і 
утворенні конкреційних ортштейнових, ортзандрових прошарків, залізо погір-
шує фільтрацію і зумовлює появу постійного чи сезонного перезволоження, а 
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відновні форми можуть бути токсичними для рослин. Накопичення чи елю-
віювання вільного заліза пов’язано із проявом ряду елементарних ґрунтових 
процесів, що зумовлюють формування генетично самостійних типів ґрунтів. 

Зазначені властивості заліза, за умови незначної рухомості, визначають осо-
бливий інтерес до його дослідження як діагностичної ознаки різних елемен-
тарних макро– і мікропроцесів ґрунтотворення. Тому, важливим є ідентифіка-
ція новоутворень заліза із відповідними їм мінералами та виявлення стійких 
діагностичних властивостей окремих його форм для встановлення ґрунтотвор-
них процесів і прогнозування еволюції ґрунтів [5, с. 12]. 

 Встановлення ареалів ґрунтів із сформованими новоутвореннями заліза 
(дернова руда, рудяки) людиною проводилося ще до формування знань про 
ґрунти та використання їх як основного засобу виробництва у сільському гос-
подарстві, оскільки саме такі новоутворення слугували сировиною для дав-
ньої металургії та ковальства. Місцеве населення встановило, що скупчення 
новоутворень заліза приурочені до ґрунтів перезволожених територій, а місця 
їхнього минулого добування відображенні у назвах населених пунктів (Руда, 
Рудно, Рудки та ін.) чи місцевостей. Новоутворення заліза у ґрунтах можуть 
бути реліктовими або сучасними та сформовані значною кількістю мінералів, 
а також вільними окисними і закисними сполуками різного ступеня окрис-
талізованості та розчинності. В складі ґрунтів визначалось окисне залізо, а 
згодом і закисне. Із розвитком генетичного ґрунтознавства вивчення заліза 
в ґрунтах відбувалося у двох напрямках – морфологічному та геохімічному. 
У морфології червоно-буре, жовте чи сизувато-зеленкувате забарвлення го-
ризонтів ґрунту чи профілю в цілому пов’язували із збільшенням вмісту за-
ліза; відмінності забарвлення були показниками аеробності чи анаеробності 
ґрунтових режимів. Виділялися різного роду стяження: примазки, плями, кон-
креції, ортштейнові і псевдофіброві прошарки вохристо-червоного і бурого 
забарвлення. Глибина залягання сполук заліза пов’язувалася з інтенсивністю 
його міграції [5, с.10-11].

В історії методів дослідження заліза у ґрунтах виділяються три етапи: 1 – 
визначення валового вмісту і профільного розподілу заліза з поділом на окисні 
та закисні сполуки; 2 – мінералого-хімічне вивчення залізовмісних мінералів і 
розчинності рухомого заліза в органо-мінеральних сполуках, мінеральних кис-
лотах різної концентрації; 3 – диференційоване мінералогічне, хімічне і спек-
трометричне вивчення сполук заліза з метою виділення його форм за ступеню 
окристалізованості та ідентифікації їх рентгеноструктурними, мікроморфоло-
гічними методами.

Вивчення новоутворень заліза проводилось впродовж тривалого періоду, а 
отримані результати відображені у працях С. В. Зонна, Ю. Н. Водяницького, 
 Ф. Р. Зайдельмана, А. С. Нікіфорової, В. Кубієни, О. Тамма та інших [1, 2, 4, 
5, 9, 10].
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В процесі дослідження ґрунтів Україні вивченню новоутворень заліза 
приділялась незначна увага. Більшість відомостей про ареали поширення та 
форми новоутворень представлено у морфологічних описах профілів без про-
ведення спеціальних лабораторних досліджень. Детальні морфологічні та ана-
літичні дослідження марганцево-залізистих конкрецій (ортштейнів) у ґрунтах 
Українських Карпат були проведені В. І. Канівцем [6]. Спеціальних досліджень 
рудякових залізистих новоутворень у ґрунтах України не проводилося, що є 
суттєвим недоліком у встановлені генези гігроморфним і напівгідроморфних 
ґрунтів.

Метою дослідження є встановлення особливостей профільного розподілу 
рудякових новоутворень заліза в дернових глейових ґрунтах, вивчення фрак-
ційного складу рудяків у межах генетичних горизонтів і їхніх хімічних власти-
востей. Об’єкт дослідження – рудякові новоутворення заліза в дернових глейо-
вих (рудякових) ґрунтах Малого Полісся, предмет дослідження – особливості 
профільного розподілу рудяків, їхній фракційний склад у межах генетичних 
горизонтів, валовий хімічний склад рудяків і дрібнозему.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отримані результати ґрунтуються на власних польових морфологічних і ла-

бораторно-аналітичних дослідженнях. В польових умовах проведено вивчення 
морфологічних особливостей профілю дернових глейових (рудякових) ґрунтів 
та встановлено закономірності розподілу рудяків і їхнього фракційного скла-
ду в межах генетичних горизонтів. У відібраних зразках ґрунту та рудякових 
новоутвореннях методом Кірсанова визначили загальний вміст заліза, валовий 
хімічний склад. За результатами валового хімічного складу дрібнозему і рудя-
ків в різних генетичних горизонтах розраховано коефіцієнт накопичення (Кх) 
та співвідношення Fe : Mn.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Згідно сучасної класифікації, клас залізистих конкреційних новоутворень 

поділяється на роди за морфологічними ознаками. Рудяки, разом із дерновою 
рудою та залізистими кірками відносяться до овальних плоских великих за-
лізистих конкрецій. Рудяки від дернової руди відрізняється більшим розміром 
(від 5 до 30 см), зустрічається у межах усього профілю, тоді як дернова руда – 
лише у поверхневому горизонті та формується в умовах близького заляганням 
ґрунтових вод із підвищеним вмістом Fe (20-50 мг/л) [4]. 

Основним джерелом заліза в ґрунтах є ґрунтоутворюючі породи, а дифе-
ренціація вмісту заліза в самих породах зумовлена складом залізовмісних мі-
нералів. Схема утворення і перетворення гідр(оксидів) заліза у ґрунтах пред-
ставлена на рис. 1.

Вихідною основою для утворення стяжень заліза є закис заліза, який буває 
в різних формах і мінералах. В результаті сукупної дії різних процесів (окис-
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лення, гідролізу, дегідратації, деструкції та інших) утворюються сполуки, що 
призводить до формування мінералів: гетиту, гематиту, лепідокрокіту, які є 
основою для формування новоутворень заліза.

 

Рис.1. Схема синтезу і перетворення гідроксидів заліза в ґрунтах  
(за Ю. Н. Водяницьким) [1]

Дернові глейові (рудякові) ґрунти, для яких характерні рудякові залізисті 
новоутворення, поширені вздовж периферії боліт, яких є багато в Західному ре-
гіоні України (Поліська низовина, Мале Полісся, міжпасмові долини Пасмово-
го Побужжя, Передкарпаття). Сформувалися за рахунок дернового, глейового 
процесів та зруденіння на різних ґрунтотворних породах в умовах надлишково-
го ґрунтового, поверхневого зволоження та спорадично-пульсаційного водного 
режиму під лучними, лучно-болотними біоценозами. 

З метою дослідження дернових глейових (рудякових) ґрунтів нами закладе-
на ключова ділянка, в околицях с. Бірки, Яворівського району Львівської об-
ласті, у межах якої проводилися закладання ґрунтових розрізів і їхнє морфо-
логічне дослідження. У польових умовах вивчили морфологічні особливості 
ґрунтових профілів, відбирали зразки ґрунту та залізистих новоутворень для 
лабораторно-аналітичних досліджень. Нижче подано опис ґрунтового розрізу, 
закладеного на відстані 500 м на південь від західної окраїни села Бірки.

Характерною особливістю досліджуваних ґрунтів є наявність рудякових за-
лізистих новоутворень, у межах усього профілю, за виключенням ґрунтотвор-
ної породи. Вміст і розмір залізистих новоутворень збільшується із глибиною.
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Залізисті новоутворення у дерновому глейовому (рудяковому) ґрунті діа-
гностовані у трьох горизонтах (Hd, Hgl та Phgl). У дернині вміст залізистих но-
воутворень становить 3,3%, у гумусово-акумулятивному – 12,6%, у рудяково-
му – 47,1% (табл. 1).

Розміри фракцій рудякових новоутворень збільшуються з глибиною. Якщо 
у горизонті Hd максимальний розмір новоутворень становив 2,5 см, то у гори-
зонті Phgl – 7,2 см. У дернині найбільше дрібних рудякових новоутворень роз-
міром від 0,1 см до 0,7 см – 47,5% від їхньої загальної кількості. Також значна 
часта розміром від 2,2 до 2,8 см – 24,2%. Натомість у гумусо–акумулятивному 
горизонті найбільша частка новоутворень розміром від 2,2 до 2,8 см – 49,9%, а 
фракція розміром від 0,1 до 0,7 см становить лише 6,6%. 

Hd (0-7 см) – дернина, світло – сірого забарв-
лення з значною кількістю вохристих плямам 
овальної та продовгатої форми, зрідка чорні 
пунктуації та рудяки (0,1-1,5 см). Щільно пе-
реплетена дрібним корінням. Оглеєння з 
поверхні інтенсивне. Перехід до наступного 
горизонту хвилястий, ясний.
 Hgl (7-27 см) – гумусово-акумулятивний 
оглеєний горизонт строкатого забарвлення; 
на сірому фоні значна кількість рудих, вохри-
стих плям діаметром від 0,2 до 1 см, чорних 
сцементованих овальних рудякових стяжень 
(0,5-1 см). Ущільнений, свіжий, на сірому 
фоні структурних окремостей спостерігаються 
білесуваті зерна кварцу. Структура грудкувато-
горіхувата, пронизаний дрібним корінням, 
перехід хвилястий, ясний.
 Phgl (27-54 см) – порода гумусова-
на оглеєна (рудяковий горизонт). Колір 
бурувато-вохристий з чорними, темно-сірими 
відтінками. Значна кількість залізистих 
рудяків діаметром від 1 см до 2-3 см. Струк-
тура горіхувато-дрібнопризматична, щільний. 
Дрібне коріння рослин, в нижній частині чер-
воточини профарбовані залізисто-гумусовими 
натіками. Перехід різкий, прямий.
 Pgl (54-88 см) – порода оглеєна, 
флювіогляціальні оглеєні піски брудно-
білесуватого забарвлення із буро-вохристими 
плямами овальної та продовгуватої форми, 
пронизані коренивинами болотних рослин, які 
профарбовані натіками заліза вохристого за-
барвлення.
 DG (>88 см) – підстилаюча поро-
да, глауконітові піски зеленуватого, 
блідо-голубого забарвлення з включеням 
білесуватого мергелю, пронизані коренивина-
ми, які за умов пониженого рівня ґрунтових 
вод мають буро-вохристе забарвлення.

 Рис. 2. Профіль дернового глейового (рудякового) середньосуглинкового ґрунту на водно-
льодовикових відкладах підстелених глауконітовими пісками 
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Таблиця 1
Відсотковий вміст та фракційний склад рудякових  

залізистих новоутворень у дернових глейових (рудякових) ґрунтах
Назва генетичного гори-
зонту та його параметри Розмір фракцій, см Вміст фракцій, %

 
 Hd (0-7см)

0,1 – 0,7  
0,8 – 1,4  
1,5 – 2,1  
2,2– 2,8 

47,5 
21,5 
6,8  
24,2

 
Hgl (7-27см)

0,1 – 0,7  
0,8 – 1,4  
1,5 – 2,1  
2,2 – 2,8

6,6 
13,0 
30,5 
49,9

 
Phgl (27-54см)

0,1 – 1,4  
1,5 – 3,6  
3,7 – 5,4  
5,5– 7,2 

35,0 
31,3 
8,5 
25,2

У перехідному оглеєному горизонті розміри новоутворень заліза є найбіль-
шими. Більше 65% займають рудяки розміром від 0,1 до 3,6 см, а 25,2% станов-
лять рудяки розміром більше 5,5 см. У рудяковому горизонті вміст рудякових 
залізистих новоутворень є найбільшим (47,1%), а також в його межах появля-
ються великі рудяки розміром більше 3,6 см (33,7%).

Рис. 3. Фракційний склад рудякових новоутворень у Hd горизонті  
дернового глейового (рудякового) ґрунту

З метою вивчення властивостей рудякових залізистих новоутворень нами 
проведемо хімічні і фізико-хімічні аналізи. Методом Кірсанова визначили 
вміст валового заліза у дрібноземі дернового глейового (рудякового) ґрунту та 
рудякових новоутвореннях (табл. 2, 3).
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Рис. 4. Фракційний склад рудякових новоутворень у Hgl горизонті  
дернового глейового (рудякового) ґрунту

 

Рис. 5. Фракційний склад рудякових новоутворень у Phgl горизонті  
дернового глейового (рудякового) ґрунту

Отримані результати свідчать, що валовий вміст заліза як у дрібнозе-
мі дернового глейового ґрунту, так і в рудякових залізистих новоутворен-
нях збільшуються з глибиною, а максимальні значення характерні для ру-
дякового горизонту. Найменші значення валового вмісту заліза характер-
ні для дрібнозему ґрунтотворної породи (16,0 мг/100 г ґрунту) та дернини  
(66,4 мг/100 г ґрунту).

У рудякових залізистих новоутвореннях валовий вміст заліза порівняно 
більший, а максимальні значення валового вмісту заліза (233,6 мг/100 г ґрунту) 
характерні для рудяків перехідного до породи горизонту, що дозволяє робити 
припущення про збільшення вмісту заліза із збільшенням розміру фракцій ру-
дякових новоутворень.
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Таблиця 2
Валовий вміст заліза рудякових залізистих новоутворень  

дернових глейових (рудякових) ґрунтів

Назва генетичного горизонту та його параметри Валовий вміст заліза, 
мг/100 г ґрунту

Hd (0-7 см) – дернина 170,4

Hgl (7-27 см) – гумусово-акумулятивний, оглеєний 179,2

Phgl (27-54) – порода гумусована оглеєна (рудяковий гори-
зонт) 233,6

 
 Таблиця 3

Валовий вміст заліза дрібнозему дернових  
глейових (рудякових) ґрунтів

Назва генетичного горизонту та його параметри Валовий вміст заліза,  
мг/100 г ґрунту

Hd (0-7 см) – дернина 66,4

Hgl (7-27 см) – гумусово-акумулятивний, оглеєний 112,0

Phgl (27-54) – порода гумусована оглеєна (рудяковий гори-
зонт) 147,2

Pgl (54– 88 см) – порода оглеєна 16,0

Надзвичайно важливе значення для вивчення механізмів формування ру-
дякових залізистих новоутворень мають результати валового хімічного аналі-
зу, які слугують основою для розрахунку різноманітних співвідношень і кое-
фіцієнтів, що є діагностичними ознаками ґрунтотворних процесів. Результати 
валового хімічного складу дрібнозему та рудякових залізистих новоутворень 
приведено у табл. 4, 5. 

 Таблиця 4
Валовий хімічний склад рудякових залізистих новоутвореннях  

дернових рудякових ґрунтів , % у перерахунку на прожарену наважку
Назва генетично-

го горизонту SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO MnO K2O Na2O

Hd (0-7см) – дер-
нина 39,84 7,92 48,75 0,13 3,75 0,67 0,0 0,28 0,20

Hgl (7-27 см) – 
гумусово-
акумулятивний

47,09 7,48 43,04 0,13 2,41 0,66 0,09 0,34 0,28

Phgl (27-54 см) – 
рудяковий гори-
зонт

49,40 5,59 41,70 0,02 1,35 1,40 0,05 0,30 0,18
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Таблиця 5
Валовий хімічний склад дрібнозему дернових рудякових ґрунтів,  

% у перерахунку на прожарену наважку
Назва генетично-

го горизонту SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO MnO K2O Na2O

Hd (0-7см) – дер-
нина 83,78 4,39 6,76 0,29 1,20 0,87 0,54 0,39 0,27

Hgl (7-27 см) – 
гумусово-акуму-
лятивний

83,61 5,33 9,25 0,36 1,24 1,14 0,0 0,45 0,32

Phgl (27-54 см) – 
рудяковий 
горизонт

73,62 5,18 16,15 0,12 1,78 3,03 0,0 0,32 0,24

Pgl (54-88 см) –  
порода оглеєна 96,32 0,92 1,31 0,07 0,35 1,07 0,03 0,28 0,21

Результати валового хімічного складу рудякових залізистих новоутво-
рень свідчать, що у їхньому складі домінує Fe2O3 з найбільшим його вмістом 
(48,74%) у дернині. З глибиною вміст півтораоксидів заліза у рудяках незначно 
зменшується і у рудяковому горизонті становить 41,7%. Натомість рудяки у 
межах дернини відрізняються найменшим вмістом SiO2 (39,84%), а з глибиною 
вміст кремнезему у рудяках збільшується і найбільші його значення (49,4%) 
характерні для новоутворень заліза у рудяковому горизонті. Також для рудяко-
вих новоутворень заліза характерний досить високий вміст півтораоксиди алю-
мінію, вміст якого з глибиною зменшується від 7,92% у рудяках дернини до 
5,59% у нижньому рудяковому горизонті.

У валовому хімічному складі дрібнозему дернового глейового ґрунту ви-
ключно домінує кремнезем з найбільшим його вмістом (96,32%) у ґрунтотвор-
ній породі (водно-льодовикових відкладах). У дрібноземі дернини вміст крем-
незему становить 83,78%, а у дрібноземі рудякового горизонту його вміст най-
менший (73,62%). Валовий вміст півтораоксиди заліза у дрібноземі дослі-
джуваного ґрунту з глибиною поступово збільшується від 6,76% у дернині до 
16,15% у рудяковому горизонті. Найменший вміст Fe2O3 характерний для дріб-
нозему ґрунтотворної породи (1,31%). Аналогічні закономірності профільно-
го розподілу має валовий вміст Al2O3 у дрібноземі дернового глеєвого (рудяко-
вого) ґрунту.

З метою встановлення відносної акумуляції різних хімічних елементів та 
виявлення їхньої ролі у формуванні ґрунтових новоутворень Ф. Р. Зайдельман 
та А.С. Нікіфорова [4] запропонували використовувати коефіцієнт накопичен-
ня (Кх), який розраховується за формулою Кх = СКонк.: СДрібн., де СКонк. і СДрібн. – 
вміст елементу (х) в конкреціях і в дрібноземі.

Основою розрахунку коефіцієнту накопичення (Кх) є результати валового 
хімічного складу рудяків і дрібнозему у різних генетичних горизонтах. Резуль-
тати розрахунку наведено у табл. 6.
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 Таблиця 6 
Коефіцієнт накопичення (Kх) елементів у дернових глейових (рудякових) 

ґрунтах
Назва генетичного 

горизонту SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O

Hd (0-7см) – дернина 0,48 1,80 7,21 0,45 3,13 0,77 0,72 0,74

Hgl (7-27 см) – 
гумусово-
акумулятивний

0,56 1,77 4,33 0,36 1,94 0,58 0,76 0,88

Phgl (27-54 см) – по-
рода гумусована 
оглеєна (рудяковий 
горизонт)

0,67 1,08 2,58 0,17 0,76 0,46 0,94 0,75

Проведені розрахунки свідчать, що найбільше значення коефіцієнту нако-
пичення (Кх) характерне для півтораоксидів заліза, а максимальні його значен-
ня (Кх = 7,21) характерні для дернового горизонту, у напрямку до породи зна-
чення коефіцієнта поступово зменшуються до Кх = 2,58 у рудяковому горизон-
ті. Менші значення коефіцієнту накопичення (Кх = 1,08 – 1,80) характерні для 
півтораоксидів алюмінію, що підтверджує гіпотезу про домінуючу роль сполук 
заліза у формуванні рудякових залізистих новоутворень. Для верхніх гумусо-
вих горизонтів (дернини і гумусо-акумулятивного) характерне відносне нако-
пичення Кальцію (Кх = 1,94 – 3,13), що зумовлено біологічним колообігом цьо-
го елементу під лучними біоценозами. 

При вивченні конкрецій різної генези важливо об’єктивно охарактеризува-
ти величину співвідношення Fe : Mn. Для характеристики цього співвідношен-
ня в якості опорного реперу використали кларки цих елементів в ґрунті, тобто 
Feкларк : Mnкларк = 3,8 : 0,085 = 45. На основі цього величини співвідношення Fe : 
Mn < 45 прийнято вважати низькими, а величини Fe : Mn > 45 – високими [4]. 

Величина співвідношення Fe : Mn у рудякових залізистих новоутвореннях 
коливається у значних межах. У гумусово-акумулятивному горизонті цей по-
казник становить 478, а в рудяковому горизонті зростає до 834. Такі співвідно-
шення відноситься до дуже високих, оскільки в ортштейнах вони становлять 
в середньому близько 20 і характеризуються як низькі. Отже, високі значення 
співвідношення Fe : Mn підтверджують, що домінуючу роль у формуванні ру-
дякових новоутворень мають півтораоксиди заліза.

ВИСНОВКИ

Рудякові новоутворення характерні для дернових глейових ґрунтів, які по-
ширені вздовж периферії боліт і формуються під дією дернового, глейового 
процесів на різних ґрунтотворних породах в умовах спорадично-пульсаційного 
водного режиму і надлишкового зволоження під лучними, лучно-болотними 
біоценозами. Рудяки характерні для усіх генетичних горизонтів дернового гле-
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йового ґрунту за виключенням ґрунтотворної породи, а їхній вміст становить 
від 3,3% у дернині до 47,1% у нижньому перехідному горизонті. Із глибиною 
збільшується і розмір фракцій рудякових нововутворень. Якщо у дернині мак-
симальний розмір рудяків становить 2,5 см, то у нижньому перехідному гори-
зонті – 7,2 см.

Валовий вміст заліза як у дрібноземі дернового глейового ґрунту, так і ру-
дякових залізистих новоутворень збільшується з глибиною, а максимальні зна-
чення характерні для нижнього перехідного горизонту. Найменші значення ва-
лового вмісту заліза характерні для дрібнозему ґрунтотворної породи (16,0 
мг/100 г ґрунту) та дернини (66,4 мг/100 г ґрунту). У рудякових залізистих но-
воутвореннях валовий вміст заліза порівняно більший, а максимальні його зна-
чення (233,6 мг/100 г ґрунту) характерні для рудяків перехідного до породи го-
ризонту, що дозволяє робити припущення про збільшення валового вмісту за-
ліза із збільшенням розміру фракцій рудяків.

У валовому хімічному складі рудякових залізистих новоутворень домінують 
півтораоксиди заліза з найбільшим його вмістом у рудяках дернини (48,75%). 
З глибиною вміст півтораоксидів заліза у рудяках незначно зменшується до 
41,7%. Також для рудякових новоутворень заліза характерний досить високий 
вміст півтораоксидів алюмінію, вміст якого з глибиною зменшується від 7,92% 
у рудяках дернини до 5,59% у рудяковому горизонті. У валовому хімічному 
складі дрібнозему дернового глейового ґрунту домінує кремнезем (SiO2) з най-
більшим його вмістом (96,32%) у ґрунтотворній породі.

Найбільші значення коефіцієнту накопичення характерні для півтораоксидів 
заліза (Кх=7,21 – 2,58), що підтверджує гіпотезу про домінуючу роль його спо-
лук у формуванні рудякових залізистих новоутворень. Для верхніх гумусових 
горизонтів характерне відносне накопичення Кальцію (Кх = 1,94 – 3,13), що зу-
мовлено біологічним колообігом цього елементу під лучними біоценозами.
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РУДЯКОВЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ПОЧВАХ 
МАЛОГО ПОЛЕСЬЯ

Резюме
В статье проанализированы особенности профильного распределения рудяко-
вих новообразований в дерновых глеевых почвах Малого Полесья и их фрак-
ционный состав. Установлено, что максимальное содержания рудяковых но-
вообразований (47,1%) характерно для переходного оглееного горизонта, а в 
его пределах доминируют рудяки больше 3,6 см (33,7%). В мелкоземе и рудя-
ках генетических горизонтов определено валовое содержание железа и вало-
вой химический состав. На основании результатов валового химического со-
става мелкозема и рудяков рассчитан коэффициент накопления элементов (Кх) 
и установлены особенности его профильного распределения.

Ключевые слова: новообразования, рудяки, дерновые глеевые почвы, Малое 
Полесье, коэффициент накопления.
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FERUM CONCRETIONS IN THE SOIL OF MALE POLLISYA

Abstract
Problem Statement and Purpose. In humid conditions the it is common forms 
of soil neoplasms are glandular: ferum concretions, marsh ore, ocher spots etc. 
Important identify ferum concretions with the corresponding minerals and detect 
stable properties of its individual diagnostic forms to establish soil formation and 
forecast the evolution of soils. The aim of the study is to establish features of the 
profile distribution of glandular neoplasms in sod glesish soils, to study fractional 
composition of ferum concretions within the genetic horizons and their chemical 
properties.
Data&Methods. The findings are based on field morphological and laboratory 
studies. In selected samples of soil and glandular neoplasms by Kirsanov method 
wedetermined the total iron content, gross chemical composition, and their ratio was 
calculated based on the accumulation (Kx) and the ratio of Fe:Mn.
Results. Sod glesish soils are widespread along the periphery of marshes and are 
formed under the influence of sod, glesish processes at different soil formation rocks 
in conditions of sporadic-pulsation of the water regime and excessive moisture 
under meadow and meadow-bog biocenoses. Ferum concretions are characteristic 
of all the genetic horizons of the sod gley of soil, except the soil formation rock, and 
their content is from 3,3% in the sod to 47,1% in the lower transitional horizon. The 
size fractions of ferum concretions from 2,5 in the sod to 7,2 cm transitional horizon 
with depth increases.
The total iron content in fine grenotometric party sod glesish of soil and ferum 
concretions increases with depth, and maximum values are characteristic of the 
lower transition horizon. The lowest values of iron total content is typical of fine-
grained deposits of soil formatiom rock (of 16,0 mg/100 g of soil) and sod (66,4 
mg/100 g soil). In ferum concretions the total iron content is relatively greater and 
its maximum values (233,6 mg/100 g of soil) are typical ferum concretions transition 
to the rock horizon.
It is established that in the gross chemical composition of ferum concretions iron 
oxides with its highest content in ferum concretions sod (48,75%) dominated. Also 
of ferum concretions are characterized by rather high content of aluminium oxides 
(5,59 – 7,92%). The highest values of the accumulation coefficient are characteristic 
of oxides iron (Kх = 7,21 – 2,58), which confirms the hypothesis about the dominant 
role of its compounds in the formation of ferum concretions.

