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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТИВНЫХ ФОРМ 
РЕЛЬЕФА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

В статье представлены материалы исследования и многолетних наблюдений в 
береговой зоне северо-западного побережья Черного моря на участке от мыса 
Большой Фонтан до Жебриянской бухты. Рассмотрена роль хозяйственной де-
ятельности как ведущего фактора, который влияет на изменение морфологии 
и динамики берегов (уменьшение ширины и высоты аккумулятивных форм 
рельефа, усиление процессов разрушения берегов, снижение запасов наносов, 
изменение источников питания, нарушение эолового наносообмена между раз-
ными морфологическими зонами и т. д.). Выявлены участки прямого и кос-
венного антропогенного влияния на абразионные и аккумулятивные берега в 
районе исследования. 

Ключевые слова: Черное море, литодинамическая ячейка, вдольбереговой 
поток наносов, абразия, аккумуляция, эоловые формы, литодинамические свя-
зи, наносообмен, антропогенная деятельность. 

ВВЕДЕНИЕ

Одной из особенностей современной цивилизации является смещение 
центра расселения населения на берег моря. Не является исключение в этом 
процессе и Украина, имеющая значительную протяженность (около 2500 км) 
береговой линии Черного и Азовского морей. Освоение новых территорий на 
морском берегу для различных целей (селитебных, хозяйственных, рекреаци-
онных и др.) ведется без учета естественных закономерностей развития бере-
говой зоны. Особенно интенсивно осваивается береговая зона к югу от Одессы 
между мысом Большой Фонтан и Жебриянской бухтой (рис. 1). Запредельная 
нагрузка на природную систему привела к нарушению естественного хода 
физико-географических процессов и отразилась на запасах наносов в берего-
вой зоне. Вследствие такой хозяйственной деятельности, практически по всей 
длине берегов от мыса Большой Фонтан до Жебриянской бухты проявились 
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деструктивные процессы, такие как, оползни, абразия клифов и бенчей, раз-
мыв аккумулятивных форм и, как следствие, потеря ценнейших рекреацион-
ных ресурсов. Одновременно вмешательство человека в природную систему 
происходит на фоне непрерывно меняющихся природных условий, и прежде 
всего, – ветрового и волнового режимов, количества выпадающих осадков. 

Рис. 1. Картосхема расположения района исследования

Освоение исследуемых берегов ведется с античных времен. Описание их 
отражены в дневниках путешественников, лоциях и портуланах мореходов. 
Комплексные инструментальные исследования с позиций береговедения впер-
вые были проведены под руководством В. П. Зенковича в 1948 году, по мате-
риалам, которых была опубликована монография [6]. В последующие годы на 
этом отрезке берега проводили исследования ученые Одесского национально-
го (государственного) университета, ЧерноморНИИпроекта, Института Гео-
логических наук АН Украины. Работы, проводимые этими организациями, в 
основном были направлены для решения конкретных инженерных задач, в 
частности, − берегоукрепления и берегозащиты. Поэтому они охватывали не-
большие по протяжению участки и полученные материалы характеризовали 
только конкретные отрезки берега, а не всю природную систему той или иной 
литодинамической системы. Со временем такими исследованиями был охвачен 
весь берег и подводный склон между мысом Большой Фонтан и Жебриянской 
бухтой. Накопленный разнообразный материал был синтезирован и проанали-
зирован в монографии Ю. Д. Шуйского и Г. В. Выхованец [11]. С  90-х годов 
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прошлого века и до настоящего времени исследования ученых были направле-
ны на изучение различных волновых и неволновых процессов, протекающих 
на подводном склоне и морском берегу в разных частях данной литодинамиче-
ской ячейки в условиях активно меняющихся природных процессов и возрас-
тающей антропогенной нагрузки. К настоящему времени накоплен обширный 
материал, который требует серьезного осмысления и обобщения. В рамках 
данной статьи эта задача будет частично решена. 

Учитывая сказанное, целью данной работы является оценка изменения со-
временных условий развития береговой зоны на участке максимальной антро-
погенной нагрузки в районе исследования. Объект исследования – аккумуля-
тивные формы рельефа в пределах литодинамической ячейки между мысом 
Большой Фонтан и Жебриянской бухтой в северо-западной части Черного 
моря. Предметом исследования являются непрерывно меняющиеся под вли-
янием антропогенного фактора условия развития береговой зоны в пределах 
данной литодинамической системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для написания данной статьи послужили результаты длитель-
ных стационарных исследований кафедры физической географии Одесского 
национального университета в береговой зоне Черного моря между мысом 
Большой Фонтан и Жебриянской бухтой. В 70-80 гг. ХХ века на этом отрезке 
берега в пределах абразионных и аккумулятивных форм рельефа были зало-
жены стационарные участки с реперной сетью. До середины 90-х годов еже-
годно проводилась съемка положения кромки клифа на абразионных берегах, 
нивелирование поверхности аккумулятивных форм, промеры подводного 
склона, отбор проб наносов на подводном склоне и поверхности аккумулятив-
ных форм, измерение мощности ветропесчаного потока на морском пляже, в 
эоловой и лиманной зонах. С 2000 года съемки на этих участках проводились 
не ежегодно. После лабораторной обработки полученный материал обобщался 
с позиций системного подхода к изучению данной литодинамической ячейки. 
Основными методами анализа были картографический, сравнительно-геогра-
фический, графический и другие общегеографические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Очертание береговой линии в северо-западной части Черного моря таково, 
что угол между береговой линией и результативным вектором ветро-волновой 
энергии от точки к точке существенно меняется. В результате береговая зона 
распадается на отдельные природные системы или «вдольбереговые ячейки», в 
пределах которых действует непрерывный «литодинамический конвейер», ко-
торый обеспечивает сохранность аккумулятивных форм прибрежно-морского 
генезиса. 
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Суть такого конвейера сводится к следующему: наносы из разных источ-
ников питания и разного гранулометрического состава ежегодно поступают в 
береговую зону. Здесь под влиянием все время действующих волн и волно-
вых течений они вовлекаются в прибрежно-морскую дифференциацию по не-
скольким направлениям: а) по поперечному профилю береговой зоны; б) по 
направлению вдольберегового потока наносов; в) по направлению действия 
прибойного потока; г) в ветропесчаном потоке на поверхности аккумулятив-
ных форм. Итогом такой дифференциации является концентрация в береговой 
зоне относительно грубого обломочного материала средним размером >0,1 мм. 
Одновременно отсортированный материал от источников питания, превратив-
шись в наносы, перемещается во вдольбереговом потоке и отлагается на не-
определенно долгое время на участке его разгрузки (рис. 2). 

Рис. 2. Блок-схема наносообмена литодинамических связей на абразионном берегу: 

1 – пляж разного гранулометрического состава; 2 – весь гранулометрический спектр наносов 
от абразии клифов; 3 – массовое вдольбереговое перемещение наносов; 
4 – разнонаправленные миграции наносов

Следует отметить, что перемещение наносов во вдольбереговом потоке ха-
рактеризуется частыми возвратно-поступательными движениями вдоль берега 
и по поперечному профилю, вверх и вниз по подводному склону. Во время 
сильных штормов наносы с пляжей стягиваются на подводный склон и уносят-
ся течениями по направлению действия штормовых волн вдоль берега. Им на 
смену приходят наносы с других, сопредельных участков на морском берегу 
и подводном склоне. В фазу затухания шторма наносы с подводного склона 
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подаются на пляж и в зависимости от силы и продолжительности отдельных 
фаз шторма восстанавливают его: а) до прежних параметров; б) до размеров 
меньше доштормового профиля; в) до размеров больше доштормового профи-
ля. В течение года отдельные штормовые ситуации бывают разной силы и от 
разных сторон горизонта. Но в итоге преобладают штормы от какой-то сто-
роны горизонта и, несмотря на возвратно-поступательные движения, вдоль и 
поперек береговой линии, наносы сносятся в каком-то одном, результативном 
направлении вдоль берега моря. 

Одной из таких достаточно полно изученных «литодинамических ячеек» 
в северо-западной части Черного моря является участок берега между мысом 
Большой Фонтан и Жебриянской бухтой (рис. 3). Источниками питания нано-
сами данной «литодинамической ячейки» являются абразия клифов и бенчей 
и биогенные поступления в результате отмирания моллюсков. Основными ис-
точниками наносов выступают абразия клифов и бенчей [10, 11].

Рис. 3. Участок берега между мысом Большой Фонтан и Жебриянской бухтой

Условные обозначения: 1 – активные клифы; 2 – отмершие клифы; 3 – преобразованные клифы; 
3 – аккумулятивные нарастающие берега; 4 – динамически стабильные аккумулятивные бе-
рега; 5 – отступающие аккумулятивные берега с сохранением поперечного профиля; 7 – на-
правление генерального перемещения наносов; 8 – штормовые миграции (подвижки) наносов; 
9 – абразионные участки: 1 – Бурнасский, 2 – Санжейский, 3 – Большефонтанский; 10 – места 
стационарных исследований: а – Жебриянская терасса, б – Шаганская пересыпь, в – Бурнас-
ская пересыпь, г – Будакская пересыпь, д – Терновская терасса. Лиманы: 1 – Сасык; 2 – Джант-
шейский; 3 – Шаганы; 4 – Алибей; 5 – Бурнас; 6 – Будакский; 7 – Днестровский; 8 – Сухой. 
Динамические участки вдольберегового потока наносов: І – разгрузка наносов; ІІ – транзитное 
перемещение; ІІІ – участок питания наносами

Протяженность береговой линии составляет 129,7 км. На долю естествен-
ных абразионных берегов приходится 43,2 км или 33% от всей длины берегов. 
Абразионные берега распространены преимущественно в северо-восточной 
части – между мысами Бурнас и Большой Фонтан. Долинами рек и лимана-
ми они разделены на три самостоятельных участка: Бурнасский, Грибовский 
и Большефонтанский. Расчеты, выполненные по материалам длительных ста-
ционарных исследований, показали, что в среднем за многолетний период (до 
конца 80-х годов ХХ века) снос наносов волнового поля (крупнее 0,1 мм) от 
абразии клифов составлял 156965 м3/год. Больше всего наносов поступало на 
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Большефонтанском участке (79106 м3/год), в 2,6 раза меньше на Грибовском 
(30439 м/3год) и промежуточное значение сноса было отмечено на Бурнасском 
(47420 м/3год) [11, 12].

В пределах данной литодинамической ячейки аккумулятивные формы скон-
центрированы в центральной и юго-западной части. Связующим звеном между 
абразионными и аккумулятивными участками выступает вдольбереговой по-
ток наносов, который имеет генеральное распространение от мыса Большой 
Фонтан до Жебриянской бухты (рис. 3). По литолого-морфологическим пока-
зателям и гидрометеорологическим расчетам здесь четко выделяются участ-
ки зарождения, транзита и разгрузки [10, 11]. Каждый из этих участков тесно 
взаимосвязан с другими соседними участками. Развитие одного из них контро-
лируется развитием других под воздействием одних и тех же источников на-
носов, одного и того же вида энергии, одного и того же направления действия 
и напряженности энергетического поля. Все морфодинамические и литодина-
мические процессы связаны между собой, и изменения в одной части этой си-
стемы оказывают влияние на другие участки, порой, − значительно удаленные 
друг от друга. Чем ближе к участку нарушения естественного хода природного 
процесса, тем сильнее отклик природной системы.

Анализ условий развития исследуемой литодинамической системы в по-
следние десятилетия позволил выявить активное как прямое, так и косвенное 
влияние антропогенного фактора на природную систему береговой зоны. В по-
давляющем числе случаев оно направлено на снижение запасов наносов, по-
ступающих из разных источников питания и усиление процессов разрушения 
берегов. 

Прямое влияние на источники питания береговой зоны наносами, во-первых, 
связано с возведением различных строений непосредственно в береговой зоне. 
Особенно активное строительство и преобразование берегов в последние 25-
30 лет ведется между мысом Большой Фонтан и мысом Санжейским, где рас-
положены основные источники питания абразионным материалом. На этом 
отрезке берега сооружены локальные берегозащитные сооружения разных 
типов, капитальные и легкие частные и муниципальные постройки, выведе-
ны в море буны, очистные сооружения и др. Все эти виды работ велись без 
достаточно качественного природного обоснования и учета закономерностей 
развития морфо-лито-динамических процессов в береговой зоне моря. Также 
не прорабатывались возможные последствия этого строительства для развития 
берега не только во всей системе, но и на участке возведения того или иного со-
оружения. Возведенные постройки и сооружения временно блокировали под-
ножье клифа от волнового воздействия. Абразионные процессы замедлились, а 
в некоторых местах вообще прекратились. Из трех абразионных участков, пи-
тающих наносами береговую зону данной литодинамической системы, один из 
них (Большефонтанский) выведен полностью из этого процесса. Следствием 
такой деятельности является уменьшение поступления наносов в береговую 
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зону и обострение и без того существующего дефицита наносов в данной ли-
тодинамической системе. В результате, в сравнении с началом 80-х годов про-
шлого столетия береговая зона недополучает 94325 м3/год наносов или 16,75% 
от общего сноса наносов волнового поля из абразионных источников.

Во-вторых, наряду с блокировкой берега разными типами сооружений ве-
дется прямое изъятие наносов с поверхности крупных аккумулятивных форм 
и пляжей для строительных нужд. Потери наносов от этого вида деятельности, 
к сожалению, не поддаются подсчету, так как забор песка ведется в основном 
тайно в ночное время. Свидетельством вывоза песка являются снивелирован-
ная поверхность эоловой зоны, искусственные отрицательные формы рельефа 
в виде котлованов и траншей. Особенно активно изъятие песка ведется на Тер-
новской террасе и Днестровской пересыпи.

Терновская терраса располагается к юго-западу от устья р. Барабой. В 40-х 
годах ХХ столетия между Грибовским лиманом и северной оконечностью Дне-
стровской пересыпи пляж был очень узким. Его размеры были таким, как сей-
час у подножья абразионного клифа у мыса Санжейский, то есть не более 15 м. 
Такой пляж не был существенным препятствием для штормовых волн, кото-
рые его легко преодолевали и достигали подножья клифа с небольшой потерей 
энергии. Поэтому клиф активно разрушался, а скорость абразии превышала 
1,5 м/год. С начала 70-х годов на этом участке пляжи стали нарастать, и к 80-м 
годам их ширина увеличилась до 45-50 м (рис. 4).

Рис. 4. Морфология и динамика северной части Терновской террасы по материалам съемок 
в разные годы: 1 — толща пляжевых песков; 2 — более древние отложения под действием 

прибойного потока; 3 — подстилающие раннеплейстоценовые глины; незакрашенные эоловые 
наносы береговых дюн; 1981-2017 – годы съемок

Условные обозначения: Н, м – высота над уровнем моря, м; L – длина профиля, м.
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Изменение динамики берега на этом отрезке в 80-90 гг. прошлого столе-
тия связано, по всей видимости, с вскрытием абразией на подводном склоне 
на глубине 4-7 м песчано-гравийных толщ древней Днестровской террасы. 
Начало накопления песков было приурочено к южной части террасы (рис.4). 
В дальнейшем, в течение последующих 20 лет, процесс аккумуляции песков 
шел неуклонно в северном направлении. Средняя скорость выдвижения бере-
говой линии в сторону моря могла достигать 8 м/год. Одновременно с увели-
чением ширины террасы также увеличилась и высота её за счет образования 
береговых дюн-кучугуров. Местами она составляла 3,0-3,5 м и более. В есте-
ственном состоянии в надводной части террасы накапливалось от 200 до 350 
м3/м отсортированных среднезернистых песков (табл. 1). По мере выдвижения 
береговой линии террасы в сторону моря последовательно формировались от-
дельные гряды кучугуров (рис. 5). 

Рис. 5. Морфология Терновской террасы на разных ее участках. Типы: А – профили на узкой 
северо-восточной части террасы в 1981 г. (нижняя штрих-пунктирная линия), в 1987 г. 

(средняя штрих-линия), в 1999 г. (верхняя сплошная линия); Б и В – на широкой юго-западной 
части террасы по данным съемки в 1999 г.
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В ненарушенном состоянии на некоторых участках образовалось четыре 
гряды. Их экспозиция была направлена, в общем, вдоль берега и обрыва. Меж-
грядовые участки были заняты невысокими (до 1,0 м) песчаными буграми. 
Сформировавшийся ландшафт с бугристо-грядовым рельефом и подвижными 
песками являлся уникальным для береговой зоны всего Черного моря. Такой 
ландшафт можно было встретить лишь на оголовке Тендровской косы и на тер-
расе Волчек на берегу Жебриянской бухты.