Keywords: neoplasms, ferum concretions, sod glesish soils, Male Pollisya, 
the accumulation factor.
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АКТУАЛЬНІ ТА ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 
ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Проаналізовано актуальні теоретичні проблеми ґрунтознавства як фунда-
ментальної науки, а також погляди і думки щодо розвитку сучасного ґрун-
тознавства і географії ґрунтів. Вказано на важливе значення для еконо мічного 
та екологічного благополуччя країни розвитку фундаментальної науки – 
ґрунтознавства та практичного впровадження його наукових розробок. Наго-
лошено на важливій ролі ґрунту в біосфері та суспільному розвитку. Розкри-
то екологічну роль ґрунту та вказано на необхідність екологічного імперативу 
ґрунтокористування.

Ключові слова: ґрунтознавство, географія ґрунтів, фундаментальна нау-
ка, природокористування, деградація ґрунтів, ерозія ґрунтів, ґрунтотворення, 
екологічні проблеми.

ВСТУП
Розвиткові кожної науки властиві критичні моменти в науковому пізнанні, 

які вирішуються шляхом збагачення новими ідеями раніше створеної теоре-
тичної бази, зокрема системи принципів, поглядів, думок тощо.

На сучасному етапі розвитку суспільства ґрунтознавство відіграє важливу 
роль як фундаментальна природничо-історична наука, яка забезпечує потреби 
агарного, лісового, водного, комунального господарства та інших галузей еко-
номіки.

Ґрунтознавство – одна з найскладніших фундаментальних наук. Його склад-
ність визначена природою об’єкта. Як цілісна наука ґрунтознавство має розви-
ватися в гармонійному поєднанні основних теоретичних розділів і прикладних 
віток. Будь-який глобальний чи великий регіональний проект природокорис-
тування повинен враховувати всі аспекти і, зокрема, багатофункціональність 
ґрунтів і їхню системну природу. Однобічний підхід може спричинити непе-
редбачувані, часто катастрофічні, явища, що можуть стати практично незво-
ротними.

Розрив між досягненнями ґрунтознавчої науки і господарським використан-
ням ґрунтів доволі великий, через що спостерігаємо низький рівень впрова-
дження результатів науково-практичних досягнень, що в свою чергу впливає 
на розвиток науки та підготовку фахівців. Недосконалість механізму взаємодії 
між фундаментальною наукою і практикою є однією з причин незатребуваності 

© С. П. Позняк, 2017
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ґрунтознавства і по суті ігнорування його в суспільстві. За висловом професора 
А. Руеллана «ґрунтознавство сьогодні недостатньо помітне в суспільстві, недо-
статньо чітко заявляє про себе як самостійна наука. Ґрунт, ґрунтове середови-
ще є для широкої громадськості найменш відомим із середовищ. Погляд людей 
на ґрунт є дуже вузьким, поверхневим, далеко не зацікавленим, як їхні погляди 
на зірки, рослини, тварини, моря і гори, гірські породи і мінерали. Навіть у лю-
дей, професійно пов’язаних з використанням ґрунтових ресурсів, необхідність 
у ґрунтознавстві не така сильна, не така глибока. Часто агрономи приділяють 
більше уваги технічним чи соціально-економічним аспектам виробництва, ніж 
соціально-екологічним умовам, особливо ґрунтові» [17, с. 18]. Можна конста-
тувати, що наслідком такого ставлення до ґрунтознавства є значні економічні й 
екологічні витрати господарської діяльності. Якщо це ставлення не зміниться, 
то загроза глобальної екологічної катастрофи зростатиме. 

Об’єктом дослідження є актуальні та дискусійні проблеми ґрунтознав ства 
і географії ґрунтів, предметом – проблемні питання генези, використання, від-
творення, охорони, географії ґрунтів. Мета дослідження полягає в оцінці тео-
ретичної бази і системи принципів, поглядів, думок з проблемних питань щодо 
розвитку сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вихідними матеріалами цього дослідження слугували теоретичні розробки 
і публікації з проблемних питань розвитку і функціонування ґрунтознавчої на-
уки, а також деякі дискусійні питання ґрунтознавства і географії ґрунтів. 

Використання загальнонаукових, філософських і конкретно-наукових мето-
дів наукового пізнання дало змогу обґрунтувати постановку завдань у вирі-
шенні актуальних проблем ґрунтознавчої науки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ

У країнах з різним рівнем економічного розвитку ця проблема має неодна-
ковий зміст за наявності деяких загальних негативних тенденцій. В сучасних 
економічних умовах розвиток ґрунтознавчої науки явно загальмований. Цьо-
му сприяють ще й «новації» Міністерства освіти і науки України, які витіснили 
ґрунтознавство з числа пріоритетних наук, помістивши його в недостатньо ви-
значені й обґрунтовані рамки агрономії і агрохімії. Аналогічну ситуацію спо-
стерігаємо в системі спеціальностей наук про Землю: у переліку спеціалізацій 
ґрунтознавство не значиться. 

Однак незважаючи на нерозуміння суті науки ґрунтознавство чиновника-
ми від освіти, ґрунт був, є і буде найважливішим для країни екологічним, еко-
номічним і соціальним ресурсом. Розташування ґрунту в фокусі всіх природ-
них і антропогенних взаємодій неминуче спричинить необхідність постанов-
ки і вирішення актуальних проблем загальнобіосферного характеру. Ґрунт ві-
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діграє важливу роль у формуванні та збереженні біологічного різноманіття. 
Він зберігає генофонд різноманітних видів живих організмів, які безпосеред-
ньо не пов’язані з ґрунтом. Важливою і маловивченою проблемою є взаємо-
відносини рослин і ґрунту, з’ясування ролі рослин у формуванні ґрунтової не-
однорідності.

Унікальні властивості ґрунту на ландшафтному рівні формуються за тісно-
го взаємозв’язку біоти, клімату, рельєфу, геологічних і часових чинників. На 
мікроскопічному рівні архітектура ґрунту визначається співвідношенням між 
шпаруватим простором, картиною розподілу неорганічного і органічного ком-
понентів, структурою агрегатів. Мікроархітектура здійснює помітний вплив на 
міграцію й акумуляцію вологи і хімічних сполук, розпад і синтез мінералів, 
ризосферу, локалізацію вогнищ мікробіологічної активності. Розробка єдиної 
комплексної системи уявлень (вчення) про ґрунт на різних рівнях його органі-
зації від окремих зразків до педосфери загалом є пріоритетом фундаменталь-
них досліджень, а головна роль у ній належить генетичному ґрунтознавству, 
тобто педології (ґрунтології). Знаючи причини і масштаби варіабельності влас-
тивостей ґрунтів і застосовуючи комплексний ієрархічний підхід можна ство-
рити цілісну інформаційну базу ґрунтів Землі. Один із напрямків фундамен-
тальних ґрунтових досліджень – реконструкція природного середовища мину-
лого – використовує інформацію про сучасне. Починає розвиватися новий су-
персучасний напрям – позаземне (інопланетне) ґрунтознавство.

Виходячи із мінливості ґрунтів залежно від зміни чинників ґрунтотворен-
ня, констатуємо, що основне завдання фундаментальних ґрунтових досліджень 
полягає в тому, щоб дані про один зразок, відібраний в одному місці, екстра-
полювати на певну групу ґрунтів у педосфері. Такий підхід до вивчення ґрун-
тів можна зреалізувати, використовуючи принцип ієрархічної організації, тоб-
то коли кожний вибраний об’єкт вивчення розглядати як складовий елемент 
об’єкта вищого рівня організації і який водночас можна поділити на елемен-
ти наступного, нижчого рівня. Такий підхід використовують у дослідженні ан-
тропогенного впливу промислового і сільськогосподарського виробництва на 
ландшафти і ґрунти. 

Вивчення ґрунту на процесному рівні потребує комплексних знань з ме-
тою прогнозу чи пом’якшення можливих змін, тому досвід глобальних і регі-
ональних прогнозів допускає використання конкретних точкових досліджень 
для узагальнюючих побудов і екстраполяцій. Невеликий зразок ґрунту, в якому 
відбуваються біохімічні процеси, взаємодії між кореневою системою рослин, 
ґрунтом і мікроорганізмами, може слугувати глобальною моделлю, а також на 
його прикладі можна розраховувати надходження парникових газів, які спри-
чиняють глобальне потепління.

Ґрунт, як і інші географічні тіла, має своє географічне розташування, тобто 
конкретне природне середовище, де він функціонує. Наявність у певному про-
сторі комплексу природних умов визначає формування ґрунтів з певними влас-
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тивостями. Зміна природних умов спричиняє закономірні зміни властивостей 
ґрунтів. У географії ґрунтів основними дискусійними проблемами є закони ге-
ографічного поширення ґрунтів, які базуються на теорії про наявність, відсут-
ність чи обмежене поширення на земній поверхні широтних зон і, відповідно, 
переважне поширення зональних чи азональних типів ґрунтів.

Дискусійною проблемою географії ґрунтів є концепція кліматично зумовле-
них мега- і мікроструктур ґрунтового покриву – ґрунтово-географічних поясів, 
зон, фацій, провінцій тощо. Одним із основних законів ґрунтотворення є закон 
зональності. Однак конкретного формулювання цього закону, а також єдиного 
загальноприйнятого поняття про явище зональності не сформульовано.

З огляду на складність загальних законів географії ґрунтів, підпорядкова-
ність поширення ґрунтів чинникам ґрунтотворення, можна стверджувати, що 
типи ґрунтів у своєму поширенні не обов’язково точно збігаються з межами 
живих угрупувань чи фізичних явищ, наприклад, кліматичних зон. Узагальню-
ючи кліматологічні дані, І. П. Герасимов дійшов висновку про відсутність клі-
матично єдиних оперізуючих зон, а широтні кліматичні зони залишаються со-
лярною абстракцією. Вчений вважав, що на земній поверхні створюються ін-
дивідуальні мікроклімати, а абсолютний закон кліматичних зон, який зовсім 
не враховує ці місцеві, фаціальні риси мікрокліматів, виявляється цілком не-
обґрунтованим [4]. Наприклад, у межах чорноземної зони України виділяють 
такі фаціальні підтипи чорноземів: теплі періодично промерзаючі, поширені в 
Задністер’ї, і помірно промерзаючі, поширені на схід від долини р. Дністра на 
півдні України.

Усі ґрунти здатні сприймати вплив чинників ґрунтотворення і відобража-
ти цей вплив у своїх властивостях, тобто володіють здатністю рефлекторності. 
Наслідком рефлекторності ґрунтів є їхня здатність змінювати свої властивос-
ті в часі і просторі, проявляючи сенсорність. Спрямований характер цих змін 
за послідовної зміни чинників ґрунтотворення зумовлює секвентність. У при-
роді всі ґрунти рефлекторні і сенсорні до комплексу чинників ґрунтотворення.

Найпоширенішим явищем регіональності ґрунтового покриву є стріальність 
(смугастість), тобто наявність на певній території декількох смуг з однорідним 
ґрунтовим покривом. Залежно від чинника, який спричиняє стріальність, роз-
різняють кліматостріальність, фітостріальність, топостріальність тощо. Дослі-
дження особливостей географії ґрунтів у межах Подільських Товтр засвідчи-
ли, що основною формою просторового поширення рендзин є педострії – сму-
ги з однорідним ґрунтовим покривом, зумовлені домінуванням того чи іншо-
го чинника ґрунтотворення, у нашому випадку – літологічною неоднорідністю 
ґрунтотворних порід. Зокрема, на вершинних і при вершинних ділянках Товтр, 
вільних від карбонатних полігенетичних суглинків, формуються рендзини іні-
ціальні, неповнорозвинені та типові різного ступеня вилугованості. На схи-
лах Товтр, де вапнякові породи поступово перекривають карбонатні полігене-
тичні суглинки, формується педострія бурих рендзин і парарендзин. У нижній 
частині схилів Товтр та біля їхнього підніжжя основною ґрунтотворною по-
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родою є лесоподібні відклади, що зумовлює розвиток сірих лісових ґрунтів і 
чорноземів. Розміри і просторова форма педострій залежать від геоморфоло-
гічних особливостей території і мають вигляд витягнутих на декілька кіломе-
трів смуг у межах головного пасма і замкнутих кільцеподібних форм у межах 
бічних Товтр [2, c. 8].

Дослідження географічного поширення ґрунтів у межах Чернігівського По-
лісся [5, c. 88] і Малого Полісся [3, c. 10] засвідчили невідповідність його зако-
ну зональності. Так, серед переважаючих дерново-підзолистих ґрунтів і ґрун-
тів гідроморфного ряду на припіднятих поверхнях, які нагадують острівні під-
няття, переважають чорноземи типові, які називають «острівними» [10, c. 34].

Недостатня увага приділяється вивченню просторових особливостей влас-
тивостей ґрунтів. Такі дослідження необхідні для детального картування, мо-
ніторингу, агрохімічної паспортизації, точного землеробства, закладення по-
льових дослідів тощо. У практиці аграрного виробництва не враховується не-
однорідність властивостей ґрунтів поля, що спричиняє строкатість їхньої про-
дуктивності, а також позначається на прикладних питаннях – обробітку ґрун-
ту, внесенні добрив, проведенні меліоративних заходів, екологічному обсте-
женню полів.

Просторова неоднорідність властивостей ґрунтів потребує вдосконалення 
наших уявлень про особливості ґрунтового покриву як анізотропного тіла при-
роди. За допомогою геостатистичних методів визначають строкатість агроно-
мічно важливих властивостей ґрунтів, на основі чого проводять основні агро-
технічні, агрохімічні, меліоративні та ґрунтоохоронні заходи.

Окремі дослідження неоднорідності властивостей ґрунтів проводилися при 
закладанні багатофакторних польових дослідів в умовах зрошення на Черво-
ноярській, Виноградівській, Ялпузькій, Татарбунарській і Дунай-Дністерській 
(Одеська область) зрошуваних системах [1].

Важливе значення має вивчення ініціальних стадій ґрунтотворення, що дає 
змогу з’ясувати закономірності ґрунтогенези загалом і зокрема закономірнос-
ті взаємодії біологічного і геологічного колообігів речовин, процесів розкладу 
і синтезу, акумуляції і виносу, балансу та енергетики ґрунтотворення. Водно-
час проблеми початкового ґрунтотворення на продуктах елювіогенези щільних 
карбонатних порід, зокрема дослідження характеру прояву і напрямку розвитку 
елементарних ґрунтотворних процесів, а також формування морфогенетичних 
властивостей ініціальних ґрунтів під природними і природно-антропогенними 
рослинними асоціаціями у різних геоморфолого-фітоценотичних умовах є ак-
туальними і недостатньо вивченими в Україні. Питання ініціального ґрунтот-
ворення і формування ініціальних ґрунтів на карбонатних породах висвітлено 
в працях С. П. Позняка, А. А. Кирильчука, Р. Б. Семащука, В. В. Гарбара, а в 
працях А. І. Зражевського, А. М. Туренка, З. П. Паньківа – на щільних піскови-
ках Українських Карпат, на яких формуються так звані органогенні «підвісні» 
ґрунти, найбільш поширені на кам’янистих розсипищах у Горганах.
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Окремим напрямом географії ґрунтів є ґрунтово-географічне районування. 
Воно відображає структуру ґрунтового покриву на різних рівнях його організа-
ції, слугуючи в такий спосіб методом систематизації знань з географії ґрунтів. 
Водночас ґрунтово-географічне районування є науковою основою практично-
го використання карт ґрунтів для оцінювання якості ґрунтового покриву і ди-
ференційованого використання ґрунтових ресурсів у різних галузях господар-
ської діяльності.

Вперше ґрунтово-географічне районування сучасної території України ви-
конано 1959 року при складанні карти ґрунтово-географічного районування 
СРСР [12]. В основі його лежить виділення ареалів ґрунтового покриву, тоб-
то ґрунтових поєднань різного порядку. Проведення ґрунтово-географічного 
районування зводиться до класифікації поєднань і виявлення меж цих класи-
фікаційних категорій. Таксономічна система районування базується на аналі-
зі структури, природи і походження ґрунтових поєднань з урахуванням геогра-
фічних чинників, що визначають їхню структуру.

Ґрунтово-географічне, агроґрунтове, фізико-географічне районування не 
мають єдиної усталеної системи районізованих одиниць, тобто за однакової на-
зви таксономічних одиниць. Таксони мають різний внутрішній зміст, і навпаки.

Оскільки районуванню підлягають об’єктивно сформовані протягом пев-
ного природно-історичного періоду ґрунтово-територіальні структури, а не 
окремі типи ґрунтів чи їхні властивості, то науковим підходом до ґрунтово-
географічного районування має бути структурний. Оскільки ґрунтова неодно-
рідність, навіть у випадку детального картографування структури ґрунтово-
го покриву, є притаманною рисою не лише ґрунтового покриву певних регіо-
нів, різних ґрунтових структур, ґрунтових комбінацій, а й окремих ґрунтів, то 
структурний підхід до районування має бути застосований до всіх таксономіч-
них одиниць районування.

Нові підходи до ґрунтово-географічного районування мають важливе теоре-
тичне значення, оскільки розглядають будову ґрунтового покриву на вищому 
організаційному рівні, характеризуючи не просторово-типологічну, а структур-
ну відмінність різних регіональних одиниць ґрунтового покриву. Практичність 
запропонованого підходу полягає в тому, що він є фундаментальною основою 
для обґрунтування регіональних схем і проектів раціонального природокорис-
тування, екологізації проектів міжгосподарського і внутрігосподарського зем-
левпорядкування, для формування природно-заповідного фонду регіону, пер-
спективного регіонального планування, моніторингу та прогнозування розви-
тку ґрунтово-територіальних структур на основі ґрунтово-просторових харак-
теристик.

Вагомим внеском у вирішення проблем ґрунтознавчої науки є використан-
ня геоінформаційних систем. Комп’ютерні технології дають можливість моде-
лювати ґрунтотворні процеси і властивості ґрунтів, створювати імітаційні мо-
делі взаємодії чинників ґрунтотворення. Глобальні супутникові системи гео-



132

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

графічних прив’язок полегшують обробку результатів польового дослідження, 
узгоджують їх з даними, отриманими дистанційними методами, унаслідок чого 
можна створювати карти на основі ГІС.

Практичне застосування цих нових методів для сільського господарства 
полягає у контролі за ефективним внесенням добрив з допомогою точних ве-
ликомасштабних карт використання земель, складених за допомогою ГІС-
технологій. У регіональному плані ГІС-технології застосовують для складан-
ня карт ерозійної небезпеки, прогнозу надходження хімічних сполук у ґрунтові 
води, раціонального розміщення нових сільськогосподарських культур. У тра-
диційному землеробстві ріллю розглядають як просторово однорідне тіло, яке 
отримує однакові дози по всьому полі. Однак ґрунтовий покрив є неоднорід-
ним через варіювання властивостей ґрунтотворних порід, мікрорельєфу, при-
родної рослинності, мікроклімату, віку, історії і технології освоєння. Тому тра-
диційний підхід до поля як до однорідного ґрунтового простору є недостатньо 
ефективним, оскільки одні ділянки отримують надлишок добрив, а іншим їх 
не вистачає. Отож збільшуються матеріальні й енергетичні затрати, знижуєть-
ся прибуток, можливе також локальне забруднення ґрунтів. 

У зарубіжних країнах широкого резонансу набула концепція землеробства 
на ґрунтах, а не на полях, а її практичне втілення отримало назву «ґрунтово-
адресне землеробство» із застосуванням комп’ютерних технологій. Технологія 
такого землеробства не обмежується передпосівним обробітком ґрунту – воно 
поширюється і на прикореневе внесення добрив, оранку, контроль насіння, ви-
користання пестицидів, зрошення тощо. У сучасних умовах таке землеробство 
«на ґрунтах, а не на полях» обмежується якісною базою даних про властивості 
ґрунтів для всіх ґрунтових виділів на карті. 

Науковцями Львівського університету імені Івана Франка створено ґрунтово-
картографо-інформаційну систему, яка слугуватиме основою для проведення 
вартісної оцінки земель та оцінки ґрунтових ресурсів конкретного регіону, пла-
нування й реалізації виробничих програм. Створений програмний ГІС-продукт 
забезпечує швидкий доступ до достовірної деталізованої та структурованої ін-
формації про ґрунтові ресурси України, що не має аналогів в Україні та відпо-
відає вимогам, які ставляться перед аналогічними інформаційними ресурсами 
у високорозвинутих країнах світу [15, c. 3].

Зростаючий антропогенний вплив призводить до посилення деградації 
ґрунтів. Систематизацію видів деградації ґрунтів подано в працях І. П. Гера-
симова, Г. В. Добровольського, Є. Д. Нікітіна, І. А. Крупенікова, Т. М. Лакті-
онової, В. В. Медведєва та інших. Науковці ННЦ «Інстититут ґрунтознавства 
і агрохімії імені О. Н. Соколовського» визначили площі деградованих ґрунтів 
України. Однак не виділили поокремо площі ґрунтів з деградацією природного 
й антропогенного походження [7, с. 17].

У деяких районах Полісся і Малого Полісся найпоширенішими деградацій-
ними процесами є гідротермічна та пірогенна деградація осушених торфових 
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ґрунтів, що зумовлює зміну їхніх морфологічних характеристик, фізичних і 
фізико-хімічних властивостей, прискорену мінералізацію і дефляцію [8, c. 124]. 
Вивчення причин утворення гідротермічно– і пірогенно-деградованих ґрун-
тів є однією з важливих регіональних екологічних проблем.

Ще однією важливою регіональною проблемою є спалювання стерні, яке 
негативно впливає не лише на біорізноманіття ґрунтів, на фізико-хімічні влас-
тивості ґрунтів, а й на склад атмосферного повітря через задимлення. Тому 
дослідження впливу спалювання стерні має ще й важливе екологічне значен-
ня. На жаль, ці дослідження нині майже припинилися. У випадку пожеж ґрунт 
є зберігачем потенціалу для відновлення біорізноманіття певного ландшафту.

На основі багаторічних досліджень у різних ґрунтово-кліматичних зонах 
розроблені концептуальні підходи до вивчення стійкості ґрунтів до антропо-
генних впливів. Параметри стійкості розроблено для конкретних компонен-
тів, процесів, функцій ґрунтів. Стійкість мінеральних компонентів характери-
зують з позицій зміни мінералогічного складу. Вивчення мінералогічного скла-
ду ґрунтів, змінених антропогенною діяльністю, зокрема зрошенням і осушен-
ням, є надзвичайно важливим з погляду зміни генетичної природи ґрунтів. Ре-
зультати досліджень мінералогічного складу чорноземів південних, зрошува-
них низькомінералізованими водами рік Дунаю , Дністра й Інгульця, подані в 
монографії С. П. Позняка «Зрошувані чорноземи південного заходу України» 
[11, c. 153–170]. В останні роки вивчення мікроморфології і мінералогічного 
складу ґрунтів проводяться науковцями ЛНУ Імені Івана Франка спільно з вче-
ними Ґрунтового інституту імені В. В. Докучаєва (Москва, РФ). Вивчення мі-
нералогічного складу ґрунтів України є вкрай необхідним і на часі з огляду на 
інтенсифікацію деградаційних процесів і необхідність пошуку шляхів запобі-
гання їм та ліквідації [9, c. 1230–1243].

Останніми роками в Україні опубліковані матеріали з вирішення пробле-
ми оцінки потенціалу ґрунтотворення, а саме, енергетичні й термодинаміч-
ні характеристики ґрунтів, які є визначальними у формуванні багатьох онто-
генетичних особливостей ґрунтів, насамперед, їхньої потенційної родючості 
[6, 14, 16].

В основі всієї земної енергетики є біохімічна енергія, яка міститься в ґрун-
товому шарі Землі і є дзеркалом космосу. Біологічна енергетика заснована на 
тій сонячній енергії, яка щорічно прибуває в рослинах, насамперед у злаках. На 
хлібних злаках тримається вся біологічна енергетика планети. Біологічна енер-
гія, яку щорічно виробляє хліборобство, є енергією прогресу людства [13]. Ця 
енергія є вічною і невичерпною. Ґрунти здатні повертати більше енергії, ніж у 
них вкладається. Вони мають здатність себе відтворювати, тому треба давати 
ґрунтам відпочити. Значно розсудливіше – не доводити ґрунти до виснаження.

Ґрунт – один з базових ресурсів, які мають важливе значення для створення 
великої кількості товарів і послуг, що становлять невід’ємні елементи екосис-
теми і добробуту людини. Збереження і примноження ґрунтових ресурсів пла-
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нети необхідне для забезпечення першочергових життєво необхідних потреб 
людини у продовольчій, енергетичні, екологічній безпеці. 

Ґрунти – одна з найважливіших місткостей глобального біологічного різ-
номаніття, починаючи від мікроорганізмів і закінчуючи флорою і фауною. 
Таке біорізноманіття винятково важливе для підтримання ґрунтових функцій 
і, отже, екосистемних послуг і товарів, пов’язаних із ґрунтом. Тому необхідно 
охороняти біорізноманіття грунтів для збереження цих функцій.

З метою запобігання погіршення сфери екосистемних послуг ґрунтів важ-
ливе значення має стале ґрунтокористування. Екологічний імператив повинен 
стати основою діяльності ґрунтокористувачів. Країні необхідна програма збе-
реження родючості ґрунтів, яка повинна стати загальнонаціональною і пріори-
тетною. Не можна лише забирати від ґрунту, бути його «боржником», а необ-
хідно вкладати в ґрунт, примножуючи його потенціал родючості.

ВИСНОВКИ

В Україні вже понад 50 років не проводилось великомасштабне обстеження 
ґрунтів, практично зовсім відсутня інформація про ґрунти багаторічних наса-
джень (садів, виноградників тощо), лісів, пасовищ, гірських територій, приса-
дибних ділянок, населених пунктів, у тому числі великих міст. Не проводиться 
моніторинг ґрунтів, дослідження ґрунтів агрохолдингів з використанням сис-
теми in-situ і on-line, необхідних для розроблення і застосування ґрунтоохорон-
них заходів. Практично не проводяться дослідження, які були б спрямовані на 
пошук шляхів адаптації до можливих змін клімату, адаптації до несприятливих 
ґрунтово-фізичних умов. Незначними є обсяги меліоративних заходів: зведе-
ні до мінімуму зрошувальні й осушувальні заходи, мінімізовані площі хімічної 
меліорації, у катастрофічному стані перебувають лісосмуги. На особливо цін-
них ґрунтах не застосовують системи їхньої особливої охорони, передбаченої 
Земельним кодексом України.