В конце 80-х годов на Терновской террасе началось активное строитель-
ство. Для удобного производства работ была выполнена планировка террито-
рии. Весь верхний слой песка, мощностью 1,5-3,0 м был срезан бульдозерами 
(до отметок от 0,1 до 0,5 м над ординаром) и вывезен в неизвестном направ-
лении. На месте ценнейшей экологической системы появилась своеобразная 
пустыня – ровная увлажненная выположенная низкая поверхность. Выполнен-
ные съемки на стационарных участках показали, что после искусственного вы-
равнивания в составе Терновской террасы осталось от 98 до 174 м3/м песка на 
разных участках. Это значит, что с террасы было вывезено от 101 до 176 м3/м 
наносов (среднее 148 м3/м), что составляет от 45 до 62% от исходного, есте-
ственного объема Терновской террасы (табл.1).

Таблица 1
Потери наносов с поверхности Терновской террасы на разных профилях 
в  результате антропогенного вмешательства за период с 1981 по 2003 гг.

№№
п/п

Удельный объем наносов террасы, 
м3/м

Потери наносов с поверхности террасы, 
м3/м

до нарушения после нарушения удельные м3/м %%

1 200,73 98,80 101,93 50,78

2 275,09 105,23 169,86 61,75

3 299,00 161,85 137,15 45,87

4 328,05 174,32 153,73 46,86

5 349,77 173,50 176,27 50,40

С р е д н е е: 147,79 51,13

В 2003-2005 гг. продолжалось разрушение пляжа и вывоз песка, на участке 
длиной около 1800 м. Если учесть, что среднее количество утраченного песка 
составляет 148 м3/м, а длина загубленного участка >1800 м, то общее коли-
чество потерь наносов будет достигать ориентировочно >148000 м3. Эти ве-
личины соизмеримы с продуктивностью вместе взятых Большефонтанского и 
Санжейского абразионных участков.
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Еще одним участком запредельной нагрузки на природную систему явля-
ется Днестровская пересыпь, расположенная к югу от Терновской террасы. Ее 
активное антропогенное освоение началось в конце 50-х годов ХХ века, но 
своего пика оно достигло в начале текущего XXI века. К настоящему времени 
более 95% поверхности пересыпи полностью преобразована и плотно застрое-
на. В ходе столь масштабного освоения не учитывались структура ландшафта 
пересыпи, морфология и динамика берегов и подводного склона, механизм на-
носообмена между разными морфологическими зонами и т. д.

Как было установлено ранее, в естественных условиях пересыпь Днестров-
ского лимана, как и многие другие пересыпи северо-западной части Черного 
моря, развивалась под действием трех групп факторов: эоловых, морских и 
лиманных гидрогенных [5, 11]. Такая особенность развития обусловила фор-
мирование на ее поверхности трех ландшафтно-морфологических, зон в за-
висимости от доминирования того или иного фактора. Развитие этих ланд-
шафтно-морфологических зон происходит в неразрывной связи между ними 
(рис. 6). Связующим звеном между ними выступают прибойный и ветропесча-
ный потоки наносов. Под действием прибойного потока постоянно происходит 
наносообмен между подводным склоном, морским пляжем и эоловой зоной. 
Ветропесчаный поток осуществляет наносообмен между морским пляжем, 
эоловой и лиманной зонами. В результате такого наносообмена образовался 
своеобразный литодинамический механизм, обеспечивающий динамическую 
стабильность линейных параметров пересыпи и объема наносов в ее теле. На-
личие такого механизма наносообмена и организованная динамичность релье-
фа обеспечивают длительную сохранность аккумулятивных форм после каж-
дого штормового размыва.

Рис. 6. Схема наносообмена между подводным склоном и поверхностью аккумулятивных 
форм: 1 – эоловое накопление; 2 – волновая аккумуляция; 3 – волновые подвижки наносов; 4 – 

эоловые подвижки наносов; 5 – штормовой размыв.

Условные обозначения: Н, м – высота над уровнем моря.
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В отдельные суровые годы в осенне-зимний штормовой сезон гряда кучу-
гуров может полностью смываться волнами во время действия штормовых 
ветров, вплоть до формы пляжа полного профиля. Эти наносы восполняют 
унесенный вдольбереговым потоком наносной материал, и расходуется на по-
слештормовое восстановление пляжей, а оттуда они вновь поступают в эоло-
вую и лиманную зоны. Со временем на том же месте, где раньше была гряда 
кучугуров, начинает расти новое эоловое накопление наносов. Скорости роста 
эоловых образований колеблются в зависимости от конкретных условий. Пре-
жде всего, оказывают влияние ширина пляжа, длина разгона ветрового потока, 
мощность слоя сухого песка, наличие растительного покрова, расчлененность 
подстилающей поверхности и др. Стационарные исследования показали [3, 5, 
11], что в подавляющем большинстве случаев измерений средние месячные 
скорости увеличения высоты новых кучугуров могут составлять 0,012-0,021 м/
мес. При благоприятных условиях в течение года эоловые образования могут 
вырасти до >1,5-1,7 м в высоту и 15-25 м в ширину [3]. В этих формах заклю-
чается от 30 до 40 м3/м наносов и эта величина соизмерима с объемом наносов 
в надводной части широких пляжей у подножья слабо активных клифов.

Косвенное влияние на продуктивность источников питания береговой зоны 
наносами связано с влиянием хозяйственной деятельности человека на каче-
ство морских вод и, как следствие, снижение биологической продуктивности 
наносообразующих моллюсков. В 50-60 гг. прошлого столетия в составе на-
носов в береговой зоне между мысом Большой Фонтан и Жебриянской бухтой 
больше всего встречались мидия (Mytillys galoprovincialis), кардиум (Cardium 
edule), венус (Venus gallina), тапес (Tapes ponticus) и многие другие. В это же 
время доля ракушечного материала в общей массе наносов на пляжах в сред-
нем достигала 20-25%, а в некоторых местах пляжи были полностью сложе-
ны ракушей и ракушечным детритом [2, 6, 11]. В настоящее время отмечается 
резкое снижение содержания створок раковин в составе прибрежно-морских 
наносов в среднем до 10-15%, в некоторых местах они могут отсутствовать 
полностью. 

В период активизации хозяйственной деятельности человека (1970-1985 гг.) 
были выявлены основные тенденции изменения структуры и количественных 
характеристик бентосных сообществ в пределах северо-западного шельфа 
Черного моря [7]. Основными формами антропогенного воздействия, вызы-
вающими наиболее заметные фаунистические и биоценотические изменения 
макрозообентоса являются антропогенное эвтрофирование, техногенное пре-
образование экосистем (рефулирование песка, проведение дноуглубительных 
работ, дампинг грунта, берегоукрепительное строительство), сброс хозяй-
ственно-бытовых и пресных вод, случайная интродукция видов и др. 

С речным стоком Дуная и Днепра в море выносятся органические веще-
ства, которые приводят к ухудшению кислородного режима, гипоксии и замо-
рам в береговой зоне. Из всех рек, впадающих в Черное море, Дунай имеет 
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наибольший сток и он оказывает наибольшее воздействие на содержание био-
логических веществ в морских водах, особенно между устьями Днестра и Ду-
ная. В 1990-2000 гг. суммарный сток биологических и органических веществ 
увеличился на 37% по отношению к 1950-1960 гг. [7].

Наиболее значительный урон заморы нанесли популяции мидии (Mytillys 
galoprovincialis), которая была основным наносообразующим моллюском в 
этой литодинамической системе. В последние десятилетия в Дунай-Днестров-
ском междуречье заморы носили более регулярный и продолжительный харак-
тер. Несмотря на негативные последствия заморов, биоценоз мидии в 1980-
1980 гг. занимал еще значительные площади. В 1985 г. состав характерных 
видов биоценозов значительно изменился, и ядро биоценоза мидии уже со-
ставляла миа (Mya arenaria), которая была завезена в 60-х годах ХХ столетия 
из Балтийского моря. Этот моллюск оказался наиболее устойчивым к гипоксии 
[7]. Снижение биологической продуктивности моллюсков также негативно от-
разилось на запасах наносов в береговой зоне и, как следствие – на морфоло-
гии и динамике абразионных и аккумулятивных берегов. 

Последствия антропогенного вмешательства не заставили себя долго 
ждать. Деструктивные процессы в береговой зоне начали проявляться не толь-
ко в местах строительства, но и во всей литодинамической системе исследо-
ванного побережья. Блокирование абразионных источников питания, унич-
тожение эоловой зоны на Терновской террасе и Днестровской пересыпи, на 
половине длины Будакской пересыпи, частично на пересыпи лимана Бурнас 
сразу отразилось на запасах наносов на подводном склоне во всей литодинами-
ческой ячейке между мыс Большой Фонтан и Жебриянской бухтой. Всю про-
тяженность этого берега по степени и способу разрушения можно разделить на 
несколько участков (рис. 3). 

Первый участок охватывает береговую зону между мысами Большой Фон-
тан и Санжейский. На этом отрезке берега клиф и приурезовая зона практиче-
ски полностью закрыты от волнового воздействия разного рода постройками, 
а подводный склон остался незащищенным. Энергия морского волнения, ко-
торая ранее затрачивалась на разрушение клифов и переработку поступивших 
наносов, стала расходоваться на разрушение подводного склона. Конечным ре-
зультатом разрушения стал процесс углубления подводного склона. Как след-
ствие, во время штормов трансформация волн происходила слабо, и они с мало 
измененными параметрами стали свободно достигать находящиеся на берегу 
постройки и берегозащитные сооружения, подмывали их фундамент и разру-
шали. Это привело к нарушению динамического равновесия на абразионных 
берегах, особенно на оползневых склонах. 

В результате нерациональная застройка в настоящее время активизирова-
ла процессы оползнепроявлений, особенно между мысами Большой Фонтан 
и Санжейский, привела к заметному сокращению, а в некоторых местах, – и 
к полному исчезновению пляжей. В соответствии с законом географической 
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локальности [9] максимальное возмущение природной системы произошло 
в непосредственной близости от участков вмешательства в естественный ход 
развития берега. По мере удаления от этого участка скорости отступания кли-
фов и переработки поверхности аккумулятивных форм и подводного склона 
уменьшались. 

Второй участок протянулся от мыса Санжейского до южной оконечности 
Будакской пересыпи. Для этого участка характерно также, как и для преды-
дущего, масштабное антропогенное вмешательство в природную береговую 
зону. Ведущим процессом этого вмешательства стало изъятие наносов с по-
верхности аккумулятивных форм и нарушение литодинамических связей меж-
ду разными морфологическими зонами на их поверхности [13]. Естественно, 
что отклик на это нарушение произошел на всем протяжении берега. На абра-
зионных участках усилились скорости абразии клифов и бенчей, повсеместно 
сократились размеры односклонных пляжей у подножья клифов. На участках 
распространения волновых аккумулятивных форм в северной части Тернов-
ской террасы, несмотря на разрушение эоловой зоны, берег продолжал выдви-
гаться вплоть до 2003-2005 гг. (рис. 4). Так, в период с 1981 по 2003 г. средняя 
скорость выдвижения берега составляла 3,64 м/год. Максимальные скорости, 
равные 9,17 м/год, были зафиксированы с 1981 по 1987 год. В последующие 
годы (1987-1995 гг.) скорости волновой аккумуляции и выдвижения береговой 
линии постепенно снижались до 0,7 м/год. Но зато одновременно объем эоло-
вой аккумуляции оставался неизменным, равным 10,2 м3/м в год (табл. 1). Про-
веденные съемки в 2017 г. показали, что с 2003 года в общем ширина террасы 
уменьшилась на 41 м, а скорость отступания береговой линии за это время в 
среднем составила 2,93 м/год. Сокращение размеров террасы визуально про-
слеживается вдоль всего ее фронта.

Южная часть террасы широкая, и антропогенными преобразованиями за-
тронута в основном ее тыльная часть. Морская и эоловая зона развиваются 
в естественном состоянии. Однако, и здесь отмечается отступание береговой 
линии в последние годы (рис. 7). На рис. 7 видно, что в 2005 г. морской край 
террасы морфологически представлял собой пляж полного профиля, на по-
верхности которого выделялись только штормовые валы гидрогенного проис-
хождения. Со временем поверхность пляжа стала активно перерабатываться 
ветровым потоком, и это привело к расчленению ее поверхности и росту эо-
ловых форм. С 2005 по 2010 гг. отмечалась активная волновая и эоловая акку-
муляция: высота выросла на 0,65 м, ширина – на 18 м, а объем наносов – на 
60,66  м3/м (табл. 3). В 2017 году высота терассы осталась неизменной в срав-
нении с 2010 годом, а ширина и объем наносов резко уменьшились [13]. 

Следует отметить, что ширина уменьшилась не только в сравнении с 2010 г. 
(на 40 м), но и в сравнении с 2005 г. (на 22 м), а объем наносов вернулся к ис-
ходным значениям 2005 г. и составил 82,72 м3/м (табл. 3). Несмотря на то, что 
берег здесь, в общем, находится в естественном состоянии, сокращение раз-
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меров террасы обусловлено общим снижением запасов наносов и обострением 
дефицита наносов во всей литодинамической системе. 

Продолжением Днестровской пересыпи в южном направлении является Бу-
дакская пересыпь. Антропогенное преобразование затронуло весь ее северо-
восточный фланг, примыкающий к Днестровской пересыпи. Остальная южная 
часть развивается, в общем, в естественных условиях, но деградация рельефа 
и смещение пересыпи в сторону суши отмечается на всем ее протяжении. Этот 
процесс четко прослеживается на профиле рис. 8.

Сопоставление поперечных профилей на разных участках и за разные годы 
съемок показало, что общее смещение пересыпи в сторону лимана происходит 
со скоростями от 1,0 до 2,6 м/год. Максимальные скорости смещения характер-
ны для северо-восточного фланга. 

Рис. 7. Изменение морфологии и ширины южной части Терновской террасы за период  
с 2006 по 2017 годы: 1 – 8.09.2006 г.; 2 – 22.06.2007 г.; 3 – 7.10.2009 г.;  

4 – 15.08.2010 г.; 5 – 16.09 2017 г.

Условные обозначения: Н, м – высота над уровнем моря, м; L – длина профиля, м. 
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Таблица 2
Основные морфометрические характеристики  

северной части Терновской террасы

Дата
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Вся терраса Морской пляж Эоловая зона
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1972 1,95 31,0 38,50 - - - - - -

1981 2,19 49,0 53,33 1,19 33,0 22,69 2,19 16,0 30,65

1987 2,90 101,0 135,88 1,09 61,0 44,25 2,90 40,0 91,63

1995 3,25 198,0 200,73 0,70 17,0 6,96 3,25 91,0 193,77

2003 0,90 128,0 - Естественный рельеф нарушен

2017 0,60 87,0 - Естественный рельеф нарушен

Таблица 3
Основные морфометрические характеристики морской  

и эоловой зон вместе взятых в южной части Терновской террасы 

Годы съемок Средняя высота, м Средняя ширина, м Удельный объем на-
носов, м3/м

2005 1,20 132,0 82,59

2007 1,25 133,0 89,30

2009 1,65 140,0 101,05

2010 1,85 150,0 143,35

2017 1,85 110,0 82,72

Юго-западный фланг пересыпи опирается на абразионный клиф и его ско-
рости отступания контролируются динамикой этого сопредельного клифа, ко-
торая с 1975 по 1985 гг. составляла 1,5 м/год, а с 1975 по 2006 гг. увеличилась 
и составляла 2,1 м/год. Рост скоростей абразии в последнее десятилетие явля-
ется свидетельством отклика данного отрезка берега на возникший дефицит 
наносов.
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Рис. 8. Морфология и динамика Будакской пересыпи по материалам съемок  
в разные годы: 1 – 20.08.2000 г.; 2 – 09.09.2005 г.; 3 – 10.09.2006 г.; 4 – 29.06.2008 г.

Условные обозначения: Н, м – высота над уровнем моря, м; L – длина профиля, м.