Необхідно переглянути чинні та створити більш дієві закони про охорону 
ґрунтів та їхню родючість, оновити земельно-кадастрову інформацію у зв’язку 
зі змінами стану ґрунтів. Оскільки оцінка стану ґрунтових ресурсів ведеться за 
результатами обстежень ґрунтів ще 1957–1961 років, тому проведення велико-
масштабного обстеження ґрунтів є вкрай необхідним. Потрібно також створи-
ти мережу науково-консультативних центрів з проблем використання, відтво-
рення та охорони ґрунтів; розгорнути просвітницьку діяльність щодо значен-
ня ґрунтів і усвідомлення необхідності їхньої охорони. Необхідно забезпечи-
ти землекористувачів інформацією про якісний стан ґрунтів, а контрольні ор-
гани – методикою контролю цієї якості.
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АКТУАЛЬНЫЕ И ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИИ ПОЧВ

Резюме 
Проанализированы актуальные теоретические проблемы почвоведения как 
фундаментальной науки, а также взгляды и мнения относительно развития со-
временного почвоведения и географии почв. Показано важное значение для 
экономического и экологического благополучия страны развития фундамен-
тальной науки – почвоведения и практического внедрения его научных разра-
боток. Отмечено важную роль почвы в биосфере и общественном развитии. 
Раскрыто экологическую роль почвы и указано на необходимость экологиче-
ского императива при использовании почв.

Ключевые слова: почвоведение, география почв, фундаментальная наука, 
природопользования, деградация почв, эрозия почв, почвообразования, эколо-
гические проблемы.
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ACTUAL AND CONTROVERSIAL PROBLEMS OF MODERN SOIL 
SCIENCE AND GEOGRAPHY OF SOIL

Abstract 
Problem Statement and Purpose. Soil Science as an integrated basic science should 
be developed in harmony with the basic theoretical and applied chapters units. 
Global and regional environmental management projects should take into account 
the systemic nature of soils and their multifunctionality. But the gap between the 
achievements of soil science and economic use of soil are leading to lack of demand 
of soil science and ignoring it in society. The consequence of this attitude to the 
soil are significant economic costs in economic activity and environmental threats. 
Object of research is actual and controversial problems of modern soil science and 
geography of soils, subject – the problematic issues of the genesis, the using, repro-
duction, protection, geography of soils. The evaluation of theoretical basis and sys-
tem of principles, views and opinions of problematic issues of modern soil science 
and soil geography is the purpose of the research. 
Data & Methods. The starting materials of this research were theoretical develop-
ments and publications on problem issues of development and functioning of soil 
science and some debatable issues of soil science and soil geography. Using of gen-
eral, philosophical and specific scientific methods of scientific knowledge made it 
possible to substantiate the tasks in solving actual problems of soil science. 
Results. Location of soil in focus of natural and anthropogenic interactions will in-
evitably lead to the necessity of formulating and solving actual problems of general 
biosphere character. An important and unexplored problem is the relationship be-
tween plants and soil, to elucidate the role of plants in soil formation heterogeneity. 
Based on the variability of soils, depending on changes in soil forming process, 
argue that the main task of basic soil research is to apply the principle of hierarchi-
cal organization, and the study of soil at the level of the elementary soil processes 
requires comprehensive knowledge to forecast possible changes. Therefore, the ex-
perience of global and regional forecasts allows the use of point studies for general-
ized constructs and extrapolation. Spatial heterogeneity of soil properties requires 
improving our understanding of the peculiarities of soil as anisotropic body of the 
nature. By using geostatistical methods we can determine the degree of diversity of 
soil properties.
New approaches of soil-geographical zoning have important theoretical importance, 
because they consider the structure of soil at a higher organizational level, charac-
terizing not spatial-typological, but structural difference between different regional 
units of soil. Using geographic information systems play an important role in solving 
the problems of soil science. Computer technology makes it possible to simulate soil 
processes and soil properties, create imitating models of interaction between factors 
of soil forming. Using GIS technology, we can create maps, coordinating field data 
with the global satellite geo-referenced. 
Soil is the most important repository of global biodiversity. An important issue is 
to protect the biodiversity of soils in order to preserve their ecological functions. 
Environmental imperatives must be the basis of activity soil users.

Keywords: soil science, geography of soils, basic science, use of soil, degradation 
of soil, soil erosion, soil genesis, environmental problems.
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ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена вивченню сільськогосподарського використання зе-
мель Гусятинського району. Проаналізовано геопросторові особливості 
сільськогосподарської освоєності, розораності території та структури 
сільськогосподарських угідь в розрізі сільських рад. Побудовано відповідні 
картосхеми. Виявлено нераціональну структуру сільськогосподарських угідь. 
Обчислено забезпеченість населення адміністративних утворень орними зем-
лями. Проаналізовано структуру посівних площ сільськогосподарських куль-
тур. Подано низку рекомендацій щодо шляхів оптимізації землекористування 
досліджуваної території.

Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, сільськогосподарські 
угіддя, сільськогосподарська освоєність, розораність території, пасовища, 
сіножаті, багаторічні насадження, посівні площі

ВСТУП

Земельні ресурси є невід’ємною частиною багатства народу. Саме земля 
протягом багатьох століть залишалася головним ресурсом держави, джерелом 
добробуту і процвітання населення. Інтенсивні темпи росту населення та ви-
кликана ними необхідність інтенсифікації сільськогосподарського виробни-
цтва потребують збільшення площі орних земель. Масштабне аграрне освоєн-
ня територій, окрім позитивних наслідків, призводить до деградації ґрунтово-
го покриву. З кожним роком проблема деградації земельних ресурсів в Україні 
стає дедалі актуальнішою. Вирішення зазначених проблем потребує детально-
го аналізу особливостей територіальної та функціональної структури сільсько-
господарського землекористування на рівні адміністративних районів.

Вивченню землекористування України чи окремих її великих регіонів при-
свячені роботи Заячука М. Д. (1998 р.), Кіптача Ф. Я. (2010 р.), Петриши-
ної О. В. [4], Сухого П. О. [6], Третяка А. М. (2005 р.) та ін. В усіх згаданих 
роботах значна увага приділена сільськогосподарському землекористуванню. 
Найцікавішою в цьому плані є робота П. О. Сухого [6], в якій, зокрема, проа-
налізовано історико-географічні та соціально-економічні складові агропродо-
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вольчого комплексу та структуру земельного фонду Західноукраїнського ре-
гіону. Використання земельних ресурсів в межах Товтрового пасма, зокрема 
й на території Гусятинського району, розглядалось у роботах Москалюк К. Л. 
(2009  р.) та Гавришка Б. Б. (2015 р.). Зокрема, Москалюк К. Л. простежила 
зв’язок між розташуванням сільськогосподарських угідь та морфометричними 
і морфодинамічними характеристиками рельєфу. Про те робіт, присвячених де-
тальному вивченню сільськогосподарського землекористування окремих адмі-
ністративних районів, зокрема Гусятинського, поки що немає.

Об’єкт дослідження – сільськогосподарське землекористування Гусятин-
ського району. Предметом дослідження є сучасний стан сільськогосподар-
ських угідь Гусятинського району, особливості їх використання та шляхи опти-
мізації.

Метою роботи є оцінка сучасного стану та особливостей сільськогосподар-
ського землекористування Гусятинського району, виявлення геопросторових 
закономірностей їх розподілу, шляхів трансформації та оптимізації структури.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження геопросторових особливостей сучасного стану сільсько-
господарського землекористування Гусятинського району використовувались 
відомості Державного земельного агентства в Тернопільській області (форма 
6-зем), статистичні матеріали ГУС в Тернопільській області станом на 2015 рік 
та власні польові спостереження. В процесі дослідження було використано на-
укові методи аналізу та синтезу, картографічний, порівняльно-географічний, 
статистико-аналітичний, математичні методи, метод систематизації, описовий, 
спостереження, узагальнення, польових досліджень тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розвиток сільськогосподарського землекористування в межах Гусятин-
ського району розпочався з енеоліту. Тоді на його території існували поселен-
ня трипільської культури (сс. Козина, Калагарівка, Городниця, Крутилів). Три-
пільське природокористування вперше суттєво скоротило площі лісових маси-
вів та зумовило виникнення орних земель та пасовищ.

У середині першого тисячоліття після Різдва Христового відбулась суттє-
ва трансформація природних систем за рахунок розвитку підсічного землероб-
ства – збільшення посівних площ шляхом випалювання лісів. У ІХ – ХІІІ ст. на 
території Гусятинського району існувала ціла низка Давньоруських городищ-
святилищ. Поряд із сакральним центром неодмінно розвивались супутні сели-
ща землеробів та ремісників, що виробляли продукти харчування та інші необ-
хідні речі. Таким чином, територія сучасного заповідника «Медобори» зазнала 
значного антропогенного навантаження і є яскравим прикладом здатності при-
родних систем до самовідновлення.
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Результатом масштабного розвитку аграрного виробництва в регіоні є фор-
мування сільськогосподарських ландшафтів у якості фонових. Г. І. Денисик 
[2] стверджує, що сільськогосподарські ландшафти є основою подальшого роз-
ширення площ інших класів антропогенних комплексів. Специфікою польових 
ландшафтів є те, що агрофітоценоз і агробіоценоз, співпадаючи за просторови-
ми межами, відрізняються за часом існування.

Структура земельного фонду Гусятинського району не раціональна. Про-
відна роль у ній належить сільськогосподарським угіддям. Станом на 1 січ-
ня 2015 р. [3] сільськогосподарські угіддя займали 76126,64 га, з них 66879,67 
га (тобто 87,9%) становила рілля. Основною проблемою землекористування є 
еродованість ріллі. Розвиткові ерозійних процесів сприяють надмірне розорю-
вання схилів і використання важкої сільськогосподарської техніки. Це зумов-
лює погіршення водно-фізичних властивостей ґрунтів, що в умовах розчлено-
ваного рельєфу викликає активізацію ерозійних процесів. 

У процесі господарського використання і освоєння земель одні види угідь 
переходять в інші. Це відбувається, головним чином, внаслідок проведення ме-
ліоративних та агротехнічних заходів. Так, перелоги після оранки перетворю-
ються у ріллю, рілля, в свою чергу, може бути зайнята багаторічними наса-
дженнями тощо. Площа сільськогосподарських угідь повільно, але неухильно 
скорочується внаслідок деградації ґрунтового покриву та зміни цільового при-
значення окремих ділянок.

Істотною особливістю землі є її незамінність, тобто, неможливість вико-
ристовувати замість неї які-небудь інші засоби виробництва. А це створює 
об’єктивну необхідність підвищення рівня інтенсивності використання зе-
мельних ділянок шляхом вкладання додаткових витрат із метою одержання 
більшої кількості продукції з одиниці земельної площі.

Найбільшу площу сільськогосподарських угідь бачимо в межах Малолуків-
ської, Коцюбинецької, Вільхівчицької сільських рад, Гримайлівської селищної 
та Хоростківської міської ради, а найменшу – в межах Саджівецької, Майданів-
ської, Жабинецької сільських та Гусятинської міської ради (рис. 1).

Структура сільськогосподарських угідь (рис. 1) свідчить про високий рівень 
їх розораності, що з одного боку, характеризує інтенсивне використання зем-
лі в сільському господарстві, а з іншого – демонструє необхідність відповідних 
заходів щодо захисту земель від водної ерозії. Землі сільськогосподарського 
призначення включають різні за продуктивністю угіддя. У складі сільськогос-
подарських угідь найбільшу цінність мають рілля і багаторічні насадження – з 
підвищенням їх частки підвищується якість земельних ресурсів і ефективність 
їх використання та ускладнюється геоекологічна ситуація.

Сіножаті і пасовища в структурі земель Гусятинського району займають 
відносно невеликі площі і розподілені вкрай нерівномірно. Часто до цієї кате-
горії потрапляють землі заплав, а також стрімких схилів і вершин товтр, які не-
можливо використати для інших сільськогосподарських потреб. Частка таких 
земель в регіоні найбільша на півночі та південному-заході (9–15 %). Наймен-
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Рис.1. Структура та площа сільськогосподарських угідь  
(побудовано автором за даними [3])
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ші в районі площі (менше 5%) зайняті багаторічними насадженнями, переваж-
но садами. 

Інтенсивна господарська діяльність зумовила різкі зміни природних ланд-
шафтів, передусім створення великих орних масивів, що супроводжується зни-
щенням природної рослинності. Найвищою сільськогосподарською освоєніс-
тю (понад 90%) характеризуються території Зеленівської, Товстеньської, Ма-
лобірківської, Клювинської, Хлопівської, Увислівської, Жабинецької сільських 
рад, а найнижчі значення цього показника характерні для Вікнянської, Саджі-
вецької, Калагарівської, Раштовецької, Постолівської, Федорівської сільських 
рад та Копичинецької міської ради. Тут цей показник становить менше 60%.

Сільськогосподарська освоєність і розораність території є одними із голо-
вних факторів, що дестабілізують екологічну ситуацію в районі. Надмірне роз-
орювання земель, в тому числі і схилових, призвело до порушення екологічно 
збалансованого співвідношення площ у структурі земельного фонду, що нега-
тивно позначилося на стійкості ландшафтів. Найбільш загрозливі явища спо-
стерігаються в ґрунтовому покриві, який значно деградований і таким чином 
виведено з ладу значні площі земель.

У розподілі орних земель в межах регіону дослідження простежуються чіт-
кі територіальні закономірності (рис. 2). Найвищі показники розораності (80 – 
86%) характерні для північно-західної окраїни території дослідження, що зна-
ходяться в межах Глібівської, Товстеньської, Зеленівської, Малобірківської, 
Увислівської, Сухоставської та Перемилівської сільських рад.

Нерозораними залишились лише ті ділянки, оранка яких фізично не можли-
ва. Вони займають значні площі на території Саджівецької, Сороківської, Фе-
дорівської сільських рад та Гусятинської селищної ради. Тут показник розора-
ності не перевищує 40%. Така ситуація є вкрай негативною і потребує змін у 
структурі угідь, особливо з огляду на можливість розширення у цьому напрямі 
території природного заповідника «Медобори».

Найбільша частка ріллі, що припадає на одного жителя, спостерігається в 
Малолуцькій ( 3,21 га) і Пізнанській (3,19 га), а також Лежанівській (2,84 га), 
Товстенькій (2,66 га), Малобірківській (2,35 га), Красненській (2,13 га) сіль-
ських радах.Найменша забезпеченість орними землями характерна для Гуся-
тинської селищної ради, де цей показник становить 0,02 га/особу, Копичинець-
кої та Хоростківської міських рад із показниками 0,24 га та 0,65 га, а також 
низки сільських рад: Яблунівська (0,85 га), Федорівська (0,87 га), Орішківська 
(0,88 га), Гадинківська (0,90 га), Котівська (0,93 га), Хлопівська (1,00 га), Су-
хоставська (1,02 га), Нижбірківська (1,05 га).

В Україні на одного жителя припадає в середньому 0,65 га ріллі, а на тери-
торії Гусятинського району цей показник значно вищий. На півночі регіону до-
слідження він становить 3,1 – 3,2 га, а на заході ‒ близько 1,0 га/особу.

Протягом останніх 20 років, відбувся розпад колективних господарств і, 
зокрема, занепад тваринницьких ферм, а також стрімке зменшення поголів’я 
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Рис.2. Частка ріллі у структурі земельного фонду Гусятинського району  
(побудовано автором за даними [3]

 
 

 

Рис.2. Частка ріллі у структурі земельного фонду Гусятинського району (побудовано 
автором за даними [3]
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ВРХ в Гусятинському районі. Це вплинуло на структуру посівних площ. Зни-
зилась потреба у кормах для ВРХ, а отже й площі посівів кормових трав. Прак-
тично всі орні землі стали приватною власністю і, як правило, перебувають, в 
оренді у агрохолдингів або місцевих фермерів. У структурі посівних площ (за 
даними ГУС) спостерігається зростання ролі зернових і технічних культур. 

Як бачимо із діаграми (рис. 3), у структурі посівних площ сільськогоспо-
дарських культур найбільшу частку займають зернові культури (61 %), набага-
то меншу ‒ технічні (24 %), картопля і овочеві культури (12 %) і лише 3 % від-
ведено під кормові культури. 

Зернові культури є домінуючими в посівах при вирощуванні продукції рос-
линництва. Зважуючи на постійне збільшення посівних площ, вони потенцій-
но спроможні забезпечити левову частку доходів сільського господарства Гуся-
тинського району. Найбільша площа зайнята під посівами пшениці, яка є тра-
диційно найважливішою зерновою культурою в Україні і на чорноземах дає до-
брі врожаї. Друге місце посідають посіви кукурудзи. Серед технічних культур 
найбільша площа зайнята цукровими буряками. Значні площі вкриті також рі-
паком та соєю. Найменші площі, з-поміж технічних культур, зайняті соняшни-
ком, але протягом останніх років ця рослина набуває популярності.

Рис. 3. Структура посівних площ сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств 
Гусятинського району в 2014 р. (побудовано автором за даними [5])

Однією із актуальних проблем використання земельних ресурсів Гусятин-
ського району на сучасному етапі є виснаження ґрунтів і мінералізація гумусу. 
Залежно від структури посівних площ щорічний винос гумусу з ґрунту стано-
вить від 0,6 до 1,4 т з га, що еквівалентне внесенню 12 ‒ 28 т органічних добрив 
(гною) на гектар. Причому практика господарювання на землі показує, що за 
останні 15 років у ґрунт вносилося в середньому лише 2 ‒ 3 т органічних до-
брив на гектар через їх відсутність у господарствах.
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Оптимізація землекористування потребує напрацювання екологічно об-
ґрунтованих взаємоузгоджених заходів щодо розвитку окремих галузей, які 
варто розглядати як концепцію розвитку природокористування. Першочерго-
вим завданням в Гусятинському районі є проведення інвентаризації сільсько-
господарських земель та територій несільськогосподарського призначення, зо-
крема в межах сільських населених пунктів з метою створення інформацій-
ної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних 
відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів. Протя-
гом останніх п’яти років такі роботи активно проводились. Для більшості на-
селених пунктів зроблено грошову оцінку земель і складено відповідні карто-
схеми. Достовірні дані про площу, межі, склад угідь та конфігурацію земель-
них ділянок нададуть можливість прогнозувати використання земель, перед-
бачати економічний ефект від їх експлуатації, обґрунтовано нараховувати зе-
мельний податок тощо. Інвентаризація особливо актуальна з огляду на пер-
спективи продажу сільськогосподарських земель [1].

В контексті сталого розвитку регіону вважаємо за доцільне стимулювати 
розвиток тваринництва. Потреба в кормовій базі призведе до залуження схилів 
крутизною понад 5о і вилучення змитих земель з активного обробітку, дозво-
лить ввести в сівозміни кормові трави. Додатковою передумовою для розвитку 
м’ясного тваринництва в регіоні є існування спиртзаводу та цукрового заводу у 
м. Хоросткові. Відходи цих підприємств раніше успішно використовувались як 
кормова база для відгодівельних тваринницьких комплексів. На даний час такі 
відходи є додатковим чинником ускладнення екологічної ситуації. Головне за-
вдання рослинництва – зниження розораності і консервація малопродуктивних 
земель. Повне припинення господарської діяльності на будь-яких ділянках піс-
ля їх розпаювання та приватизації є неможливим, а тому доцільно переводити 
їх в сіножаті чи пасовища.

Важливим завданням для оптимізації структури земельних ресурсів Гуся-
тинського району вважаємо збільшення площі лісів до науково обґрунтовано-
го рівня шляхом формування лісокультур на прилеглих до лісових масивів схи-
лових землях та перелогах. Для цього необхідна розробка відповідної право-
вої бази, адже більшість земель є приватною власністю, проте власник не може 
самовільно посадити ліс на орному полі. Такі дії будуть трактуватися держа-
вою як нецільове використання землі. Із ситуації можливі два виходи: або до-
зволити і сприяти створенню приватних лісів на визначених для цього землях, 
або ж створити правові передумови для передачі таких земель в оренду відпо-
відним лісгоспам. 

На сьогодні існує можливість заліснити перелоги західніше лісового урочи-
ща «Стінка» та включити до складу лісового фонду пасовища, що розміщені 
південніше згаданого лісу. Сільськогосподарське виробництво на цих землях 
не ведеться і спостерігається поступова лісова експансія за рахунок піонерних 
порід. Можливість передачі їх лісгоспу існує, адже вони не розпайовані і нена-
дані у користування.
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ВИСНОВКИ

У результаті проведених досліджень простежено територіальні відмінності 
в організації сільськогосподарського землекористування, зокрема у структурі 
сільськогосподарських угідь та специфіці деградаційних процесів. Виявлено, 
що максимальна сільськогосподарська освоєність території (понад 90 %) та 
розораність сільськогосподарських угідь (89 – 92 %) спостерігається на водо-
ділах, переважно в центральній частині району. У межах річкових долин та 
товтрового пасма простежується дещо підвищену частка (12 – 16 %) сіножатей 
і пасовищ. У зв’язку з особливостями структури сільськогосподарських угідь 
проявляються й різні деградаційні процеси, зокрема на плакорах спостерігаємо 
агрохімічну розбалансованість ґрунтів, тоді як на схилах інтенсивно розвива-
ються ерозійні процеси.

Для оптимізації сільськогосподарського землекористування регіону необ-
хідно забезпечити раціональне співвідношення різних категорій земель у 
структурі земельного фонду, здійснити комплекс заходів щодо відновлення 
втраченої за останні 20 років системи сівозмін та збільшення обсягів внесення 
органічних добрив. Доцільним є повернення у систему сівозмін багаторічних 
трав. Необхідний контроль держави за діяльністю великотоварних господарств 
рослинницького спрямування, що активно використовують мінеральні добри-
ва, отрутохімікати та важку сільськогосподарську техніку, адже саме вони об-
робляють більшість розпайованих сільськогосподарських земель району.

Подальші дослідження варто зосередити на детальному аналізі структури 
посівних площ та розробці конкретних рекомендацій використання схилових 
земель Гусятинського району в сучасних умовах. 
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГУСЯТИНСКОГО РАЙОНА ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Статья посвящена изучению сельскохозяйственного использования земель Гу-
сятинского района. Проанализированы территориальные особенности сель-
скохозяйственной освоенности, распаханности территории и структуры сель-
скохозяйственных угодий в разрезе сельских советов. Построены соответству-
ющие картосхемы. Выявлено нерациональную структуру сельскохозяйствен-
ных угодий. Вычислена обеспеченность населения административных образо-
ваний пахотными землями. Проанализирована структура посевных площадей 
сельскохозяйственных культур. Представлен ряд рекомендаций относительно 
путей оптимизации землепользования исследуемой территории.

Ключевые слова: сельскохозяйственное землепользование, сельскохозяй-
ственные угодья, сельскохозяйственная освоенность, распашка территории, 
пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, посевные площади.
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GEOSPATIAL FEATURES OF AGRICULTURAL LAND USE OF 
HUSYATYN REGION IN TERNOPIL OBLAST

Abstract
Problem Statement and Purpose. With each passing year, the problem of land re-
source degradation in Ukraine becomes more and more urgent. Its solution requires 
detailed analysis of the peculiarities of territorial and functional structure of agri-



148

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

cultural land use on the level of administartive regions. The aim of the article is to 
assess the current state and peculiarities of agricultural land use in Husyatyn region.
Data & Methods. The research was based on the data provided by State land legisla-
tion agency in Ternopil oblast, statistical data and field observations. The following 
scientific methods of analysis were used during the research: analysis, synthesis, 
carthographic, geographical and comparative, stylistical and analytical analyses, 
mathematical, systematisation, descriptive, observation, generalisation methods etc.
Results. The development of agricultural land use within Husyatyn region goes back 
to eneolit. Intensive agriculture lead to rapid changes in natural landscapes, espe-
cially the creation of large arable massifs. Modern structure of Husyatyn region 
land fund is irrational. Farmlands play the main role in the structure. As of 1 Janu-
ary 2015, farmlands occupied the area of 76126,64 hectares with 87.9% being used 
in tillage. In the process of the research, we managed to build a skeleton map that 
reflects agricultural reclamation of the territory and the structure of the farmlands in 
terms of administrative formations. Tillage plays an important role in the regional 
farmlands. A respective skeleton map was formed in order to analyse the geospatial 
peculiarities of tillage expansion. The article also provides calculation of the amount 
of trillage per capita in terms of village councils. Hayfields and grasslands in the 
structure of Husyatyn region lands occupy rather small areas and are divided very 
unevenly.
In the structure of crop sown areas the main part is taken by grains (61%), industrial 
crops (24%), potatoes and vegetable crops (12%) and forage crops ( only 3%). 
The analysis of the state of land resources proves the existence of a wide range of 
geoecological problems, such as excessive ploughness, insufficient level of soil nu-
trients and large areas of disturbed land. Taking this into account, the main task of 
plant cultivation is to decrease the ploughness and to conserve low-productive lands. 
Complete closure of agricultural activity on any land once it has been unsoldered is 
impossible. Thus, it is reasonable to convert it into hayfields or grasslands, increase 
the area of perennial crops.

Keywords: agricultural land use, farmlands, agricultural reclamation, ploughness, 
grasslands, hayfields, perennial crops, sown areas.
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ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО 
МІКРОРАЙОНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО МІСТА  
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦІ)

Проаналізовано просторові трансформації житлового мікрорайону Вишенька 
у місті Вінниці. Визначено основні напрями функціональних перетворень, що 
мають місце на території мікрорайону, ключові агенти, що ініціюють зміни 
прилеглого міського простору, та суспільно-просторові процеси, які змінюють 
культурний ландшафт житлового мікрорайону у постсоціалістичному місті.

Ключові слова: просторові трансформації, постсоціалістичне місто, житло-
вий мікрорайон, суспільно-просторові процеси, Вінниця.

ВСТУП
Зважаючи на ключову роль міст у просторовому розвитку територій, про-

блематика їх розвитку і трансформацій є надзвичайно актуальним предметом 
географічних досліджень. Помітне місце у науковому дискурсі належить пи-
танню трансформації постсоціалістичних міст, їх адаптації до нових умов кон-
курентного ринкового середовища, яка відбувається на фоні світових глоба-
лізаційних процесів. В основі таких трансформацій – зміна функціонального 
профілю, яка несе нові виклики для сталого розвитку міст, їх стійкості перед 
різного роду ризиками.

Концептуальні засади просторових трансформацій урбанізованих терито-
рій у Центральній та Східній Європі висвітлені у працях І. Браде [10], Л. Сі-
кори та С. Боузаровського [19], Дж. Скотта і М. Куна [18], Л. Шептухіної та 
О. Євсеєва [8]. Питання джентрифікації та просторової сегрегації досліджува-
лися у працях М. Нае і Д. Тернока [17], З. Ковача та ін. [13], М. Бернта та ін. 
[9], М. Джентіле та ін. [11, 12], питання метрополізації – у роботах А. Дружи-
ніна [4]. Низку публікацій присвячено особливостям трансформацій окремих 
міст (C. Марцінчак та І. Саган [14], Н. Булініна [1]). 

В Україні функціональні трансформації міських територій досліджували-
ся К. Мезенцевим та ін. [4, 5], А. Мельничуком та ін. [7, 15, 16], О. Денисенко 
[3], Л. Мельник та ін. [6]. Проте, у переважній більшості дослідження просто-
рових трансформацій міського простору охоплюють центральні частини міст. 
Але не менш важливими є зміни у межах житлових мікрорайонів, де прожи-
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ває, а також працює, розважається та відпочиває абсолютна більшість місько-
го населення України. Таким чином, метою статті було визначення напрямів 
та особливостей просторових трансформацій території житлового мікрорайо-
ну постсоціалістичного міста в Україні.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для реалізації мети важливим був максимально обґрунтований вибір те-
риторії дослідження. Як тестове місто ми обрали Вінницю через її порівняно 
швидкий соціально-економічний розвиток. Вважалося, що такий вибір дозво-
лить чіткіше ідентифікувати просторові перетворення та динаміку суспільно-
просторових процесів. Як тестову ділянку було обрано найбільший за люд-
ністю житловий масив Вінниці – Вишеньку (біля 120 тис. осіб), який відзна-
чається також значною площею (біля 10 км2), тривалою історією розвитку 
(з  1960-х  рр.) та внутрішньою гетерогенністю. Це типовий приклад радян-
ського житлового мікрорайону у великому місті.

Під час польового етапу дослідження виконано оцінку житлових будівель, 
нежитлових споруд та інфраструктури тестової ділянки. Морфологічно і топо-
логічно (за просторовою локалізацією) об’єкти поділяли на полігональні, точ-
кові та лінійні. Кожний об’єкт було віднесено до одного з 8 функціональних 
типів, в межах яких виділялися підтипи відповідно до кількісних та/або якіс-
них характеристик об’єктів. Також для кожного об’єкта визначався його стан 
за шкалою з 6 градацій. На основі зібраних даних були побудовані картосхеми 
функціонального профілю (рис. 1) і стану (рис. 2) об’єктів.

Крім того, було проведено аналіз отриманих даних за допомогою просто-
рової інтерполяції та оверлейних операцій. Основну увагу було спрямовано на 
пошук агентів просторових трансформацій – тих об’єктів, які специфічним чи-
ном визначають зміни навколишнього міського простору, а також ідентифіка-
цію суспільно-просторових процесів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз одержаних даних показав, що функціональний профіль тестової ді-

лянки та характеристики стану об’єктів, розміщених у її межах, зазнали суттє-
вих змін протягом досліджуваного періоду. Ідентифіковано три різновиди про-
сторових трансформацій: 1. Оновлення – поточний ремонт об’єктів, підтрим-
ка їх у функціонуючому стані без зміни якісних характеристик; 2. Модерніза-
ція – процес якісної зміни об’єктів, набуття ними принципово нових харак-
теристик з використанням новітніх технологій; 3. Функціональні перетворен-
ня – часткова або повна зміна функцій об’єкта або території.

Наразі Вишенька залишається найбільшим спальним районом Вінниці і 
демонструє позитивну динаміку кількості населення. Втрати житлового фон-
ду через вилучення квартир на перших поверхах багатоквартирних будинків 
для приватного підприємництва компенсуються будівництвом нових житло-
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Рис.1. Функції об’єктів міського простору в межах тестової ділянки

Рис.2. Стан об’єктів міського простору в межах тестової ділянки
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вих будинків, здебільшого цегляних та каркасних, із використанням нових 
конструкційних матеріалів, сучасних технологій утеплення фасадів, індиві-
дуальним опаленням житлових квартир, декоративним оздобленням фасадів 
та високим благоустроєм прибудинкової території. Нове житлове будівництво 
локалі зується: на південному заході Вишеньки, де відбувається комплексна за-
будова резервних територій; навколо ряду середніх навчальних закладів вна-
слідок програм приватно-муніципального партнерства з модернізації спортив-
ної інфра структури, на вільних від забудови ділянках існуючих кварталів; в 
межах промислових зон.

Якщо оновлення та часткова модернізація житлової забудови мають тоталь-
не поширення на території мікрорайону, рівень благоустрою прибудинкової 
території має виразні просторові закономірності. По-перше, благоустрій фа-
садних територій здебільшого відбувається за рахунок комерційних закладів, 
розміщених на перших поверхах житлових будинків. Тому найбільш модерні-
зовані фасади мають будинки, розташовані уздовж вулиць з інтенсивним рухом 
громадського транспорту. По-друге, спостерігається благоустрій прибудинко-
вих територій навколо осередків нової забудови. Основною рушійною силою 
цього явища є власна ініціатива місцевих жителів, які прагнуть відтворити су-
часні стандарти благоустрою у власних подвір’ях шляхом залучення коштів 
міського бюджету в рамках програм співфінансування або власними зусилля-
ми. По-третє, комплексний централізований благоустрій прибудинкових тери-
торій відбувається у найстарішій частині Вишеньки.

Індустріальні зони мікрорайону зазнали найбільш драматичних функціо-
нальних змін. Типовим є часткове або повне перепрофілювання промислових 
підприємств у відповідності до нових суспільних запитів та вимог ринку (заво-
ди «Форт» і «Маяк», НВП «Геосистема»). Водночас, найпоширенішим сцена-
рієм є часткова деіндустріалізація із передачею частини території у власність 
або оренду іншим суб’єктам підприємницької діяльності (заводи «Кристал» 
і «Маяк», Вінницька картографічна фабрика). В цілому промислові підпри-
ємства позбуваються у першу чергу тих активів, які розміщені у фасадній час-
тині, уздовж багатолюдних вулиць, і тому перспективних для створення за-
кладів торгівлі. Прикладом повної деіндустріалізації є завод «Термінал». Як 
результат, промислова зона Вишеньки відзначається надзвичайною просторо-
вою строкатістю рівнів модернізації та благоустрою. Безперечним ядром мо-
дернізації є торговельно-розважальний центр «Мегамол», під впливом якого 
відбувається зміна функцію прилеглих об’єктів та поліпшення благоустрою 
території.

Впродовж останніх 10 років у Вінниці відбувається модернізація спортив-
ної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів за програмою при-
ватно-муніципального партнерства. Натомість школи передають частину своєї 
території приватному інвестору для будівництва багатоквартирних будинків. 
Частину дитячих садочків було перетворено на складські та офісні приміщен-
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ня; водночас садочки, які функціонують, зазнали того чи іншого ступеня онов-
лення. Для закладів професійно-технічної, вищої освіти та наукових установ 
характерна значна поляризація прилеглого простору: якщо фасадні територій 
цих об’єктів мають високий рівень благоустрою, то дворові території часто 
занедбані. Частина приміщень наукових установ здається в оренду закладам 
торгівлі та індустрії розваг.

Перехід до ринкової економіки позначився кардинальним зростанням кіль-
кості (на порядок), площі та типологічної різноманітності торговельних за-
кладів та інших закладів сфери послуг. Механізми їх появи такі: 1. Виведення 
із житлового фонду квартир на перших поверхах багатоквартирних будинків;  
2. Перебудова та перепрофілювання колишніх торговельних закладів, які роз-
міщувалися у спеціально запроектованих приміщеннях перших поверхів жит-
лових будинків або прибудовах до них; 3. Перебудова та перепрофілювання 
колишніх торговельних закладів, які розташовувалися у спеціально побудо-
ваних відокремлених приміщеннях; 4. Ревіталізація колишніх промислових 
об’єктів; 5. Будівництво принципово нових торговельних закладів на вільних 
ділянках. Проявом тотальної модернізації сфери торгівлі стала ліквідація рин-
ків та будівництво на їх місці сучасних торговельних і торговельно-розважаль-
них комплексів.

Донедавна зелені рекреаційні зони мікрорайону існували без суттєвих змін. 
Утім, масштабна ревіталізація публічних зелених просторів станом на сьогод-
ні стала чи не основним трендом. При реконструкції відбувається переплану-
вання пішохідних доріжок, встановлюються дитячі майданчики, інформаційні 
стенди, прокладаються велосипедні доріжки, оновлюється газонне покриття і 
ландшафтний дизайн в цілому, встановлюються нові ергономічні лавки, без-
проводова система освітлення тощо.

Перша і найбільша культова споруда Вишеньки – Хрестовоздвиженський 
храм – постала лише у 1999 році на вільній від забудови ділянці у центральній 
частині мікрорайону. Інші культові споруди зводилися на периферійних ділян-
ках Вишеньки в межах відкритих просторів. У більшості випадків перетво-
рення простору навколо культових споруд відбувалося за подібним сценарієм: 
спочатку встановлювався хрест, потім будувалася тимчасова дерев’яна церква, 
біля якої розпочиналося будівництво цегляного храму, потім з’являлися інші 
допоміжні приміщення – адміністративний будинок, житлові приміщення для 
священнослужителів, трапезна, церковна школа тощо.

Мережа громадського електротранспорту мікрорайону зазнавала поетапно-
го розширення. З 2006 року відбувалося поетапне оновлення дорожнього ас-
фальтного покриття вулиць мікрорайону, починаючи з головних транспортних 
артерій, вдосконалення мережі вуличного освітлення. Відбулася модернізація 
технологій зв’язку за рахунок відкриття приватних поштових сервісів, запро-
вадження кабельних та супутникових технологій. Водночас інфраструктура, 
що забезпечує комунальне обслуговування населення, потребує модернізації.
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Агенти просторових трансформацій, виявлені на території мікрорайону Ви-
шенька, можна класифікувати їх за кількома критеріями:

1. За механізмом впливу розрізняємо первинні та вторинні агенти. Первин-
ні агенти – об’єкти, сам факт існування чи виникнення яких зумовлює подаль-
ші трансформації навколишнього простору. Вторинні агенти – об’єкти, онов-
лення чи модернізація яких стимулює виникнення трансформаційних процесів 
на прилеглих територіях.

2. За топологією агенти трансформації поділяємо на точкові, лінійні, полі-
гональні і площинні. Точкові агенти – переважно дрібні об’єкти, форма кон-
туру яких несуттєва; сила їх впливу зменшується радіально в усі сторони від 
місця розташування агента. Лінійні агенти – об’єкти, які мають одновимірний 
характер; їх вплив на прилеглу територію зменшується тангенціально. Полі-
гональні агенти – об’єкти достатньо великого розміру, вплив яких на приле-
глу територію по їх периметру. Площинні агенти – об’єкти або їх сукупності, 
гомо– чи гетерогенні, вплив яких відбувається в межах території, яку займає 
сам об’єкт.

3. За вектором впливу можна виділити агенти-каталізатори та агенти-
інгібітори. Якщо перші стимулюють перетворення прилеглого простору, то 
другі блокують їх. У залежності від свого стану, локалізації тощо один і той са-
мий об’єкт може відігравати як роль каталізатора, так і роль інгібітору.

Нижче проаналізуємо виявлені агенти просторових трансформацій у світлі 
вказаних вище класифікацій.

До первинних агентів трансформації простору належать зупинки громад-
ського транспорту, масштабні осередки торгівлі, сакральні об’єкти, гуртожит-
ки (точкові), комунікації доріг та лінії громадського транспорту (лінійні), пери-
ферія промислових зон (полігональні), райони нової забудови, території вищих 
і професійних навчальних закладів (площинні).

В ринкових умовах об’єкти сфери послуг розміщуються, орієнтуючись на 
споживача. Таким чином, найбільша концентрація закладів сфери послуг і, від-
повідно, модернізація фасадної території споруд, спостерігається саме поблизу 
зупинок громадського транспорту.

Вплив на просторові трансформації масштабних осередків торгівлі різно-
манітний. По-перше, навколо них з часом групуються інші заклади сфери об-
слуговування, формуючи своєрідні територіальні кластери. Таке розташуван-
ня спрямоване на залучення додаткових споживачів, які відвідують одночасно 
декілька закладів, задовольняючи різні потреби або шукаючи найбільш опти-
мальний варіант задоволення однієї і тієї самої потреби. По-друге, одним із 
найбільш яскравих та потужних проявів модернізації стало перетворення рин-
ків у сучасні торговельні центри, які надають більш диверсифіковані послуги 
високої якості, приваблюючи відвідувачів не навіть з інших частин мікрорайо-
ну та міста в цілому.

Території навколо культових споруд належать до переліку найбільш бла-
гоустроєних частин Вишеньки. Перетворення території навколо релігійних 
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об’єктів додатково посилюються внаслідок тенденції до формування цілого 
комплексу допоміжних споруд навколо головного храму.

Гуртожитки здебільшого виступають інгібіторами трансформацій навко-
лишнього простору. Адже мешканці та/або власники не зацікавлені вкладати 
власні кошти у модернізацію цих споруд. Крім того, низька комфортність по-
бутових умов проживання у гуртожитках разом з невисоким матеріальним та 
соціальним статусом більшості тамтешніх мешканців мають наслідком низь-
ку привабливість такого житла на ринку нерухомості для заможних верств на-
селення.

Використавши потенціал території навколо зупинок громадського тран-
спорту, нові заклади сфери послуг починають розміщуватися уздовж вулиць, 
орієнтуючись на людей, які пішки долають відстань від однієї зупинки до ін-
шої. Таким чином, потенціал відрізка вуличної мережі двома суміжними зу-
пинками громадського транспорту як агента модернізації приблизно пропо-
рційний до інтенсивності потоку громадського транспорту.

В умовах раціоналізації використання простору промисловими підприєм-
ствами, периферійні фасадні частини промислових зон передаються у влас-
ність або оренду приватним підприємцям. Тут локалізуються заклади обслу-
говування, здебільшого це заклади мережевої торгівлі, спеціалізовані магази-
ни, автосалони та автосервіси, автозаправки, спортивні заклади; іноді зустріча-
ються фрагменти нової житлової забудови. Зауважимо, що перетворення охо-
плюють не лише власне периферію промислової зони, але й прилеглу до неї 
частину житлової забудови, оскільки внаслідок ефекту кластеризації тут лока-
лізуються дрібні підприємства сфери послуг.

Перші поверхи нових будинків, як у районі суцільної нової забудови, так і 
при точковій забудові вже освоєних кварталів, активно комерціалізуються на-
віть за умови відсутності аналогічного процесу в сусідніх об’єктах більш ран-
ньої забудови. Така особливість перетворень простору має щонайменше три 
причини. По-перше, такі будинки часто проектуються із готовими приміщен-
нями для потреб бізнесу; по-друге, власники нових закладів зважають на есте-
тику і статусність місця розташування; по-третє, нові об’єкти орієнтуються на 
обслуговування заможних мешканців новобудов.

Вищі і професійні навчальні заклади виступають як каталізаторами, так і 
інгібіторами просторових трансформацій. З однієї сторони, їх керівництво до-
кладає зусиль для естетичного оформлення території біля навчальних та ад-
міністративних корпусів, оскільки це своєрідна візитівка закладу, місце про-
ведення офіційних та урочистих заходів. Також сюди тяжіють дрібні підпри-
ємства торгівлі, що сфокусовані на задоволення потреб студентів і викладачів. 
Водночас, роль інгібітору проявляється у консервуванні освітньої функції те-
риторії: тут важко закріпитися іншим функціям, а комерціалізація відбуваєть-
ся лише по периметру.

До вторинних агентів трансформації простору належать загальноосвітні на-
вчальні заклади (точкові), відкриті простори (полігональні) та промислові зони 
(площинні).
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Роль загальноосвітніх навчальних закладів проявляється завдяки згаданим 
вище програмам муніципально-приватного партнерства. Результатом є модер-
нізація спортивної інфраструктури навчального закладу, а також зміна функ-
ції частиною території, яка передається під житлове будівництво. Як правило, 
на перших поверхах новобудов розміщуються заклади сфери послуг, територія 
комерціалізується. Далі шляхом дифузії інновацій відбувається оновлення та 
модернізація сусідніх житлових будинків та їх дворів.

Благоустроєні відкриті простори стають популярними серед місцевого на-
селення як місця відпочинку і розваг. Ця обставина підвищує імідж території і 
приваблює підприємців. Таким чином, благоустрій відкритих публічних про-
сторів є ефективним інструментом в руках органів місцевого самоврядуван-
ня для запуску спонтанних процесів модернізації міського простору. Водночас 
відкриті простори з низьким рівнем благоустрою блокують трансформації при-
леглої території, оскільки відлякують відвідувачів.

Імпульсом для трансформації промислової зони на сході Вишеньки стали 
ревіталізація частини території заводу «Термінал» (будівництво ТРЦ «Мега-
мол»). На початковій стадії відбувалися хаотичні точкові процеси ревіталізації, 
модернізації та перепрофілювання підприємств; з часом перетворення набува-
ли більш системного та упорядкованого характеру, зосереджуючись навколо 
ядер ревіталізації.

На території мікрорайону Вишенька було виявлено такі інтегральні сус-
пільно-просторові процесів, як поляризація, комерціалізація, деіндустріаліза-
ція, ревіталізація, сегрегація і джентрифікація.

Поляризація проявляється як збільшення контрастів стану та функцій місь-
кого простору. Залежно від масштабів прояву можна виділити загальну та ло-
кальну поляризацію. Загальна поляризація проявляється як контраст між функ-
ціональним ядром мікрорайону та його периферією та, водночас, як контраст 
між старими та новими ділянками житлової забудови, основний вектор якого 
обумовлений історією забудови мікрорайону і направлений зі сходу на захід. 
Відповідно до нього змінюється не тільки переважний характер забудови і рі-
вень благоустрою, але й соціально-економічна структура населення. Локальна 
поляризація проявляється на рівні міських кварталів (прискорена модернізація 
по їх периметру) та на рівні окремих об’єктів (здебільшого в межах колишніх 
промислових зон, ареалів нової промислової забудови, територій професійно-
технічних та вищих навчальних закладів).

Ознаки комерціалізації публічних просторів з метою комерційної діяльнос-
ті, особливо яскраві навколо зупинок громадського транспорту, на територіях 
біля колишніх ринків і великих транспортних розв’язок, периферіях промисло-
вих зон, ареалах нової забудови. У підсумку найбільше комерціалізований про-
стір навколо сучасного функціонального центра мікрорайону. Наслідками ко-
мерціалізації став як благоустрій публічних просторів, так і зростання наванта-
ження на міську інфраструктуру та побутові незручності для місцевих жителів.
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Деіндустріалізація проявляється як зменшення ролі промислового виробни-
цтва у суспільному житті мікрорайону, зокрема, зменшення кількості промис-
лових підприємств, скорочення їх основних фондів, зникнення промислової 
функції низки територій та її заміна іншими функціями. Процес деіндустріалі-
зації найбільше проявляється по периметру промислових зон.

Прикладом ревіталізації є створення ТРЦ «Мегамолл» на території колиш-
ньої промислової зони та облаштування колишнього корпусу заводу «Крис-
тал» для потреб Донецького національного університету. Як прояв ревіталіза-
ції можна трактувати також реконструкцію спортивної інфраструктури окре-
мих загальноосвітніх навчальних закладів.

Сегрегації у чистому вигляді, як примусового територіального зосереджен-
ня соціальних груп населення за певною ознакою, на Вишеньці не спостеріга-
ється. Однак, має місце спонтанна диференціація населення за соціальним по-
ходженням та матеріальним станом. Представники середнього класу, які пла-
нують придбання нерухомості для власного проживання, свідомо уникають 
кварталів старої Вишеньки і намагаються придбати житло у новобудовах.

Виразних проявів джентрифікації також не спостерігається. Абсолютна 
більшість жителів мікрорайону отримали своє помешкання безкоштовно зав-
дяки механізму соціалістичного розподілу та наступної приватизації. Крім 
того, на відміну від більшості країн Заходу, українці здебільшого не орендують 
житло, а мають його у приватній власності. Таким чином, ключові передумо-
ви для джентрифікації відсутні. Якщо ж розглядати джентрифікацію як пере-
творення міського простору у напрямку задоволення потреб багатих жителів і 
представників креативного класу безвідносно до соціальної стратифікації міс-
цевого населення, то в межах Вишеньки її ознаки (елітні заклади сфери послуг, 
інноваційні прийоми благоустрою, ландшафтний дизайн, стріт-арт) спостері-
гаються у трьох ареалах: функціональному центрі Вишеньки, окремих части-
нах східної промислової зони та у районі нової забудови на південному заході 
мікрорайону.

ВИСНОВКИ

Мікрорайон Вишенька переживає інтенсивні просторові трансформації. 
Його територія стає все більше поляризованою та функціональною. Нове об-
личчя мікрорайону формується в результаті комерціалізації публічних про-
сторів, деіндустріалізації промислових зон, поляризації рівня благоустрою та 
соціально-економічного статусу населення. Прояви соціально-просторової се-
грегації та джентрифікації мають обмежений характер. Найважливішими аген-
тами трансформацій є інфраструктура громадського транспорту, публічні про-
стори, масштабні осередки торгівлі, заклади освіти. Виявлені особливості в ці-
лому подібні до тенденцій, які мають місце у інших постсоціалістичних міс-
тах, специфічні риси обумовлені особливостями взаємодії ключових акторів 
трансформації у системі відношень населення – місцеве самоврядування – біз-
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нес. Очікується, що отримані висновки справедливі для аналогічних територій 
у інших містах України з поправкою на інтенсивність соціально-економічних 
процесів.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ВИННИЦЫ)

Резюме
Проанализированы пространственные трансформации жилого микрорайона 
Вишенка в городе Виннице. Определены основные направления функциональ-
ных преобразований, имеющих место на территории микрорайона, ключевые 
агенты, которые инициируют изменения прилегающего городского простран-
ства, и общественно-пространственные процессы, которые меняют культур-
ный ландшафт жилого микрорайона в постсоциалистическом городе.

Ключевые слова: пространственные трансформации, постсоциалистиче-
ский город, жилой микрорайон, общественно-пространственные процессы, 
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SPATIAL TRANSFORMATION OF RESIDENTIAL DISTRICT IN 
POST-SOCIALIST CITY (CASE OF VINNYTSIA)

Abstract
Problem Statement and Purpose. The question of post-socialist city transformation 
takes a prominent place in modern scientific discourse. In Ukraine, functional 
transformations of urban areas were investigated mainly in the inner parts of cities. 
Therefore, the aim of this paper was to determine key trends and peculiarities of the 
spatial transformations within the residential district of Ukrainian post-socialist city.
Data & Methods. As a test area site for the research was chosen Vyshenka, the 
largest residential area of the Vinnytsa,. All objects, located within the test area, 
were evaluated during the field trip in terms of their functional profile and condition 
(level of renewal or modernization). Obtained data were analyzed using spatial 
interpolation and overlay operations.
Results. Analysis of the data revealed that the functional profile of the test area 
and condition of the objects located within have undergone substantial changes 
during the analyzed period. Three types of spatial transformations were identified: 
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renewal, modernization, and functional change. The primary agents of spatial 
transformations include public transport, large-scale trade facilities, sacral places, 
dormitories, periphery of industrial areas, areas of new housing construction, higher 
and professional educational institutions. The secondary agents include secondary 
educational institutions, open spaces, and industrial areas. We identified integrated 
socio-spatial processes such as polarization, commercialization, de-industrialization, 
revitalization, as well as some manifestations of segregation and gentrification. The 
results indicate similarity to the trends taking place in other post-socialist Ukrainian 
cities; specificity of the case is caused by peculiarities of the interaction between the 
key transformation actors, namely citizens, local government, and business.

Keywords: spatial transformations, post-socialist city, residential district, socio-
spatial process, Vinnytsia.
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ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ 
ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

У статті проаналізована теоретичні та прикладні аспекти формування 
електоральної культури. Було визначено роль електоральної активності як 
однієї з форм електоральної культури; проаналізовано, як відображається ко-
лективна пам’ять людей на виборчому процесі та стабільності ідеологічної 
прихильності. За територіальну основу оцінки сформованості електоральної 
культури було обрано області Карпатсько-Подільського регіону. 

Ключові слова: області Карпатсько-Подільського регіону, виборчий про-
цес, електоральна культура, виборча активність, електоральна прихильність, 
виборчі традиції.

ВСТУП

Сучасна участь виборців в електоральних процесах загальнодержавного 
чи регіонального рівня опирається на певний формат поведінки, котрий вті-
люється у об’єднаному понятті «електоральна культура». Дане поняття можна 
вважати індикатором геопросторової електоральної прихильності, яку можна 
оцінювати в просторі (регіони підтримки певних політичних поглядів та ідей) 
і часі (період підтримки певної політичної сили).

Поняття «електоральна культура» знайшло своє значне відображення в со-
ціологічних та політологічних дослідженнях, але в меншій мірі представлено в 
суспільно-географічній царині. 

Однією з перших робіт вітчизняних дослідників, яка повністю була при-
свячена проблемі електоральної культури з позиції її соціологічного аналізу, 
було наукове дослідження О. В. Князєвої «Електоральна поведінка як соціо-
культурне явище» [5]. В ній автор визначає основні об’єктивні та суб’єктивні 
фактори, які впливають на поведінку виборців, подає типологію електоральної 
поведінки тощо.

Всебічне вивчення феномена електоральної культури знайшло своє відо-
браження в праці російського дослідника-політолога І. М. Гомерова, («Електо-
ральна культура: політологічний аналіз»). У цій роботі міститься цікава версія 
осмислення суті, побудови, способів функціонування електоральної культури, 
її місця та ролі в структурі політичної культури та виборчому процесі. І. М. Го-
меров в рамках підходу системно-архітектурного моделювання запропонував 
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робоче визначення та власну концепцію електоральної культури, виокремив 
психологічні, економічні, політичні, духовні фактори, які впливають на вибір 
електорату. Дослідник розглядає електоральну культуру як систему, яка фор-
мує модель іншої системи – політичні вибори [2]. 