По мере продвижения в южном направлении влияние антропогенной де-
ятельности уменьшается и связано в основном с местами массового отдыха. 
Оно является точечным, не столь существенным, как на Днестровской пере-
сыпи и обусловлено главным образом разрушением растительного покрова в 
эоловой зоне. Такое негативное явление приводит к развеванию эоловых форм 
рельефа и общему снижению высоты аккумулятивных форм. Соответственно 
уменьшается отклик природной среды на искусственное возмущение. Точеч-
ное влияние антропогенного фактора отмечается у северо-восточного корнево-
го участка Бурнасской пересыпи, на пересыпи Мал. Сасыка и в северной части 
Жебриянской террасы. Именно здесь чаще всего происходит прорыв штормо-
выми волнами пересыпей и формирование прорв в их теле. Скорости смещение 
береговой линии Бурнасской пересыпи (по урезу) в сторону лимана колеблют-
ся от 0,48 м/год до 1,6 м/год на отдельных профилях. Такой разброс значений 
скоростей обусловлен частыми возвратно-поступательными движениями бе-
реговой линии в зависимости от штормовой ситуации. Эоловая гряда является 
более консервативной и скорости смещения ее гребня на тех же профилях от-
личаются незначительно и изменяются от 0,86 до 1,0 м/год. В общем, за наблю-
денный многолетний период все тело пересыпи Бурнас смещается в сторону 
суши (рис. 9). Максимальные скорости зафиксированы у корневой части на 
стыке с абразионным клифом. По мере продвижения на юг скорости смеще-
ния уменьшаются. Южная часть пересыпи Тузловских лиманов (Шаганская) и 
северная часть Сасыкской характеризуется динамичной стабильностью, хотя в 
отдельные годы во время сильных штормов возможны значительные размывы 
пляжа и даже эоловой гряды. Однако, после таких экстремальных ситуаций 
нарушенный рельеф быстро восстанавливается до исходного доштормового.

Южная часть Сасыкской пересыпи является участком разворота береговой 
линии. К северу от него береговая линия отклоняется в западном направлении, 
а к югу, наоборот, в восточном направлении. 
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Рис. 9. Морфология и динамика пересыпи Бурнасского лимана по материалам съемок  
в разные годы: 1 – 1989 г.; 2 – 1999 г.; 3 – 2007 г.; 4 – 2010 г. 

Условные обозначения: Н, м – высота над уровнем моря, м; L – длина профиля, м.

Третий участок простирается к югу от участка разворота и охватывает бере-
га Жебриянской бухты – Жебриянскую террасу и Жебриянскую косу – протя-
женностью до 10 км. Этот участок является местом разгрузки вдольберегового 
потока наносов, идущего от мыса Большой Фонтан (рис. 3). Поэтому здесь 
береговая линия характеризуется активной аккумуляцией и прогрессивным на-
растанием в сторону моря. Несмотря на то, что этот отрезок берега значитель-
но удален от участка активного антропогенного влияния, но и здесь ощущается 
изъятие наносов, ведущее к уменьшению объемов аккумуляции в Жебриянской 
бухте, как это обычно бывает в границах литодинамических систем (ячеек) [11, 
12]. Сравнение космоснимков Жебриянской косы показало, что размеры ее со-
временной генерации уступают по площади более старым, развивающимся в 
условиях значительно меньшего влияния человека на береговую зону между 
мысом Большой Фонтан и Жебриянской бухтой. 

ВЫВОДЫ

1. Любая хозяйственная деятельность в береговой зоне сказывается на за-
пасах наносов и ведет к нарушению динамического равновесия в системе. Это 
неизбежно ведет к активизации деструктивных процессов не только на участ-
ках внедрения в природную систему береговой зоны, но и по всей протяженно-
сти «литодинамической ячейки». Чем ближе к участку нарушения естествен-
ных природных процессов, тем сильнее отклик природной системы.

2. Нарушение эолового наносообмена между разными морфологически-
ми зонами привело к тому, что скорость отступания морского края пересыпей 
Днестровского и Будакского лиманов стала больше, чем скорость выдвижения 
лиманной. Такое соотношение скоростей динамики неизбежно ведет к умень-
шению ширины (сужению) и высоты, что является признаком общей их дегра-
дации.
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3. На участках разгрузки вдольбереговых потоков наносов, которые аккуму-
лируют в себе все, что происходит во всей системе, как в зеркале четко отража-
ются все положительные и отрицательные стороны человеческой деятельности.

4. Чтобы избежать негативных последствий при планировании освоения 
того, или иного участка берега моря необходимо проводить упреждающие все-
сторонние исследования береговой зоны, включая подводный склон и надво-
дную часть, не только на участках предполагаемой различной деятельности, 
но и по всей протяженности «литодинамической ячейки», в пределах которой 
они находится. 
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА СУЧАСНИЙ 
СТАН АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ ПІВНІЧНО-
ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
В останні десятиліття відзначається зростаюче освоєння берегової зони Чор-
ного моря. Це тягне за собою активне втручання в природну систему берегової 
зони, особливо сильно між мисом Великий Фонтан і Жебріянською бухтою. 



30

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

З 90-х років минулого століття й до теперішнього часу дослідження вчених 
були спрямовані на вивчення різних хвильових і нехвильових процесів, що 
протікають на підводному схилі й морському березі в різних частинах цього 
літодинамічного осередка в умовах активно мінливих природних процесів та 
зростаючого антропогенного впливу. Накопичений матеріал потребує серйоз-
ного осмислення та узагальнення для раціонального використання ресурсів в 
береговій зоні моря.
Мета роботи – оцінка зміни сучасних умов розвитку берегової зони моря на 
ділянці максимального антропогенного навантаження в районі дослідження. 
Об’єктом дослідження виступає «літодинамічний осередок» між мисом Вели-
кий Фонтан і Жебріянською бухтою в північно-західній частині Чорного моря. 
Предмет – антропогенні та безперервно мінливі природні умови розвитку 
берегової зони в межах даної літодінамічної системи.
Матеріалами для написання даної статті послужили результати тривалих 
стаціонарних досліджень кафедри фізичної географії Одеського національного 
університету в береговій зоні Чорного моря між мисом Великий Фонтан і 
Жебріянської бухтою. У 70-80 рр. ХХ століття на цьому відрізку берега в межах 
абразійних і акумулятивних форм рельєфу були закладені стаціонарні ділянки з 
реперною мережею. До середини 90-х років щорічно проводилася зйомка поло-
ження кромки кліфа на абразійних берегах, нівелювання поверхні акумулятив-
них форм, проміри підводного схилу, відбір проб наносів на підводному схилі 
та поверхні акумулятивних форм, вимірювання потужності вітропіщаного по-
току на морському пляжі, в еоловій та лиманній зонах. З 2000 року зйомки на 
цих ділянках проводилися не щорічно. Після лабораторної обробки отрима-
ний матеріал узагальнювався з позицій системного підходу до вивчення даної 
літодінамічної ланки. Основними методами аналізу були картографічний, 
порівняльно-географічний, графічний та інші загальногеографічні методи.
У процесі дослідження берегової зони в районі ділянки від мису Великий Фон-
тан до Жебріянської бухти було визначено, що активна господарська діяльність 
позначається на запасах наносів і призводить до порушення динамічної 
рівноваги в системі. Це в свою чергу неминуче веде до активізації деструктив-
них процесів не тільки на території вторгнення в природну систему берегової 
зони, але й по всій протяжності «літодинамічного осередку». 
Крім того, порушення еолового наносообміну між різними морфологічними 
зонами призвело до того, що швидкість відступання морського краю пересипів 
Дністровського і Будакського лиманів стала більшою, ніж швидкість висуван-
ня лиманної. Таке співвідношення швидкостей динаміки неминуче веде до 
зменшення ширини (звуження) та висоти, що є ознакою загальної їх деградації.