У вітчизняній соціології цікавій для нас науковій проблемі присвячена дис-
ертація «Електоральна культура населення України в умовах трансформації 
суспільства» Б. Ідрісова [4]. В цій роботі досліджується становлення електо-
ральної культури громадян України. Автор робить висновок, що електоральна 
культура суспільства, що трансформується, є динамічною єдністю знання, ро-
зуміння суті, змісту демократичних виборів усіма учасниками виборчого про-
цесу, реально відображає стан засвоєних зразків і норм поведінки.

Серед вітчизняних фахівців в сфері суспільної географії найбільшу увагу 
означеній проблематиці відводить М. С. Дністрянський [3]. В своїх досліджен-
нях він оцінює електоральну культуру на основі аналізу територіально-етно-
політичної структури українського суспільства, історико-географічні риси 
території та політико-географічне значення міжконфесійних та міжрелігійних 
відносин в Україні. 

Дане питання розглядалось нами [6] в дещо іншому ракурсі, роблячи акцент 
виключно на результатах виборів в територіальному зрізі. 

У науковому обігу на сьогодні вживаються різні словосполучення для по-
значення феномена «електоральної культури» («культура політичних виборів», 
«культура виборців», «культура виборчого процесу» та ін.). Проте, якщо вду-
матися в справжню суть названих категорій, то стає наочною їхня принципова 
ідентичність, адже в кінцевому результаті всі учасники електорального проце-
су виступають в ролі виборців.

Дослідження електоральної культури або культури політичних виборів були 
започатковані у США. Американський політолог П. Лазарсфельд здійснив 
одне з перших розгорнутих досліджень факторів, що впливають на електо-
ральний вибір громадян. В центрі його уваги була проблема впливу засобів 
масової інформації (насамперед, радіо та телебачення) на електоральну пове-
дінку американців. У підсумку були виявлені цікаві закономірності сприйняття 
населенням ЗМІ. П. Лазарсфельд відкрив закон селективності сприйняття ви-
борцями засобів масової комунікації (середній виборець приділяє увагу тільки 
тим інформаційним матеріалам, які відповідають його первісним політичним 
поглядам). Також було встановлено, що люди, які є членами однієї соціальної 
групи, голосують майже завжди ідентично. Крім того, П. Лазарсфельд відкрив 
закон «лідерів думок» (масовий виборець сприймає політичну інформацію на-
багато краще, якщо вона розповсюджується не просто конкретними ЗМІ, а її 
джерелом виступає популярна особистість – т. зв. «лідер думок».

Таким чином з позиції суспільної географії ми хотіли б звернути увагу на 
геопроcторові риси прояву електоральної культури, шляхом оцінки ідеологіч-
ної прихильності до певних політичних сил, активності електорату у виборчо-
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му процесі та послідовності підтримки політичних сил впродовж тривалого 
періоду.

Об’єкт дослідження – електоральна культура на прикладі областей 
Карпатсько-Подільського регіону. Предмет дослідження – елементи електо-
ральної культури на регіональному рівні.

В процесі підготовки даної публікації ставилась мета – визначити роль 
електоральної активності як однієї з форм електоральної культури, проаналі-
зувати як відображається колективна пам’ять людей на виборчому процесі та 
стабільність ідеологічної прихильності (через підтримку певних партій чи по-
літичних діячів). 

На основі сформульованої мети, ставилось завдання: оцінити на основі 
геопроcторового аналізу значущість самого процесу виборів, котрі визнають-
ся в цивілізованому світі процедурою легітимізації державної влади і є універ-
сальним критерієм визначення прогресу в розвитку держави та її регіонів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою даної публікації були статистичні обрахунки, здійснені на основі 
даних Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів за 
2006, 2007, 2012, 2014 рр. [9].

В процесі підготовки публікації поетапно розглядалися складові понят-
тя «електоральна культура» (фактори, що впливають на електоральну культу-
ру, виборча активність, електоральна прихильність, колективна пам’ять вибор-
чого процесу) з метою його цілісного та комплексного розгляду. Було вико-
ристано загальнонаукові методи – аналітичний, статистичний, літературний та 
порівняльно-географічний. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Сьогодні електоральна культура визначається як комплекс знань, оцінок і 
норм електоральної поведінки й електоральних відносин, виборчого процесу в 
цілому, колективна пам’ять людей про виборчі процеси [1, с. 237-238].

Електоральна культура має свої просторові прояви, які варто враховувати в 
комплекс суб’єктивних орієнтацій, які визначають позиції громадян у вибор-
чому процесі. До них належать: показники участі населення у виборчому про-
цесі, показники прихильності до певних ідеологічних сил, показник послідов-
ної підтримки певної ідеологічної лінії, показник впливу загальнодержавних 
та місцевих ЗМІ на вибір електорату. Таким чином формується низка факто-
рів зовнішнього та внутрішнього впливу, які визначають електоральну культу-
ру (рис. 1).

Електоральна культура перебуває в латентному стані і активізується лише в 
період виборчої кампанії. Для неї властиві часова та територіальна прив’язки, 
які виступають базовим фундаментом цього виду культури. Чинниками елек-
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торальної культури виступають: історико-географічні традиції формуван-
ня виборчої (електоральної) культури, існування усталених соціальних груп, 
що об’єднуються за показниками добробуту, національні спільноти, звичає-
ві прояви. 

Результати виборів останнього десятиліття в Україні формують тверджен-
ня, що сучасна електоральна культура проявляється в двох напрямках: перший 
пов’язаний з рудиментами радянського періоду, в якому мало проявляються 
сформовані ідеологічні впливи та існує високий рівень недовіри до політичних 
інститутів та інституцій; другий напрямок зумовлений медіавпливами та інши-
ми формами сучасної популяризації інформації. Аналіз географії політичної 

Електоральна культура

Зовнішні фактори Внутрішні фактори

Політичний режим країни

Політична система
 (виборча с-ма, партійна с-ма,

 державний устрій)

Соціокультурне
 середовище

Соціал ьно-полі тична
та соціально-економічна 

ситуація в країні / регіоні

Геополітичний контекст
 електоральної кампанії

Позиція церкви

Позиція моральних
 авторитетів держави

Соціальні потреби

Гендерна приналедність, 
вік, освіта

Приналежність
 до релігійної конфесії

Регіон проживання
 і статус населеного пункту

Електоральний досвід

Рис. 1. Фактори, що впливають на електоральну культуру
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прихильності за тривалий проміжок часу дозволяє твердити, що електоральна 
культура в розрізі регіонів України ще перебуває в стадії формування, так як 
спостерігаються значні коливання результатів електоральної прихильності до 
певних ідеологічних напрямків, показників участі у виборчому процесі.

Водночас електоральна культура залежить від соціально-економічних, ет-
нічних та політичних процесів, що мають найяскравіший та завершений харак-
тер. За основу можна взяти територіальну орієнтацію регіонів з притягальним 
впливом сусідів (орієнтація на Польщу, Румунію чи Росію). Наступним крите-
рієм є формування соціального розшарування, де акцент повинен робиться не 
лише на фінансових можливостях регіонів, а й на формування «сильних сус-
пільних груп», що зуміли успішно пристосуватися до постсовєтських умов іс-
нування і «слабких спільнот», котрі адаптувались невдало [7, с. 91]. 

Для аналізу характеристики електоральної культури було обрано облас-
ті Карпатсько-Подільського регіону у складі Закарпатської, Львівської, Івано-
Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької та Вінницької об-
ластей. Даний регіон займає західно-центральне положення в межах території 
України та має давні історико-географічні зв’язки, що дозволяють ідентифіку-
вати його як єдину територію. 

Оцінюючи показники явки на вибори як складовий елемент електоральної 
культури варто наголосити, що населення областей даного регіону відзначаєть-
ся активною громадською позицією. Щоправда, спостерігається стійка тенден-
ція до зменшення числа тих, хто висловив свою думку в ході голосування – в 
виборах до Верховної Ради 2006 р. участь брали 70 % електорату досліджува-
ного регіону, в виборах 2007 р. – 67,1 %, у виборах 2012 р. – 66,1 %, у виборах 
2014 р. – 59,1 % (рис. 2). Водночас, ці показники є суттєво вищими у порівнян-
ня з пересічноукраїнськими.

В розрізі областей також є свої стійкі тренди. Традиційно невисока явка ха-
рактерна для поліетнічних Закарпатської та Чернівецької областей, де показ-
ник участі у виборах є на 7-15 % нижчим, ніж в регіоні на даний рік виборів. 
Високі показники відвідуваності виборчих дільниць властиві для областей Га-
личини (Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської) – в усі виборчі роки 
тут спостерігалась явка на 1-11 % вища, ніж в регіоні загалом. 

Водночас специфікою відзначалися певні внутрішньообласні території. 
Де показники участі у виборчому процесі суттєво відрізняються від тих, що 
були характерні для регіону загалом або для певної обласної адміністратив-
ної одиниці.

В Закарпатській області в ході електоральних зрізів 2006 і 2007 рр. найниж-
чою (54-56 %) була явка в Рахівському, Тячівському та Хустському районах, що 
відзначаються домінуванням дисперсного (розсіяного) типу сільських населе-
них пунктів, які не завжди співпадають з порогом територіальної доступності 
виборчих дільниць. В ході перерозподілу виборчих округів (джерімендрінгові 
технології) в 2012 і 2014 рр. стало зрозумілим, що найбільш пасивний електо-
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рат властивий для Рахівського та Тячівського районів (33-37 % явки на виборчі 
дільниці).

Найвищі показники відвідуваності виборчих дільниць характерні для адмі-
ністративних районів в межах Львівської та Івано-Франківської областей, що 
межують між собою (Жидачівський, Рогатинський та Галицький). Це дозво-
ляє твердити про значний рівень виборчої дисципліни в межах цих територій. 
В ході виборів 2006 і 2007 рр. явка на виборчі дільниці тут коливалась в меж-
ах 85-79 % від загального числа виборців. Навіть в результаті нового переділу 
округів ці ж адміністративні райони утримали лідерство за показником участі 
в голосуванні (65-74 %).

Дані показники є ознакою чітких трендів, властивих для певних територій 
Карпатсько-Подільського регіону і підтвердженням, що дані території від-
значаються традиціями участі або абсентентеїзму щодо виборчого процесу 
як такого.

Рис. 2. Явка виборців на виборах до Верховної Ради України в областях  
Карпатсько-Подільського регіону, %, за [8] 
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Ще однією складовою електоральної культури виступає колективна пам’ять 
людей на виборчому процесі, що відображається у тривалій прихильності до 
певної ідеології чи поглядів (мається на увазі її підтримка впродовж певної 
кількості виборчих каденцій). За часовий зріз 2006-2014 рр. тут можна конста-
тувати певні закономірності, пов’язані з ідентифікацією певних територіаль-
них громад щодо лідерів та партій, котрі представляють симпатичну їм ідеоло-
гію. Водночас можна твердити про тенденції, які сформувались стосовно пев-
них ідеологічних напрямків чи партій.

За даний період в усіх обласних регіонах зросла популярність ультраправих 
поглядів, що втілюється в підтримці партій згаданого напрямку. Якщо середній 
показник підтримки цих поглядів на виборах 2006 р. складав лише дещо біль-
ше 1 % (тільки в Львівській та Тернопільській областях було перевищено по-
казник у 2 %), то в 2014 р. коло прихильників цієї ідеології зросло в 7-9 разів 
(Івано-Франківська область – 9 %, Тернопільська область – 8 %, Львівська об-
ласть – 7 %). Варто наголосити, що коливання підтримки в межах округів, які 
розташовані в межах однієї адміністративної області, досить незначні. Також 
загальною тенденцією варто вважати дещо вищу підтримку даних політичних 
поглядів в усіх обласних центрах досліджуваної території (Івано-Франківськ – 
10,9 %, Тернопіль і Хмельницький – по 8,2 %, Чернівці – 6,8 %, Вінниця – 
6,6 %, Львів – 6,1 %, Ужгород – 4,4 %).

Парламентські вибори від 2006 і до 2014 року показали загальну згуртова-
ність громадської думки населення досліджуваного регіону, як і України зага-
лом, навколо ідеї націонал-патріотизму без явних ознак «правизни».

В найзахіднішій області регіону (і України) – Закарпатській, показник тих, 
хто підтримував праві партії за період між згаданими виборчими каденція-
ми період зросла з 51 % до 70 %. В областях галицького субрегіону (Івано-
Франківська, Львівська та Тернопільська) партії правого та право-центриського 
спрямування мали суттєву підтримку впродовж всього досліджуваного періоду 
(в 2006 р. їх підтримувало від 82 до 86 % електорату, до 2014 р. цей показник 
практично не змінився – від 84 до 88  %). Досить високою була підтримка цієї 
ідеології в загалом поліетнічній Чернівецькій області (майже 71 %).

Області Карпатсько-Подільського регіону ніколи не відзначались підтрим-
кою лівих ідеологій. За період від 2006 до 2014 року ця тенденція чітко від-
стежувалась. В 2006 р. ці ідеології підтримували в середньому 2,6 % вибор-
ців (максимум – в Вінницькій області – 5,7 %, мінімум – в Тернопільській об-
ласті – 0,6 %). До 2014 р. ці показники скоротились з 0,35 % голосів виборців 
в Тернопільській та Івано-Франківській областях до 1,8 % в Хмельницькій об-
ласті. Цікавим моментом є те, що більшою була підтримка лівих поглядів в об-
ласних центрах всіх адміністративних територій (ймовірно, це пов’язано з осо-
бливостями формування населенського контингенту в обласних центрах в ХХ 
ст., коли сюди приїжджали радянські партійні функціонери та їх сім’ї). 

Перефразовуючи думку Ю. Р. Шведи, електоральній культурі на терито-
рії України властива дія трьох детермінант: 1) національно-політичної – що 
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більша у складі населення частка росіян і що ближче до кордон з Росією, то 
вищий рівень підтримки «євразійських політичних сил», а що ближче до Га-
личини, то популярніші праві; 2) культурно-модернізаційні – для культурних 
центрів, розташованих у центральних елітних районах великих міст властива 
«ліберально-плюралістична» електоральна культура (вагомість індивідуально-
го вибору голосуючих і популярності ліберальних сил, широка «електоральна 
палітра»; низька виборча активність; високий відсоток тих, хто голосує проти 
всіх). Периферійним територіям властива «патріотично-традиціоналістична» 
електоральна культура, національні цінності, безумовна перевага в структурі 
електорату прибічників обмеженої кількості політичних сил, висока явка, ма-
лий відсоток «негативістів»; 3) соціально-економічної – активізується за умо-
ви суттєвої територіальної диспропорції в рівнях розвитку господарства між 
центрами та периферією. На периферії сприятлива економічна ситуація спри-
чиняє популярність провладних центристів, а несприятлива – «традиціоналіст-
ської опозиції» [7, с. 93].

Сформована електоральна культура може бути передумовою до розширен-
ня самоврядних прав територій. Цей процес має свої особливості, серед яких: 
велике нагромадження завдань державного будівництва, економічного рефор-
мування, національної консолідації та подолання територіальних диспропор-
цій соціально-економічного розвитку; тривале відчуження більшості населен-
ня від громадсько-політичного життя; суперечливий процес формування за-
гальнонаціональної партійної системи. Електоральна культура відіграє посе-
редницьку роль у трансляції суспільно-географічних і політичних нововведень 
та забезпеченні зворотного зв’язку з громадянами. 

ВИСНОВКИ

В Україні загалом, і в областях Карпатсько-Подільського регіону зокрема, 
ще відбувається процес формування загальнонаціональної електоральної куль-
тури. Причиною такого явища є багатовікова відсутність державності, про-
блемність з визначенням єдиного центру прийняття владних рішень та єди-
них управлінських інституцій. Тенденції до поступового вирівнювання елек-
торальної активності за рахунок її підвищення на сході досліджуваного регіо-
ну та висока узгодженість регіональних оцінок характеру виборчого процесу 
дозволяють говорити про початок зближення регіональних потреб та інтересів 
через формування спільного проблемного поля електоральних кампаній. Вже 
сьогодні, на основі проведених досліджень, вищу сформованість електораль-
ної культури демонструють області галицького регіону (Івано-Франківська, 
Львівська та Тернопільська); в східно-подільських областях та областях полі-
етнічного характеру (Закарпатська, Чернівецька) електоральна культура висту-
пає індикатором процесу соціальної згуртованості навколо певного кола погля-
дів та ідей, що орієнтуються на проєвропейські та проукраїнські погляди.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТО-
ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА

Резюме
В статье проанализированы теоретические и прикладные аспекты формирова-
ния электоральной культуры. Было определено роль электоральной активно-
сти как одной из форм электоральной культуры; проанализировано, как отра-
жается коллективная память людей на избирательном процессе и стабильности 
идеологической привязанности. За территориальную основу оценки сформи-
рованности электоральной культуры был избран области Карпато-Подольского 
региона.

Ключевые слова: области Карпато-Подольского региона, избирательный про-
цесс, электоральная культура, избирательная активность, электоральная при-
вязанность, избирательные традиции.
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DISPLAYS OF OF ELECTORAL CULTURE IN THE ELECTORAL 
FIELD OF THE CARPATHIAN-PODILSK REGION

Abstract
Problem Statement and Purpose. The article reveals the behaviour of the voters of 
a certain territory in the context of ideological commitment, electoral activity, con-
ditions and factors that influence the choice of people. Thus a tradition of electoral 
activity and the collective memory of the party favour is formed. Four electoral 
cadences were chosen for investigation over the period 2006-2014 years. It helped 
to determine changes in the elections interest (vote), commitment to a certain type 
of ideology, which was analysed according to a proportion of voting for a group of 
political parties with close ideological views. 
The manifestation of mass political consciousness, which shows itself through the 
electoral culture, allows us to estimate at the territorial level, the population’s at-
titude to certain ideologies and political orientations. The purpose of the article is to 
determine the role of electoral activity as a form of electoral culture.
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Data & Methods. The basis of the article is a theoretical and methodological devel-
opment of leading experts in the field of modern political geography, electoral ge-
ography and other sciences that study the peculiarities of electoral processes. There 
were used such scientific methods of research as analysis and synthesis, statistical, 
generalization, abstraction and others. 
Materials of Central Election Commission were used in this article for the period 
2006 – 2014 years.
Results. Conclusions were made regarding certain territorial attachment of the elec-
torate. 
Grouping of administrative units was implemented according to the level of elec-
toral culture formation based on certain ideological direction. 
Our studies allow to note a tendency of electoral activity gradual alignment and 
consistency of regional character assessment of the electoral process, which sug-
gests the formation of a common problem field of electoral culture. Based on our 
research, a higher formation level of electoral culture demonstrate areas of Galician 
region (Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil); in east-Podilsk regions and areas of 
multi-ethnic character (Transcarpathian, Chernivtsi) electoral culture is an indicator 
of social cohesion process around a particular range of views and ideas, guided by 
pro-European and pro-Ukrainian views.

Keywords: Carpathian-Podilsk region, Electoral process, Electoral culture, Elec-
toral activity, Electoral commitment, Electoral traditions.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – 
НА  ПОЧАТКУ XXI СТ.

У статті розглянуто основні показники дослідження динаміки змін населен-
ня через різноманітні коефіцієнти. Визначено оптимальний показник для 
дослідження демографічного розвитку населення за допомогою наявної 
чисельності населення. Охарактеризовано демографічний розвиток у Черні-
вецькій області в періоди 1959-1970, 1970-1979, 1979-1989, 1989-2001, 2001-
2016, 1959-2016 рр. Обґрунтовано показник який можна використовувати для 
дослідження демографічного розвитку території на основі чисельності насе-
лення та виділено основні вимоги для нього.

Ключові слова: демографічний розвиток, середньорічний абсолютний приріст 
періоду, Чернівецька область.

ВСТУП

Сучасні дослідження населення далеко виходять за інтереси демографів, со-
ціологів, географів, економістів, істориків, політиків та широко висвітлюються 
в суспільстві у вигляді аналізу демографічної інформації про минулий, сучас-
ний стан, а також у вигляді прогнозу про можливий майбутній розвиток. Зазви-
чай ця інформація описує чисельність, розміщення, природний рух, міграції, 
рівні урбанізованості, трудові ресурси, співвідношення статей, соціальні ха-
рактеристики та багато іншого. В цілому кінцевий результат буде залежати від 
користувача та цілі, яка переслідується при реалізації. Така інформація може 
описувати як окрему територію, так і цілі континенти або ж планету в цілому, 
це стосується й хронологічних меж. Тому при дослідженні населення можуть 
бути використанні різні методи, рівні інформативності, від простого описового 
методу до моделювання та районування [4]. Подібні проблеми вибору та масш-
табів дослідження стосуються й напряму демографічного розвитку. Даний на-
прям цілком і повною мірою залежить від наявної демографічної інформації 
того чи іншого історичного періоду, її різноманітності для різних територіаль-
них рівнів і насамперед – найнижчих. Якщо аналіз даних недалекого минулого 
(з 20 років XX ст., початку періоду регулярних статистичних обстежень) є мож-
ливим, то аналіз даних минулих століть та змін стає проблематичним. 

Це обумовлює й поставлення питання даного дослідження про можливості 
дослідження демографічного розвитку минулих часів на основі наявної інфор-
мації розміщеної в архівах та статистичних виданнях.

© О. М. Лейберюк, 2017
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Аналіз попередніх робіт свідчить, що питання дослідження населення че-
рез показники демографічних змін досить добре розвинуті у працях Гундзе-
ляк І. І., Медкова В. М., Пирожкова С. І., Стеценко Т. О., теоретичні питання 
даної проблематики відображенні у роботах Валентайна Д. І., Волгіна М. О., 
Топчіє ва О.  Г., питання демографічної складової та демографічного розвитку 
Чернівецької області представлені у працях Джамана В. О., Заблотовської Н. В 
та інших.

Метою даної роботи є визначення особливостей демографічного розвитку 
території Чернівецької області в другій половині XX – на початку XXI ст. та 
можливості його розрахунку.

Об’єктом дослідження виступає населення поселень Чернівецької облас-
ті. Предметом дослідження є динаміка змін (демографічного розвитку) насе-
лення Чернівецької області на основі даних чисельності в періоди з 1959 по 
2016  рр.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження ґрунтується на даних Чернівецького обласного архіву про чи-
сельність населення за даними переписів 1959,1970, 1979, 1989, 2001 рр. та да-
них про чисельність населення у 2015 р. 

У демографії дослідження та аналіз статистичної інформації тісно пов’язані 
з широким використанням математичних формул, з огляду на те, що зміни у 
чисельності населення підпадають під дію математичних закономірностей та 
мають математичне підґрунтя. Математичні основи демографічних тенденцій 
дають можливість використовувати методи аналізу, порівняння, узагальнен-
ня, співвідношення та інші, результатом застосування яких стає нова інфор-
мація, що дозволяє глибше дослідити соціально-демографічні процеси. Це у 
свою чергу зумовило вибір таких основних методів: математичного, аналізу та 
синтезу, картографічного.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

Дослідження населення відбувається за різними характеристиками, що ві-
дображаються певними показниками: демографічного розвитку (показують 
основні зміни структури населення у просторі та часі – показники люднос-
ті, чисельності населення, темпів зміни, природного приросту, сальдо мігра-
цій, статево-вікового складу); особливостей розселення (описують розміщен-
ня населення на території – показники щільності населення, урбанізованості 
території, відображають поселенську мережу, особливості розселення); харак-
теристиками трудових ресурсів (показники зайнятості, безробіття, економічно 
активного населення та інші); етнічно-культурними характеристиками (опису-
ють етнічний склад, культурний розвиток суспільства, рівні освіченості та ре-
лігійності, історико-етнографічні процеси та інші); способу життя (висвітлює 
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сучасні напрями, тенденції та вподобання, що розвиваються в суспільстві – по-
казники якості, стилю, рівнів життя, здоров’я та інші) [1, 2, 3, 9].

Як було згадано вище, найбільшою проблемою, яка виникає перед дослід-
ником, є наявність необхідної демографічної інформації. Якщо статистика сто-
совно чисельності та розселення населення є достатньою, то стосовно інших 
демографічних показників отримання достовірної інформації є справжнім ви-
кликом, особливо у часовому розрізі. Найчастіше для виявлення змін у струк-
турі населення використовуються показники середньої кількості населення, 
приросту та зростання. Проте, дані показники не в змозі задовольнити глибоке 
дослідження питань демографічного розвитку або оцінки його загальної зміни. 
Тому постає питання про пошук відповідного показника, який міг би задоволь-
нити дослідження особливостей демографічного розвитку та базувався на да-
них про чисельність населення. Даний показник мав задовольняти наступні ви-
моги: 1) відобразити середньорічні зміни приросту населення для певного пе-
ріоду, що дозволить порівнювати зміни у різних за тривалістю періодах; 2) по-
казати абсолютну (кількісну) зміну приросту, що правдиво покаже динаміку 
населення усього періоду дослідження.

Здійснивши такий пошук, було вирішено застосувати показник величини 
абсолютного середньорічного приросту періоду [2], який також використову-
ється для визначення загальноекономічного показника розвитку регіону в еко-
номіці – середньорічний абсолютний приріст [10]. Причинами вибору саме та-
кого показника серед інших є : 1) відображення середнього абсолютного за-
гального приросту населення в певний історичний період, що дозволяє корек-
тно порівнювати його із показниками інших періодів; 2) даний показник дозво-
ляє оцінити динамічність змін в порівнянні із іншими поселеннями, без необ-
хідності врахування чисельності населення певного історичного моменту, що б 
було необхідними при використанні відносного показника. Формула середньо-
річного абсолютного приросту періоду має наступний вигляд:

    ,
.

....

р

рбро

К
ПП

П


    (1)

де DП–  середньорічний абсолютний показник демографічних змін;
По.р.– абсолютне значення людності в останьому році аналізованного періо ду;
Пб.р. – абсолютне значення людності у базовому році аналізованного періоду;
Kp.– кількость років у досліджуваному періоді.
В результаті обчислень за даною формулою було отримано показник серед-

ньорічного абсолютного приросту населення за певний період, що було апро-
бовано для населених пунктів Чернівецької області за даними переписів 1959, 
1970, 1979, 1989, 2001 рр. та за 2015 рр. Отримані обчислення були викорис-
танні для створення інтерпольованих карт демографічного розвитку у вказані 
вище періоди. Для побудови яких був використаний інструмент крігінгу (krig-
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ing), що використовується при геостатистичному моделюванні та аналізі. В та-
кий спосіб можна здійснити не тільки демографічний аналіз, а й аналіз просто-
рових особливостей розвитку демографічних процесів, визначити вплив різ-
них чинників на їх розвиток.

В період між 1959 та 1970 рр. середні показники приросту в поселеннях об-
ласті коливались від -248 до +2955 осіб/рік (рис. 1).

Рис. 1. Картосхеми середньорічних абсолютних показників демографічних змін  
в 1959-1970 рр. та в 1970-1979 рр.
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Загалом в області спостерігалася позитивна динаміка приросту населення. 
Вона спостерігалась у всіх міських поселеннях, серед яких найбільші показни-
ки мають м. Чернівці (+2955), м. Сокиряни, м. Кельменці, м. Хотин, м. Новосе-
лиця, м. Красноїльськ, м. Сторожинець, м. Глибока. Щодо сільських поселень, 
то тут позитивна динаміка спостерігається поблизу міських поселень (+10 – 
+50 осіб/рік), від’ємні ж показники таких змін розташовані «обабіч» основних 
центрів розвитку (основних ліній сполучень та міських поселень). 

В період між 1970-1979 рр. показники змін варіювалися в межах від -300 до 
+3400 осіб/рік. Зберігалася динаміка росту в усіх міських поселеннях окрім м. 
Сокиряни, смт. Берегомет (+10 – +50 осіб/рік), з появою нового міста Новодні-
стровськ на крайньому сході області, в ньому спостерігався високий приріст 
населення, що поступався тільки Чернівцям. Для сільських поселень показни-
ки приросту коливалися в межах 0 і становили +3,5 особи/рік. З позитивною 
динамікою слід виділити сільську місцевість Новоселицького, Герцаївського, 
Глибоцького районів, решта сільських поселень з позитивною динамікою зо-
середжені навколо міст.

З 1979 по 1989 рр. у міських поселеннях спостерігався незначний при-
ріст. Найбільші показники в м. Чернівці (+4000 осіб/рік), від’ємні показники 
приросту спостерігалися в м. Вашківці та смт. Кострижівка (до -10 осіб/рік). 
У сільській місцевості спостерігалися негативні показники, середні значення 
яких коливалися в межах -1 – -2 особи/рік, позитивна динаміка була поодино-
кою (рис. 2).

З 1989 по 2001 рр. відбулось відчутне зменшення(-3700 – +112 осіб/рік). По-
зитивні темпи для міст в цей період склались тільки для м. Кіцмань, м. Вашків-
ці, смт. Красноїльськ, м. Сторожинець, незначним приростом в м. Герці та м. 
Новоселиці(до +10 осіб/рік). Найбільші показники спаду спостерігались в м. 
Чернівці (до -3700 осіб/рік) та м. Сокиряни (понад -150 осіб/рік). Для сільських 
населених пунктів позитивна динаміка спостерігалася для сіл, що розташовані 
в зоні впливу м. Чернівці (16 сіл), а також для сіл Герцаївського, Глибоцького, 
Сторожинецького районів (окрім північної його частини). 

Незначний приріст продемонстрували окремі населені пункти Новосе-
лицького, Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. Найбільші 
від’ємні показники приросту продемонстрували східні райони області: Хотин-
ський, Кельменецький та Сокирянський. В цілому ж скорочення у сільській 
місцевості коливається в межах від 0 до -1 особи на рік. 

Після останнього Всеукраїнського перепису і до нині абсолютно кардиналь-
них змін в показниках середньорічних абсолютних приростів не відбулось, 
однак ареалів з позитивною динамікою населення значно поменшало. Серед 
міських поселень відбулось відновлення росту у м. Чернівці (+2100 осіб/рік), 
а також додатній приріст спостерігається в смт. Краскоїльську, смт. Глибоці, 
м. Герці, смт. Путилі та м. Новодністровську, для решти міст та смт. показ-
ники є від’ємними. Для сільських поселень така динаміка є гіршою. В Прут-
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Дністровському межиріччі, окрім деяких сіл Кіцманського району, така дина-
міка є від’ємною. Невисокий, однак територіально однорідний ріст спостеріга-
ється у Путильському районі до 10 осіб/рік, у південній частині Сторожинець-
кого, Глибоцького та Герцаївського районів (рис. 3).

Рис. 2. Картосхеми середньорічних абсолютних показників демографічних змін  
в 1979-1989 рр. та в 1989-2001 рр.
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Рис. 3. Картосхеми середньорічних абсолютних показників демографічних змін  
в 2001-2015 рр. та в 1959-2015 рр. 

Також проведений ретроспективний аналіз середньорічного абсолютного 
приросту з 1959 по 2015 рр. Загалом даний показник варіюється від -51 осіб/рік 
до +1991 осіб/рік. Більшість міських поселень має позитивний середньорічний 
приріст: м. Чернівці (+1991 осіб/р.), м. Новодністровськ, смт. Красноїльськ, м. 
Сторожинець, смт. Глибока(понад +50 осіб/рік), м. Сокиряни, смт. Кельменці, 
м. Заставна, м. Кіцмань, смт. Лужани, м. Новоселиця, м. Герца, смт. Путила, м. 
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Вижниця, смт. Берегомет (до +50 осіб/рік), від’ємні показники характерні для 
м. Вашківці, м. Хотин, смт. Кострижівка. Для сільської місцевості характерне 
розповсюдження негативної динаміки в цілому по області середньорічний аб-
солютний приріст становить -0,6 осіб/рік. Позитивні показники характерні для 
деяких сіл Кіцманського (12 сіл), Новоселицького (15 сіл), Герцаївського, Гли-
боцького (в більшій мірі), Сторожинецького (окрім пн. частини), сіл передгір’я 
Вижницького та у межах річок Черемош та Путила. Для північних та східних 
районів в більшості показники приросту є від’ємними (Заставнівський, Хотин-
ський, Кельменецький, Сокирянський р-ни).

ВИСНОВКИ 

Провівши аналіз демографічних і економічних показників, що використову-
ються науковцями, можна говорити про можливість отримання інформації про 
демографічний розвиток території в минулому із чисельності населення у ви-
гляді показника середньорічного абсолютного приросту періоду, який є резуль-
туючим середнім показником демографічної ситуації території певного періо-
ду. Однак він не розкриває усього комплексу показників демографічного роз-
витку території, а показує тільки його наслідкову суму. 

Характеристика демографічного розвитку для поселень Чернівецької об-
ласті є наступною. Чітко виявляється напрямок розвитку негативного прирос-
ту населення протягом досліджуваних періодів і тенденції до їх посилення, 
особливо для сільської місцевості. Найстійкішими поселеннями із позитивною 
динамікою є міста (на сучасному етапі не всі), зокрема м. Чернівці, сільські на-
селенні пункти, що розташовані на півдні і південному-заході та пов’язані з 
гірською територію або етнічною приналежністю населення (компактні міс-
ця проживання румун та молдован), поселення із при трактовим положенням, 
села, що розташовані у зоні впливу міст. Усі сільські населенні пункти, які зна-
ходяться в зоні впливу міста Чернівці (близько 20 сіл) протягом всього періо-
ду нашого дослідження мають позитивний характер росту населення, чим ви-
значається вплив міста Чернівці та можливі майбутні вектори його розвитку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XX –  НАЧАЛЕ XXI В.

Резюме
В статье рассмотрены основные показатели исследования динамики измене-
ний населения через различные коэффициенты. Определен оптимальный по-
казатель для исследования демографического развития населения с помощью 
имеющейся численности населения. Охарактеризованы демографическое раз-
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витие в Черновицкой области в периоды 1959-1970, 1970-1979, 1979-1989, 
1989-2001, 2001-2016, 1959-2016 гг. Обоснован показатель, который можно ис-
пользовать для исследования демографического развития территории на осно-
ве численности населения и выделены основные требования для него.

Ключевые слова: демографическое развитие, среднегодовой абсолютный 
прирост периода, Черновицкая область.
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RESEARCH OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT CHERNIVTSI 
REGION IN THE SECOND HALF OF XX – THE BEGINNING 
OF  XXI CENTURY

Abstract
Problem Statement and Purpose. The population’s researcher have problems which 
concern to opportunities to provide analyses of demographic processes (demograph-
ic development) that took place in the past. As usually only on population data for 
previous periods are available, which determinate problematic of research. The goal 
of this article is determination of demographic features of the Chernivtsi region in 
the second half of the XX and beginning of XXI century and ability to calculate its.
Data & Methods. The work was carried out on the data archives of Chernivtsi 
Regional population according to Census 1959.1970, 1979, 1989, 2001 and data 
on population in 2015. At that it was used the following methods: mathematical, 
statistical analysis and synthesis, mapping.
Results. Evaluation and study demographic development is possible over index the 
average absolute growth period based on the number of population. However, this 
figure does not reveal the whole set of indicators of demographic territory, and only 
shows its effect amount final sum. The positive dynamics of population change study 
period characteristic of urban settlements area. Rural settlements positive dynamics 
is typical for the mountainous parts, compact habitats Moldovans and Romanians 
and settlements located in zones around cities. 

Keywords: demographic development, the average absolute growth period, 
Chernivtsi region.
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ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ 
КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ 
КАРПАТ

У статті розглядаються основні закономірності просторової локалізації 
карбонатних стяжінь в стратиграфічному розрізі олігоценових відкладів 
Українських Карпат. Комплексними методами досліджено фізичний зміст їх 
будови, встановлено послідовність процесу мінералоутворення у внутрішніх 
порожнинах в присутності вуглеводнів з їх послідовним диференційованим 
фракціонуванням.

Ключові слова: Українські Карпати, стяжіння, алохтон, генезис, інкрустації, 
мінерали, вуглеводні, фракціонуванння. 

ВСТУП

В розрізі олігоценових відкладів горизонту «бориславського пісковику» і 
менілітової світи до різних стратиграфічних рівнів приурочені карбонатні 
стяжіння. Вони хаотично розподілені в осадовій товщі Сілезької, Скибової і 
Бориславо-Покутської зон Карпат та ідентифікуються дослідниками як олісто-
стромні або алохтонні утворення, що не мають формаційно-генетичної спорід-
неності з вміщуючими породами.

Карбонатні стяжіння локалізуються у відкладах олігоцену, в них розвинені 
мінеральні інкрустації, присутні деформаційні перетворення і спостерігається 
фракціонування вуглеводнів в процесі мінералоутворення. Детальне вивчення 
стяжінь дає змогу підготовити базу наукового і практичного значення з метою 
розробки додаткових пошукових критеріїв вуглеводневих покладів.

Вперше питання стратиграфічної локалізації так званих «сидеритів» розгля-
нуто у відкладах менілітово-кросненської серії Польських Карпат [9], встанов-
лено мінералогічний склад і геохімічні умови їх генезису [10]. В Українських 
Карпатах аналогічні утворення на підставі мінералогічних досліджень в шлі-
фах і даних термічного аналізу визначаються як залізисті доломіти [3]. За дани-
ми хімічних аналізів, поданих цими дослідниками, вміст заліза не перевищує 
8%. Проте в науковій літературі ці стяжіння серед тонкошаруватих менілітових 
сланців описуються як сидеритові. 

© Г. М. Петруняк, 2017
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Об’єктом вивчення є аналогічні стяжіння, які збагачені вуглеводнями та 
містять усередині інкрустовані порожнини з нафтою й озокеритом. Звичай-
но, серед вміщуючих порід вони утворюють контрастні виступи, що додатко-
во свідчить про їх надзвичайну стійкість в умовах руйнівного гідродинамічно-
го режиму Карпатських річок [4–6]. Предметом дослідження є мінеральні ін-
крустації порожнин карбонатних стяжінь, їх мінеральний склад та послідов-
ність мінералоутворення з насиченням та диференційованим розподілом вуг-
леводнів.

Метою дослідження є створення геохімічної моделі мінералоутворення в 
присутності вуглеводнів нафтенового ряду за умов елізійного, інфільтраційно-
го і статичного гідродинамічного режимів та потребою проведення палеогео-
графічних реконструкцій умов формування і руйнування нафтових покладів в 
Карпатській нафтогазоносній провінції.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Збір польового матеріалу проводився в межах Скибової, Бориславо-
Покутської та Самбірської зон (рис. 1). 

Рис. 1.Фрагмент геологічної карти району дослідження за [8] 
з розташуванням місць збору польового матеріалу 

1 – Скибова зона; 2 – Бориславо-Покутська зона; 3 –Самбірська зона; 4 – Зовнішня зона Перед-
карпатського прогину; 5 – ділянки детального геологічного обстеження відслонень алохтонних 
утворень карбонатних стяжінь
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В розрізі штуфне опробування стяжінь здійснювалося від периферії до 
цент ру. Відібрано 583 взірці карбонатних стяжінь з мінеральними інкрустаці-
ями з 8 відслонених ділянок. В загальному виготовлено і описано 23 шліфи і 8 
полірованих пластинок для дослідження включень флюїдів і вуглеводнів, в різ-
номанітних січних напрямах виконано поліровку поверхонь 151 штуфа.

На основі формаційного аналізу встановлено мінеральний склад інкруста-
цій та співвідношення з ними вуглеводневих сполук. 

Для встановлення геохімічних умов мінералоутворення між елементами Ca, 
Mg, Fe, Mn застосовано метод математичної статистики з використанням да-
них хімічних і термічних аналізів [3, 9, 10].

Закономірності розподілу вуглеводнів у стяжіннях та інкрустаціях встанов-
лено в ультрафіолетовому спектрі з діапазоном 315-400 нм люмінесцентним 
методом. В особливих випадках діагностика мінеральних утворень підтвер-
джена рентгено-фазовим аналізом (аналітик Добрянський А. М.).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Нафтове родовище Битків. В північному крилі Битківської антикліна-
лі поодинокі карбонатні стяжіння локалізуються в горизонті «бориславсько-
го пісковику» в перекинутому заляганні, що складений чергуванням провер-
стків пісковиків, алевролітів, попелясто-сірих і чорних аргілітів з пірокластич-
ним матеріалом (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент чергування порід, які вміщують карбонатні стяжіння,  
пошарово збагачені пірокластичним матеріалом (нафтове родовище, с.Битків)
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За будовою горизонт «бориславського пісковику» схожий на відклади 
лоп’янецької світи. Він містить в собі пласт шаруватого світло-сірого піскови-
ку, зі слідами конседиментаційного оповзання.

Стратиграфічно вище знаходяться поодинокі, інкрустовані всередині лінзо-
подібні карбонатні стяжіння (3м х 0,4 м) кольору слонової кістки, що заляга-
ють на поверхнях незначного ерозійного врізу (рис. 3).

Смт. Делятин. Структурна і стратиграфічна локалізація стяжінь в Берего-
вій скибі по р. Прут розглядається в контексті проблеми співвідношень геоло-
гічних формацій в умовах наппізму [5]. Їх нагромадження приурочене до стра-
тиграфічного діапазону, що корелюється з горизонтом «бориславського піско-
вику». У внутрішніх частинах окремих стяжінь присутні включення грудок 
тонкошаруватих темно-сірих глин, які опинилися в свіжому осадку внаслідок 
конседиментаційного розмиву підстильних порід первинного залягання.

Рис. 3. Контакт ерозійного врізу з карбонатним стяжінням

Морфологія інкрустаційних утворень специфічна, без чітко окресленої фор-
ми, геометрично невпорядкована і пов’язана з послідовною неоднорідною лі-
тифікацією суспензійно-колоїдної маси осадку від периферії до центру.

В руслі ріки Прут встановлено препароване стяжіння (біля 7 м) з візуалізо-
ваною сіткою тріщинуватості, наслідку проникнення вуглеводнів і флюїдів від 
підошви до покрівлі. Порода міцна, не піддається розколюванню, в підошві ка-
таклазована зі значним розвитком гіпергенної залізистої вохри, що утворилася 
за рахунок присутнього в ній сидериту.
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Інкрустація внутрішніх стінок порожнин в стяжіннях характеризується на-
ступною мінеральною послідовністю: барит – сидерит – кальцит – халцедон – 
кварц з чітко вираженим фракціонуванням вуглеводнів від важких до легких. 
Окремі пустоти рідше заповнені досконало утвореними кристалами кальци-
ту ромбоедричного габітусу медово-бурого забарвлення, зумовленого неодно-
рідними зональними виділеннями вуглеводнів, діагностованими у прохідному 
світлі в шліфах і люмінесцентним методом.

Село Люча. В зоні Покутського розриву в інтервалі 8 км по руслу р Люч-
ка в глинистих відкладах верхньої частини бистрицької світи спостерігають-
ся окремі брили нафтонасичених некарбонатних аргілітів. І тільки на східній 
околиці села Люча у руслі р. Лючка відслонюється «бориславський пісковик» 
з карбонатними стяжіннями і кремнисто-мергелястим горизонтом, на покрів-
лі якого трансгресивно залягає товща насичених галітом конгломератів слобід-
ської світи.

Стяжіння чорного кольору, гладкі, міцні, високо карбонатні, з лінійно витяг-
нутими вузлуватими пустотами в середині, виповненими шкаралупчатим каль-
цитом медового забарвлення, радіально променистої будови з хвилястим пога-
санням. Такий кальцит часто прикритий агрегатами доломіту тонковолокнис-
тої будови з яскраво-білим свіченням в ультрафіолетовому спектрі діапазону 
315 – 400нм.

Вмісна порода складена пелітоморфним кальцитом з кутастими зернами 
кварцу і значним вмістом вуглеводнів. В січних епігенетичних прожилках бі-
лого кальциту проникнення вуглеводнів з породи і нафтонасичених лусок не 
спостерігається [4].

Зазвичай, поверхні відлущення кірочок з перламутровим полиском і темні-
шим забарвленням. На поперечних сколах спостерігається височування нафто-
вого компоненту. Розчинення кірочок в 6% соляній кислоті супроводжується 
запахом нафти. 

Басейн р. Пістинька. Карбонатні стяжіння розвинені в антикліналі Кар-
матура, що знаходиться між складками Каменистого і Брусного в Покутських 
Карпатах. В південному крилі (с.Шешори) стяжіння локалізуються на трьох 
стратиграфічних рівнях відкладів менілітової світи.

Карбонатні стяжіння нижнього рівня (0,5–0,1 м) розбиті тріщинами на окре-
мі частини, на поверхні покриті кірками глинистої маси з гідрооксидами заліза 
і тонкими кірочками вітериту. Порожнини стяжінь всередині вистелені зернис-
тими агрегатами медового кальциту, прикритими нафтою і озокеритом. Заля-
гають серед тонколистуватих менілітових сланців з кліважними тріщинами та 
специфічною вертикальною напівциліндричною поверхнею відокремлення. По-
верхні розшарування менілітових сланців поблизу стяжінь покриті блискучим 
скам’янілим асфальтом, що спостерігається серед цих відкладів в селах Розто-
ки, Нижній Шипот. Очевидно, в процесі седиментогенезу така взаємодія вуг-
леводнів з осадками не могла здійснюватися в глибоководному флішовому ба-
сейні седиментації.
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Стяжіння (0,20х2,1м) другого рівня за складом і будовою аналогічні вище 
зазначеним. Мінеральні агрегати прикриті озокеритом, який при відлущуванні 
утворює оригінальні репліки.

На третьому рівні стяжіння утворюють брилоподібні нагромадження 
(рис.  4) в середині пачки (7,5 м) менілітових сланців, покритих вицвітами гі-
пергенного галотрихіту з іншими сульфатами і хлоридами.

Рис. 4. Стяжіння верхнього стратиграфічного рівня по р. Пістинька в с. Шешори 
з  галотрихітовою і алуногеновою мінералізацією на менілітових сланцях

Розвиток галотрихіту в асоціації мелантериту й ярозиту досліджувався в по-
верхневих виступах менілітових сланців Орівської скиби по р. Опір [6], де ге-
нерація сульфат-іону SO4

-2 пов’язана з окисленням наявного в них піриту.
Під час проведення сезонних спостережень за розвитком галотрихітової мі-

нералізації на цьому відслоненні, зокрема, під час посухи 2015 року, опробу-
вано вицвіти білого забарвлення. Рентгенофазовим аналізом встановлена серія 
базальних відображень, що належать алуногену – {97 (5); 43 (10); 39,5, 30,5) 
нм}, галотрихіту – {60,3 (6); 47,9 (10); 42,1 (10); 35,0 (10) нм}, бішофіту – {41,0 
(8); 28,8 (8); 27,5 (5); 26,7(8) нм} зі слабко вираженими піками мелантериту і 
алуніту.

Слід зазначити, що седиментогенне нагромадження K i Mg не властиве фор-
мації бітумінозних сланців, а їх солі інфільтруються знизу від розвальцьованих 
соленосних відкладів стебницької світи [5, 7]. Висока міграційна здатність цих 
елементів в геохімічній обстановці зони гіпергенезу призводить до фіксації ка-
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лію в ярозиті. Магній, в зв’язку з високою розчинністю його сульфатів і хлори-
дів, мігрує через поровий простір породи у вицвіти. Розвиток бішофіту в асоці-
ації з галітом зафіксовано також на поверхні гребінчастих виступів пісковиків 
менілітових відкладів Берегової скиби по р. Прут.

Стяжіння цього рівня з мікрошаруватим розподілом кластичного матеріалу, 
що діагностується в шліфах, виготовлених з ребристих виступів поверхні. Роз-
колені поперечними тріщинами, які утворились внаслідок сумісної участі вмі-
щуючих порід в горотворчих процесах. Всередині вони заповнені лускуватою 
брекчією, яка покрита мікроскопічними кристалами магнезиту і скаленоедра-
ми білого кальциту (до 20 мм). Вони сформувалися в умовах іншої епігенетич-
ної геохімічної обстановки за рахунок раніше утвореного доломіту.

В північному крилі антикліналі Карматура стяжіння (розміром 0,5х3,5 м) 
залягають в горизонті «бориславського пісковику» і зближені з лінзою граве-
літів. По простяганню переходять в слабо зцементовані конгломерати з вклю-
ченнями частково окатаних уламків метаморфічних порід. Вони вирізняються 
чорним забарвленням, високим вмістом вуглеводнів і при розколюванні поро-
ди виділяють запах нафти. Складені пелітоморфним кальцитом, гідрослюдою і 
вуглеводнями, з незначним розвитком видовжено-звужених порожнин, інкрус-
тованих нафтонасиченими кальцитом і пізніше утвореним доломітом.

Відмінності в літологічному складі стяжінь протилежних крил антикліналі 
Карматура свідчать про латеральний фаціальний розрив між ними.

Косів, р. Рибниця. До складу антикліналі Каменистого по р. Рибниця при-
єднується відокремлений насувом пакет, побудований відкладами бистрицької 
світи еоцену, «бориславським пісковиком» та нижнім кремнисто-мергелистим 
горизонтом менілітової світи олігоцену. В товщі бітумінозних менілітових 
сланців виділяють пласти пісковику, конгломератів і, лише на значно розми-
тій її частині, локалізуються карбонатні стяжіння, товщиною 0,15 –1,0 м. З по-
верхні вони чорного кольору, гладкі, складені пелітоморфною гідрослюдисто-
карбонатною кіркою (5–18 см), міцні і стійкі до крихких деформацій, всере-
дині – попелясто-сірі, виповнені нафтонасиченими кальцит-доломітовими ін-
крустаціями з поодинокими кристалами кварцу. Кристали кварцу в карбонат-
них стяжіннях переважно прозорі, безбарвні, оптично неоднорідні, блокової 
будови, зі світловою грою мармароських «діамантів», знаходяться в парагене-
тичній асоціації з кальцитом. Рентгеноструктурним аналізом підтверджується 
тісне зростання кальциту, доломіту і кварцу. Нерозчинений решток карбонат-
них інкрустацій після вилуговування кальциту в 6% розчині соляної кислоти, 
за серією базальних піків на дифрактограмах ідентифікується як доломіт. 

Порівняння та інтерпретація зібраного автором геологічного матеріалу [4–
6] з даними наукових праць [7, 9, 10] свідчить про ідентичну просторову лока-
лізацію карбонатних стяжінь, подібний мінеральний склад і генезис в осадовій 
товщі олігоцену Українських та Польських Карпат.

Переважна цілісність стяжінь спостерігається в усіх обстежених розрізах за 
винятком потоку Кремениця (с. Старі Кути), де серед менілітових сланців за-
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лягають брили стяжінь, що зазнали дроблення з ознаками часткової окатанос-
ті. Поверхня стяжінь переважно гладка, кремового, вохристо-бурого до чорно-
го забарвлення, що залежить від якісного і кількісного вмісту вуглеводнів.

Внутрішні пустоти стяжінь інкрустовані рядом послідовно утворених мі-
нералів (барит – сидерит – кальцит – халцедон – кварц – доломіт) з синхрон-
ною диференціацією вуглеводнів від важких до легких фракцій, елементарний 
склад яких потребує додаткової діагностики. В деяких стяжіннях вільний про-
стір інкрустованих порожнин заповнений озокеритом і нафтою. 

В наведеному ряді послідовність утворення мінералів не завжди витриму-
ється і знаходиться в прямій залежності від хімічного складу породи. У висо-
кокарбонатних стяжіннях чорного кольору інкрустації складені кальцитом в 
різних співвідношеннях з пізніше утвореним доломітом. В стяжіннях третього 
рівня (с. Шешори) подальші епігенетичні перетворення зумовили перекриста-
лізацію доломіту в тонкокристалічний магнезит і мегакристали скаленоедрич-
ного кальциту.

Морфологічні особливості мінеральних агрегатів і кристалічних індивідів 
наведено [4, 5] раніше. Проте, слід звернути увагу на присутність в мінераль-
них асоціаціях фосфатів та алюмогідрокальциту.