Ключові слова: Чорне море, літодинамічний осередок, вздовжбереговий 
потік наносів, абразія, акумуляція, еолові форми, літодинамічні зв’язки, 
наносообмін, антропогенна діяльність.
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THE EFFECT OF ANTHROPOGENIC FACTOR ON THE 
MODERN CONDITION OF ACCUMULATIVE FORMS OF 
RELIEF OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE BLACK 
SEA 

Abstract
Problem Statement and Purpose. In recent decades there has been increasing 
development of the coastal zone of the Black sea. This entails active intervention in 
the natural system of the coastal zone, particularly strong between the Сape Bolshoy 
Fontan and Zhebriyansky Bay. Since the 90-s of the last century to the present time, 
research scientists were sent to study various wave and non-wave processes on the 
underwater slope and the sea-coast in different parts of the lithodynamic cells in 
terms of actively changing natural processes and increasing human influence. To date, 
there is extensive material that requires serious consideration and generalizations for 
rational use of natural resources of the coastal zone.
The aim of this work is the assessment of change in modern conditions the 
development of the coastal zone of the sea in the area of maximum anthropogenic 
load in the study region. The object of research is “lithodynamic cell” between the 
Сape Bolshoy Fontan and Zhebriyansky Bay in the north-western part of the Black 
sea. The subject – is man-made and ever-changing natural conditions of development 
of the coastal zone within the lithodynamic system.
Data & Methods. Material for writing this article was the results of long-term 
stationary researches of the Department of physical geography, Odessa National 
University in the coastal zone of the Black sea between the Сape Bolshoy Fontan 
and Zhebriyansky Bay. In 70-80 of the twentieth century on this stretch of the coast 
within the limits of abrasion and accumulative forms of relief were laid stationary 
areas with the reference network. Until the mid 90-s was conducted annually survey 
the position of the edge of the cliff on the banks of the abrasion, surface leveling 
accumulative forms, measurements of the underwater slope, sampling sediments on 
the underwater slope and the surface of accumulative forms, the power measurement 
wind and sand flow on the beach, aeolian and estuary areas. Since 2000 surveying in 
these areas was not carried out annually. After laboratory processing of the obtained 
material were summarized from the standpoint of system approach to the study of 
the lithodynamic cell. The main methods of analysis were mapping, comparative-
geographical, graphical and other geographical methods.
Results. During the study of the coastal zone in the area of the site from the Сape 
Bolshoy Fontan and Zhebriyansky Bay, it was determined that an active economic 
activity affects the supply of sediments and leads to disruption of the dynamic 
equilibrium in the system. This in turn inevitably leads to the intensification of 
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destructive processes in the territory of invasion of the natural system of the coastal 
zone, but also along the entire length “lithodynamic cells”. 
In addition, the violation of aeolian process between the different morphological 
zones has led to the fact that the rate of retreat of the marine edge of sandbars estuary 
of Dnester and Budaky was greater than the rate of extension of the estuary. This 
ratio of velocities, the dynamics inevitably leads to a decrease in width (narrowing) 
and height that is a sign of total degradation.

Keywords: Black sea, lithodynamic cell, coastal stream sediment, abrasion, 
accumulation, aeolian forms, lithodynamic communication, the exchange of 
sediment, anthropogenic activities.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
СУХОГО ЛИМАНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В статье представлены результаты полевых исследований пространственного 
распределения прозрачности, температуры и солености поверхностного слоя 
воды в средней части Сухого лимана Черного моря в летний период 2016-2017 
гг., проведенных кафедрой физической географии и природопользования ОНУ 
имени И. И. Мечникова. Под поверхностным слоем воды в статье понимается 
верхняя толща водных масс до глубины 0,5 м. 

Ключевые слова: прозрачность температура, соленость, пространственное 
распределение, Сухой лиман Черного моря.

ВВЕДЕНИЕ

Сухой лиман располагается в северо-западной части Черного моря. В ре-
зультате хозяйственного освоения он оказался разделенным на несколько ча-
стей: верховье, средняя (Таировская), основная (порт) и устьевая части [6, 15]. 
Средняя часть гидрологически обособилась в результате строительства дамб, 
переправы и прокладки по ее дну судоходного канала. Водообмен с основной 
частью при этом сохранился.

Акватория представляет собой вытянутую с севера на юг затопленную 
трансгрессивными водами Черного моря балку с площадью водного зеркала 
1305589 м2. Длина водоема составляет 3850 м, средняя ширина – 339,1 м, дли-
на береговой линии равняется 9145 м [14]. В рельефе дна выделяются следую-
щие элементы: прибрежные мелководья (глубина <1 м), склоны и откосы кана-
ла (глубина 1-3 м), глубоководный фарватер (глубина >3 м). Средняя глубина 
водоема равняется 1,9 м. Таким образом, современный рельеф дна средней ча-
сти Сухого лимана представляет собой сочетание природных и антропогенных 
форм рельефа.

Соленость и температурный режим изучаемой акватории, как и рельеф дна, 
формировались продолжительное время при совокупном воздействии природ-
ных и антропогенных факторов. До портового строительства Сухой лиман от-
членялся от моря пересыпью и периодически пересыхал, при этом соленость 
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лиманной воды в летние месяцы значительно превышала соленость морской 
воды. В 1890-х гг. лиман был соединен каналом с морем. Гидрохимические 
условия лимана стабилизировались, биота  обогатилась десятками новых мор-
ских видов [2, 3, 5]. Соленость лимана стала близка к солености морских вод 
и изменяется вслед за изменениями ветровой циркуляции. Соленость воды в 
лимане изменялась в 1875-1925 гг. в соответствии с [5] от 11,0 ‰ до 43,2 ‰ и 
от 28,2 ‰ до 43,2 ‰ – в соответствии с [10]. В 1991-2003 гг. соленость воды в 
основной части Сухого лимана в течении года изменялась в верховьях от 2,9  ‰ 
на поверхности до 16,4 ‰ в придонном слое относительно глубоководных 
станций [12]. В настоящее время соленость воды в лимане характеризуется в 
разных частях значениями 5,28-18,06 ‰ [5] и 11,0-15,8 ‰ [6]. По результатам 
исследований [5] в пресноводно-солоноватой части соленость достигает 1,5-
3,0 ‰.

Результаты измерений температуры воды в основной части показали ее вну-
тригодовую изменчивость от 8,8 °С до 24,5 °С в поверхностном горизонте и 
5,8-18,4 °С в придонном слое [12]. Наибольшие значения солености и темпера-
туры зарегистрированы в летний период.

Сведения о солености воды средней части Сухого лимана приведены в ра-
ботах [2, 3]: 2003 г. – 12,3 ‰, 2004 г. – 11,8 ‰, 2005 г. – 12,1 ‰, 2006 г. – 10,9  ‰. 
Значения солености воды получены в результате наблюдений в июне на пяти 
постоянных станциях, равномерно расположенных на мелковьях средней ча-
сти Сухого лимана.

Таким образом, анализ литературных источников показал следующее:
1) современный рельеф дна средней части Сухого лимана представляет 

собой сочетание природных и антропогенных форм рельефа: прибрежные мел-
ководья, склоны и откосы канала, глубоководный фарватер;

2) соленость воды средней части лимана претерпела существенные изме-
нения после его соединения с морем и обособления отдельных частей. В сред-
ней части она изменяется от 10,9 ‰ до 12,3 ‰;

3) на формирование солености воды оказывает влияние наличие связи с 
основной частью лимана и гидрометеорологические условия;

4) температура и прозрачность воды средней части Сухого лимана не из-
учались.

Практический и научный интерес к объекту исследования определяется 
особенностями функционирования водных обектов, измененных гидротехни-
ческим строительством. В настоящее время в средней части Сухого лимана 
активизировалось строительство на берегах, возводится мост в районе пон-
тонной переправы, планируются дноуглубительные работы. Все это приведет 
к перестройке сложившегося и формированию нового гидрологического режи-
ма, изменениям рельефа и сообществ гидробионтов.

Целью статьи является выявление особенностей пространственного рас-
пределения гидрологических элементов поверхностного слоя водных масс 
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средней части Сухого лимана под влиянием природных и антропогенных фак-
торов в летний период.

Объект исследований – гидрологические элементы поверхностного слоя 
водных масс средней части Сухого лимана.

Предмет исследования – пространственное распределение прозрачности, 
температуры, солености поверхностного слоя водных масс в пределах аквато-
рии средней части Сухого лимана, формирующееся под влиянием природных 
и антропогенных факторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информация о водном объекте получена в результате обзора литературных 
источников, статистической и картографической обработки результатов поле-
вых наблюдений на 48 равномерно расположенных по акватории гидрологиче-
ских станциях (рис. 1).

Рис. 1. Районирование Сухого лимана [6, 15]: I – верхняя часть, II – средняя часть,  
III – нижняя (основная, портовая часть), IV – устьевая часть (а) и схема расположения 

гидрологических станций на акватории средней части Сухого лимана  
(выделена прямоугольником) (б)

Наблюдения проведены в штилевых условиях при высоких температурах 
воздуха в августе 2016 г. Измерения проводились одновременно двумя группа-
ми от северной и южной частей водоема по направлению к центральной части. 
Общее время работы каждой группы не превысило 3 часов.
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Температура воды измерялась поверхностным термометром в оправе 
Шпиндлера с ценой деления шкалы 0,2 °С. Термометр опускался в воду на 
размеченном шнуре не глубже 0,5 м и выдерживался 5-8 минут [1, 9]. Про-
зрачность определялась диском Секки как глубина исчезновения его из поля 
зрения. Глубина погружения измерялась по размеченному шнуру диска. Соле-
ность определялась ареометрическим способом по пробам воды, отобранным 
при помощи батометра-бутылки [9].

Положение станции фиксировалось при помощи GPS приемника Garmin 
GPS 72H. Построение карт пространственного распределения гидрологиче-
ских элементов поверхностного слоя воды по изучаемой акватории выполнено 
в среде ГИС-пакета SAGA.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Прозрачность воды. Прозрачность – один из факторов, влияющих на спо-
собность воды пропускать солнечный свет [4]. Она оказывает существенное 
влияние на продуктивность биомассы в фотической зоне. На прозрачность 
воды (ПР, м) в средней части Сухого лимана в основном влияют: рельеф дна, 
наличие водной растительности, гидрологический режим водоема, отсутствие 
или слабое развитие абразионных и эрозионных процессов на берегах и дне 
водоема.

Влияние рельефа проявляется через изменения глубин по акватории – на-
личие обширных прибрежных мелководий, судоходного канала в центральной 
части, его бровок и откосов [14].

Водная растительность, развитая на мелководьях, выполняет две функции: 
осаждение взвеси осадочного материала в результате гашения волн и течений 
и блокирование прибрежными зарослями поступления терригенного материа-
ла при абразии и эрозии берегов, размыве бровок канала.

Влияние гидрологического режима водоема проявляется преимуществен-
но в виде сгонно-нагонных колебаний уровня и сопутствующих им течений. 
Сгонно-нагонная циркуляция выполняет роль седиментационного насоса – ос-
ветляет воду в результате выноса взвеси по аналогии с берегами приливных 
морей [7, 11].

Средняя часть Сухого лимана характеризуется пониженной гидродинами-
кой. Это приводит к быстрому оседанию взвешенных частиц и увеличению 
прозрачности.

По акватории водоема прозрачность воды изменялась строго закономерно 
под влиянием выше перечисленных факторов. Обобщенная схема распределе-
ния прозрачности воды в средней части Сухого лимана представлена на рис.  2. 
Измерения прозрачности показали, что ее величина изменялась от 0,8 м до 
1,7  м. Среднее значение для водоема составляло 1,5 м.

На мелководьях вода прозрачна до дна. Указанная на рис. 2 изолиния 0,5  м 
не является значением прозрачности, а оконтуривает внешний край мелково-
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дий по изобате 0,5 м. Значения прозрачности 0,8 м были зафиксированы в ин-
тервале глубин 0,5-1,0 м. Поэтому такое построение представляется целесоо-
бразным.

Из рис. 2 видно, что минимальные значения прозрачности отмечаются на 
бровках судоходного канала. Здесь в результате размыва илистого дна в воду 
поступает большое количество взвеси, приводящее к снижению прозрачности. 
Значения прозрачности в этой части акватории изменялись от 1,0 м до 1,5 м.

Максимальные значения прозрачности водных масс (>1,5 м) были зафикси-
рованы для канала. В канале прозрачность достигала значений 1,7 м при глу-
бинах 6-10 м. Значения прозрачности в канале изменялись от 1,4 м до 1,7 м.

В целом в распределении прозрачности по акватории отмечается преобла-
дание значений менее 0,5 м – на 45,6 % площади. Из этой площади около 70 % 
приходится на обширные мелководья северной части. На мелководьях водные 
массы прозрачны до дна, глубина лимитирует здесь большие значения про-
зрачности. На интервалы прозрачности 0,5-1,0 м и 1,0-1,5 м приходится 34,9 % 
площади. Наименьшая площадь отмечается для интервала прозрачности 1,5-
2,0 м – всего 9,5 %.

Температура воды. Измеренная температура поверхностного слоя воды 
средней части Сухого лимана изменялась от 23,6 °С до 25,6 °С. Амплитуда зна-
чений температы воды составляла 2,0 °С. Cредняя температура воды равнялась 
24,6 °С. Распределение температуры воды по акватории достаточно упорядо-
ченно (рис. 3).

Для изучаемого водоема отмечалось увеличение температуры от централь-
ной глубоководной части к прибрежным мелководьям. Максимальные значе-
ния температуры были характерны для хорошо прогреваемых прибрежных 
мелководий. Здесь зафиксировано значение температуры воды 25,6 °С.

Минимальные значения температуры поверхностного слоя воды отмеча-
лись для северной части акватории и составляли 23,6-24,0 °С. В северной ча-
сти акватории температура поверхностного слоя воды являлась самой низкой, 
несмотря на общую мелководность акватории. Это связано с поступлением бо-
лее холодных вод верховий, грунтовых и поливных, что было установлено при 
полевом обследовании территории.

Для центральной части акватории, в зоне влияния судоходного канала, 
значения температуры поверхностного слоя воды изменялись от 24,1 °С до 
25,0 °С. По-видимому, повышенные температуры воды здесь определяются 
температурой поверхностного слоя воды, поступающей по каналу из портовой 
части лимана.

Соленость воды. Один из важных показателей гидрологического режима 
водоема является соленость воды (S, ‰). Определенное для средней части 
минимальное значение солености равнялось 13,6 ‰, максимальное – 15,6 ‰, 
среднее – 14,4 ‰. Для распределения солености по акватории было характерно 
достаточно простое пространственное распределение (рис. 4).
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Максимальная соленость поверхностного слоя воды наблюдалась в цен-
тральной части акватории и на мелководье у восточного берега. Здесь зафик-
сировано максимальное значение солености – 15,6 ‰. В северной части со-
леность вод составляла более 14,5 ‰. В южной части акватории отмечалась 
соленость поверхностного слоя воды менее 14 ‰. Соленость в этой части во-
доема определяется поступлением водных масс из основной части лимана. Это 
подтверждается тем, что соленость воды основной части равнялась 13,8 ‰. 
Минимальное значение солености зафиксировано в южной части исследуемой 
акватории – 13,6 ‰.

ВЫВОДЫ
Влияние совокупности природных и антропогенных факторов на гидроло-

гические характеристики вод средней части Сухого лимана проявляется в их 
пространственной изменчивости.

Значения прозрачности воды изменяются от 0,8 м до 1,7 м. Среднее зна-
чение прозрачности для водоема составляет 1,5 м. На прозрачность воды су-

Рис. 2. Карта-схема 
распределения прозрачности 
воды (ПР, м) по акватории 

средней части Сухого лимана 
в августе 2016 г.

Рис. 3. Карта-схема 
температуры 

поверхностного слоя 
воды  (t, °С) средней части 
Сухого лимана в августе 

2016 г.

Рис. 4. Карта-схема 
солености (S, ‰) 

поверхностных вод средней 
части Сухого лимана 

в  августе 2016 г.
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щественное влияние оказывает наличие водной растительности, рельеф дна и 
гидрологический режим акватории.

Температура поверхностного слоя воды в период исследований изменялась 
от 23,6 °С до 25,6 °С. Средняя температура равнялась 24,6 °С. Температура по-
верхностного слоя воды увеличивается от центральной части к прибрежным 
мелководьям. Минимальные значения отмечены для северной части. Здесь в 
водоем поступают холодные воды верховий, грунтовые и поливные воды.

Соленость воды поверхностного слоя акватории изменялась от 13,6 ‰ до 
15,6 ‰. Среднее значение солености равнялось 14,4 ‰. Максимальные значе-
ния солености поверхностного слоя воды определены для центральной части 
акватории. В северной части на соленость оказывают влияние воды верховий, 
грунтовые и поливные. В южной части акватории соленость близка к солено-
сти основной части Сухого лимана вследствии свободного водообмена между 
этими частями. Зафиксированные в процессе полевых исследований в августе 
2016 г. значения солености поверхностного слоя воды выше приведенных в 
литературных источниках.