Алюмогідрокальцит попередньо діагностований в шліфах у вигляді окре-
мих зерен серед маси розкристалізованого кварцу. Зерна мінералу в ділянках, 
збагачених вуглеводнями, вирізняються насиченішими кольорами інтерферен-
ції, що є характерним оптичним ефектом в цеолітах, гіпсі, кальциті, доломіті, 
кварці та мармароських «діамантах» в Карпатах і Волино-Подільській плиті/

Ймовірність знаходження алюмогідрокальциту підтверджується даними Є. 
К. Лазаренка, М. П. Ґабінета, О. П. Сливко [6], оскільки в солянокислих витяж-
ках стяжінь ними встановлений підвищений вміст Al2O3 (1,16–3,40 %). Мето-
дом математичної статистики встановлено, що між Al2O3 і складовими соляно-
кислих витяжок {CaO (r= – 0,37647); CO3 (r= – 044214); SO3 (r= – 0,35445)} іс-
нує зворотній кореляційний зв’язок, а з MgO і нерозчинними рештками цілком 
відсутній. Очевидно, генезис легко розчинного в гарячій воді алюмогідрокаль-
циту, насиченого дериватами нафти, відбувався за умов невисокої температу-
ри та низького тиску.

Вплив вуглеводнів на морфологію і габітус мінеральних індивідів розши-
рює сферу досліджень на основі раніше встановленої закономірності, яка ви-
ражена залежністю ступеню розкристалізації кремнезему силіцитів від їх зба-
гачення органічною речовиною [3].

Здебільшого всі мінерали насичені вуглеводнями. В таких випадках, зокре-
ма, барит набуває буруватого забарвлення. Насичені вуглеводнями кальцит і 
доломіт в інкрустаціях вирізняються аномальною твердістю, що за шкалою 
Мооса сягає п’яти.

Насичення важкими вуглеводнями кварцу приурочене до ділянок породно-
го субстрату і по ребрах росту мінералу. Поодинокі включення рідких вугле-
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воднів локалізуються біля вершин кристалів. В одному з них, розміром біля 
500 мікрон, виявлена куляста крапелька флюїду (води).

Диференційоване фракціонування вуглеводнів в інкрустаціях, насичення 
ними мінералів (рис. 5 а, б) найчіткіше виражене на межі переходу між каль-
цитовою і кварцовою мінералізацією та в окремих кристалах кальциту. Висо-
комолекулярні компоненти вуглеводнів переважно концентруються в нижній 
частині на контакті з субстратом. При цьому в інкрустаціях постійно спостері-
гаються смужки чорного кольору різноманітного походження, що визначають 
високу ступінь насичення кварцу і кальциту вуглеводнями. Такий кальцит ви-
різняється вищими кольорами інтерференції, а при розчиненні в соляній кис-
лоті утворює іризуючу піну з запахом нафти.

Рис. 5. Характер розподілу вуглеводнів в мінералах інкрустацій стяжінь смт. Делятин:  
a) при схрещених ніколях b) в прохідному світлі (збільшено у 40 раз)

Диференціація вуглеводнів в інкрустаціях і мінералах встановлюється в 
ультрафіолетовому спектрі (315–400нм) за кольорами люмінесценції: чорний – 
темно-бурий – коричневий – помаранчевий – жовтий – яскраво-білий – синій. 
Малинове свічення в ультрафіолетовому спектрі зернистої маси карбонату, що 
знаходиться в прожилках тектонічно зміщеного пісковику поблизу карбонат-
них стяжінь, не характерне для цього мінералу.

Встановлено [7], що екзотермічні піки на кривих диференціального нагрі-
вання породної складової стяжінь в інтервалах 350–490°С зазвичай, належать 
органічним речовинам.

Внутрішні деформації. Всередині стяжінь локалізується значна кількість 
інкрустованих порожнин різної морфології та розмірності, утворення яких від-
бувалося на стадіях послідовної літифікації колоїдно-карбонатної маси в при-
сутності вуглеводнів.

Подальший розвиток порожнин і тріщин пов’язаний з деформаціями, які 
спричинені кристалізаційними силами і вторгненням вуглеводнів. Це явище 
можна пояснити, розглядаючи статичну чи мобільну поверхні розділу системи 
нафта – вода. Як відомо з часів основоположника органічної хімії О.М. Бут-
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лерова, плівка нафти на поверхні води ламінарних і турбулентних потоків здат-
на змінювати товщину або активно приєднуватися до корінної породи та її де-
зінтегрованих компонентів. Крім того, нафта характеризується здатністю пере-
міщуватися і концентруватися в будь-які маси, створюючи при цьому високий 
тиск у середовищі [4, 5].

При дослідженні геологічних об’єктів Карпат встановлено шляхи міграції 
нафти по дзеркалах ковзання, спайності в кальциті і польових шпатах, мікро-
скопічних тріщинах у зернах кварцу, а також на кристалохімічному рівні в це-
олітах з відкладів стебницької світи. Крім того, в поверхневих виходах піско-
виків ямненської світи (с. Соколівка) насичення нафтою відбувається по закри-
тих тріщинах.

Подібні деформації більших масштабів описані в кембрійських відкладах 
Сибіру, де часто зустрічаються пластові брекчії з інкрустаціями кальциту, які в 
стратиграфічному розрізі по простяганню переходять в непорушені карбонатні 
породи.. Басков Є. О. [1] зазначає, що окремі дослідники пов’язують такі утво-
рення з палеосейсмічними процесами, і аргументує їх утворення розвантажен-
ням динамічних напружень. На наш погляд це більш імовірно при локальній 
присутності у вапняках вуглеводнів.

Генезис стяжінь. Літолого-геохімічні характеристики (розподіл кластич-
ного матеріалу, карбонатних складових, хімічний склад порід) свідчать, що 
стяжіння є утворенням спорідненого по латералі єдиного фаціального комп-
лексу з несистематичним насиченням нафтою ще не літифікованого осадку.

Однак, в стратиграфічному розрізі олігоцену трапляються окремі спорадич-
ні знахідки нафтонасичених округлих пелітоморфних стяжінь чорного кольору 
без внутрішніх інкрустацій. а в альбських відкладах білотисенської світи відо-
ма брила сірого нафтонасиченого вапняку, складеного коралітами [2]. Ця зна-
хідка локалізується серед відкладів нижньої крейди білотисенської світи по-
близу Мармарошської зони екзотичних скель Внутрішніх Карпат. В таких ви-
падках виникає питання нафтоносності порід фундаменту сучасної споруди 
Карпат та їх формаційного і структурного співвідношення.

В антикліналі Каменистого Бориславо-Покутської зони розвинена фація 
окремнілих хемогенних вапняків нижнього еоцену з гравелітовим компонен-
том, в основі збагачена планктонними і бентосними формами форамініфер. В 
прилеглій до неї антикліналі Карматура ці вапняки частково або повністю роз-
миті, утворюють на незначному віддаленні від корінного залягання горизонт 
лінз, брил, пластових відторгнень. Ймовірно, такий розмив відбувався за па-
нівних гідродинамічних умов ватів, бо сизійні припливи не забезпечували пе-
реносу утворених лінз, брил і пластоподібних тіл на значні відстані.

Карбонатні стяжіння поступали в басейн седиментації у вигляді пластових 
і лінзоподібних твердих тіл [3, 4, 9, 10]. Цей процес міг здійснюватися за умов 
морської абразії в палеогеографічній обстановці, яка спостерігається, як при-
клад, навколо острова Гельдголанд в Балтійському морі та вздовж узбережжя 
Чорного моря.
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ВИСНОВКИ

1. Мінерагенез інкрустацій внутрішніх пустот супроводжувався синхрон-
ним фракціонованим розподілом вуглеводнів у мінеральних індивідах та їх 
агрегатах.

2. Диференціація вуглеводнів найчіткіше простежується на контактах каль-
цитової і кварцової мінералізації та зонах росту кристалів кальциту. Розподіл 
вуглеводнів діагностується за кольорами люмінесценції в ультрафіолетово-
му спектрі: чорний – темно-бурий – коричневий – помаранчевий – жовтий – 
яскраво-білий – синій.

3. Поряд з порожнинами діагенетичного усихання колоїдно-суспезійної 
маси осадку спостерігаються відкриті тріщини гідродинамічного розриву, фор-
мування яких спричинено кристалізаційними силами і проникненням вугле-
воднів.

4. Літолого-геохімічні характеристики (розподіл кластичного матеріалу, 
карбонатних складових, хімічний склад) свідчать про те, що стяжіння є утво-
ренням спорідненого по латералі єдиного фаціального комплексу, формування 
якого супроводжувалося нереґулярним насиченням нафтою ще не літифікова-
ного осадку.

5. Міцність і стійкість стяжінь до гідродинамічного режиму гірських річок 
при встановленому мінеральному і хімічному складі дають підґрунтя для роз-
робки нової технології спорудження стійких інженерно-технічних споруд в 
умовах абразії.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ГЕНЕЗИС 
АЛОХТОННЫХ КАРБОНАТНЫХ СТЯЖЕНИЙ В 
ОТЛОЖЕНИЯХ ОЛИГОЦЕНА КАРПАТ 

Резюме
В статье рассматриваются основные закономерности пространственной лока-
лизации карбонатных стяжений в стратиграфическом разрезе олигоценовых 
отложений Украинских Карпат. Комплексными методами исследовано физиче-
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ское содержание их строения, установлена последовательность процесса ми-
нералообразования у внутренних полостях в присутствии углеводородов с по-
следовательным их дифференцированным фракционированием.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, стяжения, аллохтон, генезис, инкру-
стации, минералы, углеводороды. 
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THE SPATIAL LOCALIZATION AND GENESIS OF THE 
ALLOCHTHONOUS CARBONATE CONCRETIONS IN THE 
DEPOSITS OF THE OLIGOCENE OF CARPATHIAN

Abstract
Problem Statement and Purpose. The main purpose of research – to prepare the 
foundations for the creation of geochemical model of the mineralogenesis process 
with participation of naphthenic hydrocarbons in terms of elision, infiltration and 
static hydrodynamic regimes. In addition, significant importance given for palaeo-
geographic reconstruction of conditions for the formation and tectonic-erosive de-
struction oil deposits of the Carpathian oil and gas province.
Date & Methods. Formational analysis of the geological objects was carried out on 
the basis of the material, which was collected on the surface rocks occurrence in 
structural-facies zones of the Carpathians. Samples of the minerals were examined 
in polished surface, thin sections and with X-ray phase and luminescent methods. 
Results. The allochthonous carbonate concretions are found in sedimentary deposits 
of Oligocene age in Silezka, Skibova and Borislav-Pokutska zones. The comparison 
of scientific geological data is indicating on their identical spatial localization in 
Ukrainian and Polish Carpathians.
Inside the concretions are incrustations, sometimes with oil and ozocerite. The number 
of successively formed minerals with simultaneous differentiation and saturation of 
hydrocarbons are formed the internal cavity. In most cases, this number is depending 
on the lithological composition of the rock, localization, stage-epigenetic changes.
Differentiation of distribution of the hydrocarbons is define in the ultraviolet 
spectrum by the colors of luminescence: black – dark brown – brown – orange – 
yellow – bright white – blue.
The genesis of cavities is defined by the processes of the consistent diagenetic 
lithification of the colloidal carbonate slurry of the precipitate. The further formation 
of cavities and cracks are due to the fracturing is caused by crystallization forces and 
invasion of hydrocarbons.
The saturated hydrocarbons concretions are differ by the high stability in the 
environment of the hydrodynamic regime of the rivers of the Carpathians. This 
property at the established mineral and chemical composition is justify the 
development of a new technologyof the engineering hydrotechnic structures on the 
continental shelf and the continent.

Keywords: Ukrainian Carpathians, concretion, allochthon, genesis, incrustations, 
minerals, hydrocarbons.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ РАПЫ И ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА И ИХ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА 

На основании изучения минералогии рапы и донных отложений Куяльницко-
го лимана установлена последовательность и генетическая природа минерало-
образования в нем. Установлена изменчивость содержания минералов в рапе и 
донных осадках. Проведена комплексная генетическая систематика минералов 
рапы и донных отложений Куяльницкого лимана. Дана характеристика мине-
ралообразования и граничные условия генезисов.

Ключевые слова: Куяльницкий лиман, донные отложения, рапа, минерал, ге-
нетическая систематика.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы Куяльницкому лиману и его экологическому состоянию 
уделяется пристальное внимание, наметились тенденции к всестороннему изу-
чению природной экосистемы лимана с привлечением специалистов разных 
научных направлений и учреждений. Одним из наименее изученных остает-
ся вопрос о минералогическом составе донных отложений и рапы. Чаще всего 
основное внимание уделяется изучению химического состава рапы и донных 
отложений, а сведения о реальном минералообразовании практически отсут-
ствуют, хотя именно минеральные парагенезисы можно рассматривать как на-
иболее чувствительные индикаторы изменений водно-солевого баланса и воз-
никновения кризисных явлений в экосистеме лимана [16]. Их отражением яв-
ляется формирование в рапе и донных отложениях ряда аутигенных минера-
лов, среди которых выпадение, например галита, чаще всего визуально фикси-
руется и упоминается в литературных источниках [2, 13, 15].

Очевидно, что минеральные комплексы, сформированные как результат хи-
мических реакций в рапе и донных отложениях, являются составной частью 
экосистемы Куяльницкого лимана. Вместе с тем, влияние изменений водно-
солевого баланса на условия накопления и состав донных отложений остает-
ся мало изученным. Отдельные роботы по изучению минерального состава 
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донных отложений Куяльницкого лимана проводились еще в начале XX века 
и касались главным образом их терригенной составляющей [13]. В основном 
проводились химические исследования, на основе которых теоретически ха-
рактеризовался минеральный состав [2].

Важно подчеркнуть, что выявление закономерностей аутигенного минера-
лообразования в рапе и донных отложений Куяльницкого лимана необходимо 
не только для уточнения состояния и свойств лечебных грязей, а также для 
обоснования проектных решений по стабилизации экологического состояния 
лимана.

Цель работы – изучение минералогического состава рапы и донных осадков 
Куяльницкого лимана и генетическая систематика выделенных минеральных 
комплексов.

Связь с научными программами. Работы выполнялись в 2015-2016 гг. в рам-
ках госбюджетной темы «Вивчити кризові зміни екосистеми Куяльницько-
го лиману та обґрунтувати заходи щодо стабілізації його екологічного стану» 
(№ госрегистрации 0115U003221). Комплекс исследований экосистемы Куяль-
ницкого лимана включал изучение аутигенного формирования минералов, при 
котором донные отложения рассматриваются как результат биохимических 
процессов, происходящих в рапе при изменении водно-солевого баланса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отборы проб рапы и донных отложений для минералогических исследова-
ний проводились в верхней и устьевой частях лимана, отличающихся глуби-
нами и водным режимом в пунктах, схема расположения которых показана на 
рис. 1.

Методика отбора и изучения проб рапы. Отбор рапы выполнялся с помощью 
цилиндра диаметром 2,5 см и длиной 5 см. Цилиндр герметично закрывался 
пластмассовой пробкой и в таком виде проба поступала на минералогическое 
исследования. Из каждой пробы рапы были изготовлены по десять препаратов. 
Для изучения микрочастиц рапы с высокой плавучестью был применен метод 
поляризационной микроскопии [14] с использованием микроскопа «ПОЛАМ – 
112Р». За основу было принято изготовление препаратов на предметных сте-
клах. Для этого капля воды наносилась на предметное стекло и закрывалась 
покровным стеклом с условием, чтобы вода как можно меньше выходила за 
пределы покровного стекла. Таким образом, в поле зрения оказывался слой 
изучаемой воды толщиной около 800 микрометров.

Методика отбора и изучения образцов донных отложений. Пробы донных 
отложений отбирались пробоотборником, представляющим собой пластико-
вую трубку диаметром 75 мм и длиной 100 либо 500 мм. После извлечения 
трубка с донным осадком герметично упаковывалась и в таком виде поступа-
ла в лабораторию для определения физических свойств и проведения грануло-
метрического и минералогического анализа. Колонка донных отложений из-
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влекалась из пластиковой трубки и разрезалась на отдельные пробы с интерва-
лом 2 см. Каждая проба взвешивалась, рассеивались на ситах на фракции с ис-
пользованием промывки, высушивались и вновь взвешивались. Минералоги-
ческая диагностика высушенной пробы выполнялась с помощью бинокуляр-
ной лупы МБС-9, поляризационного микроскопа ПОЛАМ 112Р и химических 
индикаторов [14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования рапы. Изучение показало, что в пробе 15-К-08п, 

отобранной в пункте К09 (рис. 1) 27.05.2015 г. с приповерхностного слоя воды 
с соленостью 213,9 ‰, присутствовали кристаллические объекты размерами 
от 10 до 100 микрометров в количестве 1 – 2 в поле зрения микроскопа. После 
набора основных констант были диагностированы галит – NaCl, эпсомит – Mg 

Рис. 1. Схема расположения 
пунктов минералогических 

исследований рапы и донных 
отложений Куяльницкого 

лимана

К01 – правый берег лимана 
вблизи с. Ковалевка (удаление 
от устья 18 км); К02 – правый 
берег лимана вблизи с. Ста-
рая Еметовка (23 км от устья); 
К09 – левый берег лимана 
вблизи с. Корсунцы (на юг от 
грязедобывающей станции); 
К10 – левый берег лимана в 
устьевой части вблизи прудов 
отстойников; К11 – левый бе-
рег лимана вблизи с. Корсун-
цы (на север от грязедобыва-
ющей станции); К12 – правый 
берег лимана вблизи с. Котов-
ка (на север от санатория «Ку-
яльник».
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[SO4]·7H2O и кизерит – Mg[SO4]·H2O. Изучение второй пробы 15-К-08д, ото-
бранной в том же пункте 27.05.2015 г., но с придонного слоя воды с соленостью 
220,5 ‰, показало увеличение количества кристаллов галита – NaCl, которые 
располагались в виде цепочек. Иногда отмечается скелетный рост более 
крупных кристаллов, которые во время роста захватили не только матричный 
раствор, но и отдельные мелкие кристаллики ранее образованных минера-
лов. Кроме галита диагностируется гипс – Ca[SO4]·2H2O в виде цепочечных 
кристалликов характерной формы со скошенными торцевыми гранями и 
невысокими цветами интерференции. В препаратах придонной пробы также 
встречаются редкие призматические кристаллики моноклинальной сингонии, 
которые диагностированы как бишофит – MgCl2·6H2O. 

Изучение препаратов третьей пробы 15-К-01, которая была отобрана в 
верховьях лимана (рис. 1, пункт К01) 27.05.2017 г. с приповерхностного слоя 
воды с соленостью 251,6 ‰, показало, что в поле зрения микроскопа количе-
ство кристаллов значительно больше, чем в пробах из устьевой части лимана. 
Кристаллы галита – NaCl более крупные и иногда образуют сростки от 3 до 5 
кристаллов. Кроме галита были диагностированы гипс – Ca[SO4]·2H2O и мира-
билит – Na2[SO4]·10 H2O (рис.2).

 
Рис.2. Кристаллы галита и гипса в пробе воды, отобранной в пункте К01 (х120)

Судя по результатам лабораторных химических анализов и минералоги-
ческим исследованиям, все три пробы воды имеют одинаковый хлоридно-
сульфатный, натрий-кальциево-магниевый состав, но отличаются по 
степени солености. Обнаруженные и диагностированные минералы, гипс – 
Ca[SO4]·2H2O, галит – NaCl, эпсомит – Mg[SO4]·7H2O, кизерит – Mg[SO4]·H2O, 
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и бишофит – MgCl2·6H2O, в зависимости от солености воды лимана формиру-
ют минеральные фазы в последовательности, которая определяется их раство-
римостью.

Результаты исследования донных отложений. Донные отложения Ку-
яльницкого лимана представляют собой органоминеральную систему, со-
ставленную из двух серий: аллотигенной и аутигенной. Аллотигенная серия 
представлена терригенными минералами привнесенными водами рек, ручьев и 
поверхностным стоком склонов. В процессе исследований проб донных отло-
жений, отобранных в пунктах К01, К02, К09 и К10 в период с 11.08.2015 г. по 
11.11.2015 г. были диагностированы кварц – SiO2, который составляет свыше 
90 % от общего количества терригенных минералов, апатит – Ca5[F, Cl(PO4)3], 
ильменит – FeTiO3FeO·TiO3, гранат – (Mg, Fe, Mn, Ca)3 (Al, Fe, Cr)2[SiO4]3 и 
циркон – ZrSiO4. Аутигенная серия представлена двумя группами минера-
лов: хемогенной и биогенной. Хемогенная группа включает карбонатные и 
сульфатные минералы. Карбонатная составляющая хемогенной группы пред-
ставлена кальцитом – СаCO3, а сульфатная гипсом – Са[SO4]·2H2O. Так же в 
хемогенной группе выделяется и галоидная составляющая, которая представ-
лена хорошо растворимыми галитом – NaCl и сильвином – КCl и поэтому не 
сохраняющимися в составе донных отложений. Биогенная группа представле-
на гидротроиллитом – FexS∙2H2O, который образуется в результате процесса 
микробиологической сульфатредукции иона [SO4]

-2 с высвобождением иона S-2 
и последующим образованием сульфидных минералов.

Для исследования количественных вариаций содержания минералов по 
площади лимана и в разрезе донных отложений 15.09.2016 г. были отобраны 
колонки грунтов длинной 54 см в верховье лимана (с. Ковалевка, пункт К01) и 
длинной 44 см в устьевой части (с. Корсунцы, пункт К11), по которым произ-
велось опробование с интервалом 2 см. По результатам анализа было установ-
лено, что соотношение количества минералов в донных отложения изменяется 
как по площади, так и по глубине. Группа биогенных минералов сосредоточе-
на в фракции ˂0,125 мм и отсутствует в более крупных. В пункте К11 их коли-
чество находится в диапазоне от 69,4 до 99,73 % от общей массы образца, а в 
пункте К01 – от 61,52 до 99,88 %. Терригенная и хемогенная группы минералов 
хорошо представлены в фракциях >0,125 мм. Количественный подсчет прово-
дился по трем преобладающим минералам – кварц, кальцит и гипс. Установ-
лено, что в фракции >0,125 мм, полученной из образцов донных отложений, 
отобранных в пункте К11 (с. Корсунцы), содержание гипса изменяется от 0 до 
19,9 %, кальцита – от 5,2 до 62,5 % и кварца – от 20,6 до 94,8 %. В колонке грун-
тов, отобранной 21.03.2017 г. в пункте К01 (с. Ковалевка) в такой же фракции 
>0,125 мм содержание гипса изменяется от 0,1 до 15,8 %, кальцита – от 18,8 до 
91,1 % и кварца – от 7,4 до 80,4%. Так же выделяется раковинный детрит, пред-
ставляющий вместе с кварцем терригенную группу минералов и содержащий-
ся в количестве от 0 до 13,3 %.



203

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017.  Т. 22,  вип. 1

Кальцит донных отложений Куяльницкого лимана представлен двумя раз-
новидностями: а) плохо сформированными кристаллами ромбоэдрического 
габитуса с небольшим количеством примесей; б) фромбоидальными формами, 
состоящими из микрокристаллов с большим содержанием отмершего бакте-
риального остатка. Гипс в донных отложениях как в пределах устьевой части 
(с. Корсунцы, пункт К11), так и верховий лимана (с. Ковалевка, пункт К01), в 
основном был представлен тонкими пластинками размером до 0,5 мм и только 
с приближением к придонной части колонки регистрировались сростки крис-
таллов в форме «роз» (рис. 3). Происхождение таких гипсовых пластиночек 
двоякое и может быть как аутигенным, образовавшимся из рапы [8, 12], так и 
аллотигенным, привнесенным поверхностным стоком из обнажений красно-
бурых глин на склонах лимана [13]. Результаты наших исследований мине-
ралогического состава рапы указывают на то, что гипс в донных отложениях 
имеет аутигенное происхождение, а видимые изредка механические поврежде-
ния кристаллов он получает в процессе седиментогенеза в силу своей низкой 
твердости. 

Изучение минералогического состава донных отложений показало, что 
сростки кристаллов гипса формируют на поверхности дна лимана гипсо-
вую корку толщиной 1 – 3 мм. Для определения ее весовых характеристик 
выполнялся отбор образцов корки в пунктах К01 (11.11.2015 г. и 16.09.2016  г.) 
и К10 (11.11.2015 г. и 16.09.2016 г.) (рис. 1). Даты отбора соответствовали мак-
симальному сезонному снижению уровня воды и кристаллизации галита на 
дне и вблизи уреза лимана. Важно подчеркнуть, что отборам образцов пред-
шествовали два этапа искусственного пополнения лимана морской водой: 1 – 
с ноября 2014 г. по апрель 2015 г. и 2 – с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. с 
суммарным объемом 20 – 22 млн. м3 и соответствующим поступлением с водой 
солей в количестве около 0,3 млн. тонн.

Рис.3. Гипсовые «розы» (x56) Рис.4. Гипсовая корка (x98)

После первого этапа пополнения лимана морской водой гипсовая кор-
ка в пункте К01 присутствовала толщиной 0,5-1 мм в количестве 0,91 кг/ м2 
(11.11.2015 г.), а в пункте К10 ее толщина составила 1-2 мм в количестве 
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2,31  кг/ м2 (11.11.2015 г). Минералогические исследования показали, что эта 
корка сформировалась не ранее лета 2015 года, о чем свидетельствует отсут-
ствие на кристаллах механических повреждений, следов растворения и годовых 
колец (рис. 4). После второго этапа наполнения лимана морской водой гипсо-
вая корка толщиной 0,5-1,5 мм присутствовала в пункте К01 (16.09.2016  г.) в 
количестве 1,7 кг/м2, а в пункте К10 ее толщина достигала 3-7 мм в количестве 
7,26 кг/м2 (16.09.2016 г.). Сопоставление весовых характеристик гипсовых ко-
рок, сформировавшихся в верховьях и в районе подачи морской воды в устье-
вой части лимана в 2015 и 2016 гг, указывает на то, что морская вода приводит 
к более интенсивному гипсованию донных отложений.

Генетическая минералогия предполагает систематику минералов на осно-
ве иерархической последовательности таких понятий как происхождение, ге-
незис и парагенезис. Под происхождением понимается реализация главных 
геологических процессов формирования минералов в земной коре, к которым 
относятся метаморфизм, магматизм, гипергенез (выветривание), и седимен-
тогенез (осадконакопление). Очевидно, что при рассмотрении формирования 
донных отложений Куяльницкого лимана изучению и описанию подвергаются 
объекты седиментогенного (осадочного) происхождения. В рамках каждого из 
указанных происхождений реализуются геохимические обстановки, опред-
еляющиеся особенностями развития процессов. Так для седиментогенного 
происхождения можно выделить терригенные, хемогенные и биогенные об-
становки. Описание этих обстановок в выбранных параметрах (температура, 
концентрация, соленость, давление, ингибиторы и т.д.) называется генезисом. 
В результате реализации генезисов (химических обстановок) формируются од-
новременно или последовательно возникающие минеральные виды, которые 
объединяются в понятие парагенезис. Таким образом, для седиментогенного 
осадочного происхождения осадков Куяльницкого лимана можно выделить 
три генетические обстановки: терригенную; хемогенную; биогенную (табл. 1).

Терригенный парагенезис встречается в разных соотношениях по всей ко-
лонке, представлен мелкозернистыми песками с фаунистическими остатками. 
Минералогически песок представлен на 95 % кварцем. Тяжелые минералы 
представлены апатитом – Ca5[F, Cl (PO4)3], ильменитом – FeTiO3, гранатом – 
(Mg, Fe, Mn, Ca)3 (Al, Fe, Cr)2[SiO4]3 и цирконом – ZrSiO4 (минералы даны в 
последовательности уменьшения содержания). 

Хемогенный парагенезис в донных отложениях испаряющихся соленых 
озер описывался неоднократно и в целом последовательность формирования 
парагенезисов соответствует классической схеме [3, 5]. В условиях Куяльниц-
кого лимана, как и в некоторых других (Сакское озеро, Крым), формирование 
хемогенного парагенезиса разрывается обстановками с преобладанием би-
огенного минералообразования. Поэтому, в случае с Куяльницким лиманом, 
выделяется ранний до биогенный карбонатный парагенезис, основу которого 
составляет кальцит – СаCO3, и поздний пост биогенный сульфатно-галоидный 
парагенезис, основу которого составляют гипс – Са[SO4]·2H2O и галит – NaCl.
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Таблица 1 
Генетическая систематика минералов рапы  
и донных отложений Куяльницкого лимана

Серия Группа 
(комплекс) Параметры генезиса Парагенезис

С
ед

им
ен

то
ге

нн
ое

 п
ро

ис
хо

ж
де

ни
е

А
лл

о-
ти

ге
н-

на
я Тери генная Привнесены речным и поверхностным сто-

ком
Кварц, гранат, ру-
тил, ильменит

А
ут

иг
ен

на
я

Х
ем

ог
ен

на
я

ка
рб

он
ат

-
на

я

Р – атмосферное
t°С= +2°-(+35)°С
соленость – до 200‰
активные компоненты (CO3)

2-

пассивные компоненты Са2+

Кальцит

су
ль

фа
тн

ая Р – атмосферное
t°С= +2°-(+35)°С
соленость – 200-300‰
активные компоненты (SO4)

2-

пассивные компоненты Са2+, Mg2+, K+

Гипс, кизерит, каи-
нит, полигалит, эп-
сомит

га
ло

ид
на

я Р – атмосферное
t°С= +2°-(+35)°С
соленость – 300-360‰
активные компоненты Cl-

пассивные компоненты Na+, K+, Mg2+

Галит, карналит, би-
шофит

Би
ог

ен
на

я

су
ль

фи
дн

ая

Р – атмосферное
t°С= +2°-(+35)°С
соленость – 60-200‰
активные компоненты – сульфатредуциру-
ющие бактерии S-, H-

пассивные компоненты Fe2+, Cu2+, Pb+, Zn+

Гидротроиллит, 
тонкодисперсные 
суспензии
Cu, Pb, Zn

Биогенный парагенезис встречается по всему разрезу колонок и составляет 
от 61,52 до 99,88 % массы колонок. Этот парагенезис представлен гидротроил-
литом – FexS∙2H2O и в небольшой доле тонкодисперсной смесью терригенных 
и хемогенных минералов [8, 12].

Вопросу химического состава Куяльницкой рапы посвящено большое ко-
личество научных публикаций, в которых подтверждаются факты выпадения 
из солевого раствора воды лимана галита и освещаются разные аспекты хи-
мических и биохимических процессов, которые происходят в водах и донных 
отложениях Куяльницкого лимана [1, 4, 6, 7, 10]. Вместе с тем, скорости осад-
конакопления и закономерности аутигенного минералообразования как в из-
меняющихся природных условиях, так и с учетом принятых проектных ре-
шениях по пополнению Куяльницкого лимана морской водой остаются мало 
изученными [9, 16]. В работах [3, 5, 11] было показано, что при испарении мор-
ской воды происходит выпадение солей в осадок и изменение химического со-
става рапы по общей схеме: кальцит → гипс и ангидрит → галит в ассоциации 
с гипсом, ангидритом и полигалитом → эпсомит, кизерит с галитом, каинитом, 
полигалитом → сильвин → карналит с галитом и кизеритом → бишофит с га-
литом и карналитом.
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По результатам наших минералогических исследований процесс кристал-
лизации минералов твердой фазы при увеличении испарительной концентра-
ции рапы Куяльницкого лимана происходит в следующей последовательности: 
карбонаты Са → сульфаты Ca → галоиды Na → сульфаты Mg и K → галоиды 
K и Mg (табл. 2). 

Таблица 2 
Последовательность формирования хемогенных и биогенных минералов в рапе 

и донных осадках Куяльницкого лимана

Классы Минеральные 
виды Химическая формула Форма индивидов

Карбонаты Кальцит СаCO3
зернистые агрегаты, округлые 
зерна, фрамбоэды

Сульфиды Fe 
и др. Гидротроиллит FexS ∙ 2H2O тонкодисперсные агрегаты

Сульфаты 
Сa Гипс Са[SO4]·2H2O

призматические кристаллы, 
игольчатые, уплощенные

Галоиды Na Галит NaCl идиоморфные кристаллы куби-
ческого габитуса

Сульфаты 
Mg, K

Эпсомит (рапа) Mg[SO4]·7H2O отдельные кристаллы игольча-
того облика

Кизерит (рапа) Mg[SO4]·H2O ромбические кристаллы с тупы-
ми дипирамидами

Полигалит (рапа) K2MgСа2[SO4]·2H2O
призматические кристаллы с 
базовыми плоскостями

Каинит (рапа) KMg2[SO4]Cl·3H2O
ромбические кристаллы с усе-
ченными вершинами

Галоиды K 
и Mg

Cильвин KCl идиоморфные кристаллы куби-
ческого габитуса

Карналит KMgCl3·6H2O мелкие кубические кристаллы 
зеленоватого цвета

Бишофит (рапа) MgCl2·6H2O призматические кристаллы

Как и для морской воды, эта последовательность определяется растворимос-
тью солей и потому увеличение минерализации раствора происходит за счет 
осаждения менее растворимых и появлению более растворимых минералов. 
Однако, в отличие от последовательности образования минеральных фаз при 
выпаривании морской воды, в Куяльницком лимане после хемогенного карбо-
натного парагенезиса следует биогенный сульфидный, связанный с деятель-
ностью сульфатредуцирующих бактерий. При наличии в воде лимана сульфат-
иона и сульфатредуцирующих бактерий в температурных пределах от 20 до 
80 ºС, при атмосферном давлении и солености от 60 до 200 ‰ (оптимальные 
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параметры солености 70 – 110 ‰) [17], происходит восстановление сульфат-
иона [SO4]

-4 через сульфит-ион [SO3]
-3 и нейтральную серу S0 в сульфид-ион 

S-2. Конечными продуктами биохимических реакций в этом случае будет ги-
дротроиллит FexS∙2H2O и сероводород H2S. Кроме того продуктами жизнедея-
тельности сульфатредуцирующих бактерий являются вещества антибиотичес-
кого действия, а сульфидная сера способна к химическим реакциям с другими 
халькофильными элементами. 

Таким образом, аутигенное минералообразование в донных осадках име-
ет следующую последовательность: кальцит, гидротроиллит, гипс и галит. В 
рапе порядок минералообразования иной, здесь отсутствует биогенная фаза, 
но зато хемогенная фаза, кроме кальцита, гипса и галита представлена такими 
неустойчивыми минералами как кизерит, эпсомит, бишофит и каинит. 

ВЫВОДЫ

1. Процесс минералообразования в рапе и донных осадках Куяльницко-
го лимана в целом близок к классическому для высыхающих озер, где главным 
фактором является колебания солености.

2. На фоне возрастающей солености формируются седиментогенные 
пара генезисы минералов: хемогенный карбонатный, биогенный гидро троил-
ли товый, хемогенный сульфатный (гипсовый), хемогенный гали товый, хемо-
генный сульфатный (эпсомитовый), хемогенный галоидный (бишо фитовый). 

3. Формирование минералов биогенного парагенезиса ограничено пара-
метрами солености от 60 до 200 ‰ при оптимальных значениях 70 – 110 ‰. С 
повышением солености более 110 ‰ интенсивность его формирования снижа-
ется и сменяется минералообразованием хемогенного сульфатно-галоидного 
парагенезиса.

4. Запуск морской воды приводит к временному опреснению лимана, по-
скольку в летний период, когда лиман не пополняется, ее значительная часть 
испаряется, при этом растворенные в рапе соли пришедшие с морской водой 
остаются в лимане и прогрессивно увеличивают его соленость. После ряда ци-
клов запуска морской воды для достижения оптимального уровня соленость 
воды лимана повысится настолько, что сделает невозможным образование ги-
дротроиллита, как главного компонента лечебных грязей.

5. В связи с этим, вопрос сохранения бальнеологической продуктивности 
лимана лежит не в области подъема его уровня за счет увеличения количества 
циклов пополнения и, соответственно, объемов подачи морской воды, а в об-
ласти уменьшения солености ниже предельных значений, что возможно только 
при опреснении лимана. 

6. Необходимы дальнейшие исследования минералогического состава 
донных отложений разных возрастных генераций, т.к. анализ их минеральных 
парагенезисов сможет дать ответы на вопросы эволюции экосистемы Куяль-
ницкого лимана.
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Резюме
На підставі вивчення мінералогії ропи і донних відкладень Куяльницького 
лиману встановлені послідовність і генетична природа мінералоутворення, 
мінливість змісту мінералів в ропі і донних відкладах. Проведена комплексна 
генетична систематика мінералів ропи і донних відкладень Куяльницького ли-
ману. Дана характеристика мінералоутворення і граничні умови генезису.
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MINERAL PARAGENESES OF BRINE AND BOTTOM SEDIMENTS 
IN THE KUYALNIK ESTUARY AND THEIR GENETIC 
CLASSIFICATION

Abstract
Problem Statement and Purpose. Serious attention is being paid to the Kuyalnik 
Estuary and its environmental state in recent years. Most often chemical composi-
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tion of brine and bottom sediments is being studied. However, there is practically no 
information on mineral forming, while mineral parageneses can be considered as the 
most sensitive indicators of changes in water – salt balance and crisis phenomena 
appearing in the estuarine ecosystem. Regularities of authigenic mineral forming 
are understudied as well, while the knowledge about them are required to assess the 
state and properties of medicinal mud and to ground project decisions on the Kuy-
alnik Estuary’s environmental state stabilising. The aims of the article are study of 
mineralogical composition of brine and bottom sediments in the Kuyalnik Estuary 
and genetic classification of mineral complexes isolated.
Data & Methods. Complex of studies of the Kuyalnik Estuary ecosystem comprised 
studies of authigenic formation of minerals, during which bottom sediments were 
considered as the results of biochemical processes taking place in the brine during 
changes of salt-water balance. Brine and cores of bottom sediments for mineralogi-
cal studies were sampled from the upper and the mouth parts of the estuary that were 
notable for their depth and water regime. To determine physical characteristics and 
grain size and mineralogical analyses the sediments cores were cut into smaller sam-
ples with 2 cm interval.
Results. Based on studies of mineralogy of brine and bottom sediments from the 
Kuyalnik Estuary sequence and genetic nature of minerals forming in the estuary 
was established. Changeability of mineral content in brine and bottom sediments in 
the estuary’s water area was established. Complex genetic classification of minerals 
in brine and bottom sediments from the Kuyalnik Estuary was performed. Based 
on studies of mineral parageneses it was established that the objects studied refer 
to sedimentogenous series of mineral formation. We have singled out terrigenous 
allothigenic complex connected with minerals supply by the Bolshoi Kuyalnik River 
and authigenous chemogenic and biogenic complexes. Biogenic formation of min-
erals characterizes the middle part of the process development, for which existence 
of sulfate-reducing bacteria is possible. Authigenic formation of minerals in bottom 
sediments has the following sequence: tiff, dolomite, hydrotroilite, gypsum and rock 
salt. In brine the sequence of minerals formation is different – it does not have bio-
genic phase, however the chemohenic phase, apart from tiff gypsum and rock salt, 
is presented by such unstable minerals as kieserite, epsomite, bischofite and kainite. 

Keywords: Kuyalnik Estuary, bottom sediments, brine, mineral, genetic classifica-
tion.
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
ДРАГОМИРЕЦЬКОГО  

(18. 10. 1955 - 12. 04. 2017)

12 квітня 2017 р., раптово, до болю дочасно пішов з життя доцент кафедри 
інженерної геології і гідрогеології Одеського національного університету іме-
ні І. І. Мечникова Драгомирецький Олександр Валентинович. Неможливо по-
вірити в жахливу реальність того, що сталося... 

Олександр Валентинович народився 18 жовтня 1955 в с. Леонидово По-
ронайського району, Сахалінської області у родині військовослужбовця. 
У 1973  році Олександр Валентинович вступив до Одеського державного 
університету імені І. І. Мечникова, в 1978 р. закінчив геологічне відділення 
геолого-географічного факультету за спеціалізацією – інженерна геологія і гід-
рогеологія. Після закінчення університету працював на посаді інженера геоло-
га інституту «Военпроект-600» З 1985 по 1986 рік працював у Кайраккумській 
(Таджикистан) геологорозвідувальній експедиції на посаді геолога.

З 1986 року його життя тісно пов’язано з Одеським університетом ім. 
І.  І.  Меч никова, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітни-
ка до доцента.

В травні 1992 року у Львівському держуніверситеті ім. І. Франка Олександр 
Валентинович захистив кандидатську дисертацію на тему «Типоморфізм ак-
цесорних мінералів ультрабазит-базитів західної частини Українського щита» 
Цей напрямок досліджень Олександр Валентинович продовжував розвивати і 
далі. 

Олександр Валентинович працював на посадах наукового, старшого науко-
вого співробітника. Приймав участь у виконанні держбюджетних та госпдого-
вірних науково-дослідних робіт. З 1994-по 1997 рік навчався в докторантурі, а з 
1997 року и до останнього часу працював на посаді доцента кафедри інженер-
ної геології і гідрогеології. З 2013 року керував Проблемною лабораторією ін-
женерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1).

За результатами наукових досліджень Олександр Валентинович опубліку-
вав особисто і в співавторстві понад 100 наукових робіт і навчальних посібни-
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ків, отримав патент на корисну модель 60869 Україна, (51) МПК (2011.01), G 01 
C 17/00 «Спосіб геолого-генетичної інтерпретації геологічної інформації по зо-
лоторудних об’єктах докембрійського віку». Він автор 2-х монографій: «Законо-
мерности формирования и научные основы прогнозирования промышленных 
месторождений золота Украинского щита» (1996); «Золотоносные формации 
центральной части) Украинского щита (закономерности размещения, основы 
прогноза и оценка перспектив» (2001). 

Олександр Валентинович був членом Міжнародної асоціації генезису 
рудних родовищ, приймав активну участь у вітчизняних і зарубіжних кон-
ференціях.

Варто відзначити різнобічні наукові інтереси Олександра Валентиновича - 
дослідження акцесорних і рудних мінералів кристалічних комплексів докемб-
рію Українського щита; розробка теорії та методології пошуку і прогнозуван-
ня золоторудних родовищ в межах давніх щитів континентальної літосфери 
на підставі мінералого-геохімічних методів; еколого-геологічні і інженерно-
геологічні дослідження узбережжя Чорного моря і лиманів. 

Олександром Валентиновичем була вирішена актуальна наукова проблема 
встановлення передумов виникнення, формування і розміщення золотого зру-
деніння у геологічних структурах докембрію Українського щита як основи від-
повідних геолого-генетичніх моделей золоторудних процесів з метою розробки 
обґрунтованих наукових основ прогнозу та пошуків родовищ золота. Запропо-
нована система прогнозування промислового золотого зруденіння в докембрій-
ських комплексах Українського щита. На основі системного та модельного під-
ходу надана характеристика та оцінка складових частин системи прогнозуван-
ня промислового золотого зруденіння у вигляді певного прогнозно-пошукового 
алгоритму. 

Впродовж 20 років викладацької діяльності він розробив і читав лекції з на-
ступних дисциплін: «Геологія родовищ корисних копалин», «Мінералогія та 
кристалографія», «Техногенні геофізичні і геохімічні поля», «Гідрогеохімія ро-
довищ нафти і газу», «Регіональна геологія», «Еколого-геологічне картуван-
ня». Значну увагу він приділяв навчально-методичної роботі, був відповідаль-
ним за проведення навчальних і виробничих практик на геологічному відділен-
ні геолого-географічного факультету. 

До останнього дня Олександр Валентинович вів активний спосіб життя, 
зай мався спортивним туризмом, ходив в гори і залишався дуже діяльною лю-
диною.

Життєвий шлях Олександра Валентиновича зразок людської гідності, пра-
целюбності, відповідальності, добропорядності, вміння толерантно працюва-
ти з колегами та студентами. До останнього дня він був на бистрині життя, у 
творчому горінні. 

Світлий, добрий спомин про Олександра Валентиновича Драгомирецького 
назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив та поважав.

Редакційна колегія журналу, колеги, друзі
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Шановні автори та читачі!
Дякуємо за інтерес, проявлений до нашого Журналу.

Якщо Ви автор і маєте намір опублікувати свою статтю в нашому журналі, 
з метою прискорення процесу редагування, публікації та поширення вашого 
матеріалу Вам необхідно ознайомитися з «Правилами для авторів»

При цьому, звертаємо Вашу увагу на те, що редакція не приймає Вашу стат-
тю до розгляду, якщо стаття оформлена з порушенням вимог, викладених у 
даних Правилах. Під час підготовки статті рекомендуємо також ознайомитися 
з редакційною політикою журналу на його сайті за адресою http://visgeo.onu.
edu.ua/about/editorialPolicies#focusAndScope.

Редакція «Вісника Одеського національного університету Серія: Гео-
графічні та геологічні науки» приймає до публікації оригінальні статті з 
географічних і геологічних наук, які характеризуються науковою новиз-
ною. При цьому до редакції подаються:
Ø	 статті, надруковані в одному примірнику на стандартних аркушах па-

перу А4 російською, українською або англійською мовою, що супроводжу-
ються електронною версією на будь-якому електронному носії, чи надіслані 
електронною поштою на Email редакції журналу: visgeo@onu.edu.ua (друко-
ваний примірник надсилається поштою). Стаття має бути підписана авторами 
на останній сторінці; Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word 
2003, 2007, 2010 (*doc, *docx), для рисунків та іншого ілюстративного матері-
алу – *TIFF, *bmp, *jpg, *pdf; 
Ø	 анотація мовою публікації, резюме українською або російською мо-

вою, авторське англомовне резюме (Abstract) і його російсько- або українсько-
мовний оригінал;
Ø	  на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 

вчена ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює автор; 
контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці. Якщо авто-
рів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими 
цифрами (індексами) установи, в яких вони працюють;
Ø	 якщо автор працює в установі з закритою тематикою і поданий матері-

ал може містити елементи державної таємниці, то автор додатково має надати 
лист-направлення від організації з дозволом на публікацію статті. При цьому 
«Вісник ....», його засновники, видавець, редактори, члени редакційної колегії 
та співробітники не несуть жодної відповідальності за можливі порушення ав-
тором чинного законодавства України.

Технічні вимоги: 
ü	 загальний обсяг статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до 

них, анотацій, резюме, списку літератури) – не більше 16 сторінок, оглядів – до 
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10 сторінок, рецензій – до 3 сторінок, коротких повідомлень про конференції та 
публікації – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу 
тільки після попереднього узгодження з редколегією;
ü	 стандарти: папір формату А4; шрифт набору Times New Roman (Суr), 

відступ абзацу 1,25, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 
см); назва, текст статті, додатки: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відо-
мості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 12 
pt, міжрядковий інтервал – 1; сторінки без нумерації; 
ü	 рисунки, фотографії, схеми подаються у чорно-білому варіанті (кольо-

рові рисунки та рисунки з градацією сірого кольору мають бути переведені в 
чорно-білий формат) разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково 
в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.). Підписи до рисунків повинні містити 
нумерацію за порядком розміщення в тексті та мати пояснювальний підпис, що 
виділяється курсивом. Не припустимо включати підписи до самого рисунку. 
Перед рисунком в тексті обов’язково йде посилання на рисунок виду: рис. 1. 
Підпис рисунка має вигляд: Рис. 1. Назва рисунка;
ü	 посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у 

квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки на-
водити після номера джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі її номер 
(наприклад: [1, с. 5]);
ü	 формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул 

(внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows). Прості 
формули та символи, що їх складають, набираються за допомогою редактора 
формул, стиль – математичний (курсив). Формули відокремлюють від тексту 
зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул, на які є посилання в 
тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі 
частини від десяткових відокремлюються комою. Розмірності (м, км, кг, г та 
ін.) подаються пробілом від цифри, окрім градусів, відсотків та проміле;
ü	 таблиці повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці кольо-

ром не виділяють. 
Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складо-

вих статті, згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 
Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та за вимогами міжнародних 
наукометричних баз даних.

Індекс УДК (в лівому верхньому кутку аркуша, прописні букви, кегль 14 pt).
Після слів УДК ставиться два проміжки, між цифрами та словами у самому 

індексі проміжки не ставлять.
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціа-

ли, прізвище (напівжирний шрифт); наукове звання та посада; назва наукової 
установи, адреса, електронна адреса автора (кегль 12 pt, міжрядковий інтер-
вал – 1,0). 
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Назва статті (прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14 pt) повинна 
точно відображати зміст статті. При виборі заголовка статті необхідно дотри-
муватися таких загальних рекомендацій.

Заголовок повинен бути інформативним. Основна вимога до назви статті - 
стислість і ясність. Максимальна довжина заголовка – 10-12 слів. У назві, як і 
у всій статті, слід строго дотримуватися наукового стилю мовлення. Воно має 
чітко відображати головну тему дослідження і не вводити читача в оману щодо 
розглянутих у статті питань. У заголовок повинні бути включені деякі з клю-
чових слів, що відображають суть статті. Бажано, щоб вони стояли на початку 
заголовка.

В заголовку можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.
При перекладі заголовка статті на англійську мову не можна використову-

вати ніяких транслітерацій з української (російської) мови, крім назв власних 
імен, приладів та ін. об’єктів, що мають власні назви, які не перекладаються; 
також не використовується сленг, відомий тільки українсько-та російськомов-
ним фахівцям.

Анотація мовою публікації друкується перед початком статті (12 кегль, 
міжрядковий інтервал – 1,0) (близько 50 слів). Анотація – це коротка, стисла 
характеристика змісту статті. В анотації лише перераховуються питання, які 
висвітлені в публікації, не розкриваючи самого змісту. Таким чином, анотація 
відповідає на питання «Про що йдеться в тексті?» 

Ключові слова повинні бути лаконічними, відображати основні терміни, 
поняття, які розглядаються у статті (до 10 слів). Це можуть бути слова та сло-
восполучення. Друкуються після анотації мовою статті. 

Далі йде основний текст статті (14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5).
Вступ, в якому міститься: 
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-

уковими чи практичними завданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор; 
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-

свячена означена стаття; 
- формулювання мети статті (постановка завдання). 
Матеріали і методи дослідження. У даному розділі описуються матеріа-

ли, на підставі яких були виконані наукові дослідження, а також описується по-
слідовність виконання дослідження та обґрунтовується вибір методів, які вико-
ристовуються. Розділ повинен дати можливість читачеві оцінити правильність 
цього вибору, надійність і аргументованість отриманих результатів. Відсилан-
ня до літературних джерел без опису суті методу можливе тільки за умови його 
стандартності.

Результати дослідження та їх обговорення. У цьому розділі приводиться 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
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наукових результатів. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом 
лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних 
щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення 
має бути присвячена інтерпретації результатів. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьо-
му напрямі.

Список використаної літератури (заголовок, прописні букви, напівжир-
ний шрифт, кегль 14), що приводиться наприкінці публікації, містить список 
джерел, на які посилається автор (кегль 12, міжрядковий інтервал - 1, прізвище 
та ініціали – курсивом). 

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності: 
1) cписок літератури у традиційному варіанті із заголовком «СПИСОК ВИ-

КОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Відомості про джерела повинні розташову-
ватися в алфавітному порядку й бути оформлені у відповідності з державним 
стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Библиографическая запись. Библи-
ографическое описание”. Див. зразки оформлення http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/. 
Якщо містяться джерела іноземною мовою, вони теж оформлюються за ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006;

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з до-
триманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних поси-
лань із заголовком REFERENCES (Перелік літературних джерел латиницею 
(REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою 
оригіналу (СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ).

Транслітерації підлягають: ініціали і прізвища авторів, назви публікацій, 
назви періодичних видань і т. ін. Місце видання і видавництва вказується від-
повідно до офіційних аналогів в англійській мові. Тільки за відсутності досто-
вірних відомостей про офіційні найменування видавництв і організацій, в яких 
опублікований цей матеріал, дозволяється виконання транслітерації. В якості 
базового стандарту для виконання транслітерації вибрана система, прийнята 
Комісією з географічних назв США (у 1944 року) і Постійним комітетом з гео-
графічних назв Великобританії (у 1947 році) для передачі географічних назв 
(BGN/PCGN).

Прохання для перекладання прізвищ авторів, назв статей, книжок, ви-
давництв тощо користуватися онлайн-конвертерами окремо для україн-
ської та російської мов, посилання на які подані нижче. Ці ресурси пропону-
ють найпоширеніші варіанти транслітерування: для української мови – згідно з 
чинним стандартом; для російської – відповідно до правил Держдепартаменту 
США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже різ-
ні системи транслітерації сприятимуть створенню різних результатів.

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.
kh.ua/.
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Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.
ru/Sistema_transliterazii.html.

Назва книги, статті, які видані російською або українською мовою, пода-
ється у транслітерації з оригіналу і супроводжується перекладом англійською 
мовою в квадратних дужках. Якщо книга видана у перекладі з англійської, по-
трібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з росій-
ської/української мови може призвести до спотворення інформації.
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