Полученные результаты могут использоваться для оценки современного со-
стояния водоема в условиях антропогенного преобразования и загрязнения во-
дных масс.

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам за ценные за-
мечания при подготовке рукописи статьи.
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ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ 
ПЕРІОД

Резюме
Кафедрою фізичної географії та природокористування ОНУ імені І. І. Мечни-
кова в 2016-2017 рр. виконані польові і лабораторні дослідження гідрологічних 
елементів акваторії середньої частини Сухого лиману (Чорне море). 
Досліджувались: прозорість, температура і солоність поверхневого шару води 
у літній період. Під поверхневим шаром води в статті розуміється верхня тов-
ща водних мас, розташована від поверхні до глибини 0,5 м.
Метою статті є виявлення особливостей просторового розподілу гідрологічних 
елементів поверхневого шару водних мас середньої частини Сухого лиману 
під впливом природних і антропогенних факторів у літній період. Об’єкт 
досліджень – гідрологічні елементи поверхневого шару води середньої части-
ни Сухого лиману. Предмет дослідження – прозорість, температура, солоність 
поверхневого шару води середньої частини Сухого лиману і їх просторовий 
розподіл.
Комплексні гідрологічні роботи виконані на 48 рівномірно розташованих по 
акваторії станціях. Температура води вимірялася поверхневим термометром 
в оправі Шпіндлера із ціною поділки шкали 0,2 °С, прозорість визначалася 
диском Секкі, солоність визначалася ареометричним способом, проби води 
відбирались за допомогою батометра-пляшки в поверхневому шарі. Положен-
ня станції фіксувалося за допомогою GPS приймача Garmin GPS 72H. Карто-
графування елементів гідрології вод виконане в програмі Saga GIS.
Виміряні значення прозорості води змінюються від 0,8 м до 1,7 м. Середнє зна-
чення прозорості для водойми становить 1,5 м. На прозорість води переважно 
впливають водна рослинність та рельєф дна.
Температура поверхневого шару води в період досліджень змінювалася 
від 23,6 0С до 25,6 °С. Середня температура дорівнювала 24,6 °С. Для 
досліджуваної водойми відзначається збільшення температури від центральної 
частини до прибережних мілководь. Мінімальні значення температури поверх-
невого шару води були зафіксовані в північній частині акваторії.
Солоність поверхневих водних мас акваторії змінюється від 13,6 ‰ до 15,6 
‰. Середнє значення солоності становить – 14,4‰. На солоність води суттєво 
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впливає надходження солонуватих вод з основної частини Сухого лиману на 
півдні та прісних вод на півночі.

Ключові слова: прозорість температура, солоність, просторовий розподіл, Су-
хий лиман Чорного моря.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF HYDROLOGICAL ELEMENTS 
CHARACTERISTIC IN THE MIDDLE PART OF SUKHOY 
LIMAN IN THE SUMMER TIME

Abstract
Problem Statement and Purpose.The middle part of the Sukhoy Liman represents 
a perspective reservoir for development of the port of Ilyichevsk (Black Sea). Water 
hydrology of a middle part Sukhoy Liman was not systematically studied now. The 
most studied there was a salinity.
Article’s purpose is revealing spatial distribution’s features of hydrological water’s 
elements an average part of the Sukhoy Liman under the influence by natural and 
anthropogenous factors during the summer time.
Data&Methods. There were presented the results of cameral processing of field 
materials obtained during expeditionary surveys in the water area and in the valley 
of the mid-range of the Sukhoy Liman in 2016. Hydrological characteristics of water 
were studied in August 2016.
In the water area of 1311000 m2, complex hydrological works were performed at 
48 stations. Water upper layer temperature was measured with a water thermometer 
with the accuracy to 0,2 °С, the transparency was determined with a Sekki disk, the 
salinity was determined by the hydrometric method using water samples taken with 
the help of a bottle bathometer. 
Results. Transparency of water in the upper reaches of the Sukhoy Liman is 
determined by the relief of the bottom, the presence of aquatic vegetation, the 
hydrological regime of the liman, the absence or weak development of abrasion and 
erosion processes on the banks and bottom of the liman. Transparency varies from 
0,8 m to 1,7 m. The average transparency value is 1,5 m. Temperature of the water 
upper layer is changing from 23,6° C to 25,6° C. Average temperature is 24,6° C. The 
salinity of the surface water masses of the Sukhoy liman mid-range is determined by 
the hydrological processes in the upper reaches and by the inflow / outflow of water 
masses into the Sukhoy liman during the drifts and surges. The minimum salinity is 
13,6 ‰, the maximum is 15,6 ‰, and the average is 14,4‰.

Keywords: transparency, temperature, salinity, spatial distribution, Sukhoy Liman 
of Black sea.
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ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ 
ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ 
ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ ГАЙСИНСЬКОГО 
РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Наведені результати польових досліджень різноманіття видів рослин ділянок 
типових умовно-природних ландшафтів в межах території Гайсинського ра-
йону Вінницької області. Наведений їх видовий склад, спектр життєвих форм, 
розраховані та проаналізовані показники біологічного різноманіття (коефіці-
єнт С’єренсена та індекс засміченості).
 
Ключові слова: фіторізноманіття, умовно-природні ландшафти, флористич-
на схожість, індекс засміченості, спектр життєвих форм рослин, Гайсинський 
район.

ВСТУП

Згідно Конвенції про біологічне різноманіття, ратифікованій у Ріо-де-
Жанейро у 1992 році, біотичне різноманіття (біорізноманіття) – варіабель-
ність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські, інші 
водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це по-
няття включає в себе різноманіття в межах виду, між видами та різно-
маніття екосистем. У межах видового біорізноманіття виділяють окремо 
фіторізноманіття, різноманіття ссавців, риб тощо. Фіторізноманіття як час-
тина біологічного різноманіття має на увазі різноманіття видів вищих рос-
лин. У загальному розумінні, біологічне різноманіття розглядається як 
фундаментальна властивість природних територіальних комплексів, яка 
забезпечує їхню стійкіст та подальший розвиток і проявляється на різних рів-
нях їхньої ієрархії. 

За останні 150-200 років ландшафти лісостепу у межах сучасної України 
були кардинально змінені людиною. На місці колишніх лісових масивів та 
безлісих степових просторів виник сучасний агроландшафт із досить щіль-
ною мережею населених пунктів, залізниць та автомобільних доріг, мозаїкою 
сільськогосподарських угідь різного типу використання, розчленованих поле-
захисними та придорожніми лісосмугами на чотирикутники, ліній електроме-
реж, а також штучних каналів та ставків. Антропогенізація ландшафтів вира-

© А. В. П’яткова, О. Ю. Ніколіна, 2018
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жається не лише у їх зовнішньому вигляді, але і у зміщенні їх границь на рівні 
природних зон [4]. 

В умовах значного перетворення природних ландшафтів незначні площі 
умовно-природних територіальних комплексів зумовлюють загострення про-
блеми збереження біологічного різноманіття і охорони навколишнього середо-
вища в цілому. Умовно-природними будемо вважати територіальні комплекси, 
у межах яких антропогенна діяльність майже або повністю відсутня. Окрім за-
повідних територій різних рангів сюди можна віднести ділянки крутих схилів 
ярів, балок і долин річок та інші, де вплив антропогенного фактору опосеред-
кований, тобто це частини природно-територіальних комплексів, що не задіяні 
у будь-якій антропогенній діяльності безпосередньо протягом щонайменше 
останніх 10 років або недоторкані взагалі. 

Біорізноманіттю, зокрема фіторізноманіттю, та стійкості природних та ан-
тропогенних територіальних комплексів присвячені численні праці сучасних 
дослідників, зокрема [1, 2, 3, 4, 12, 13 та ін.]. Аналіз подібних публікацій до-
зволив зробити висновок, що у більшості випадків надається увага комплексам 
у межах природоохоронних територій різного рангу та значимості. Але змен-
шувати значимість у біорізноманітті території окремих ділянок, не залучених 
до антропогенної діяльності земель і не включених до природно-заповідного 
фонду, є, на нашу думку, некоректним. Окремі джерела [1, 2] свідчать про малі 
площі подібних територій відносно інших ландшафтних комплексів, включаю-
чи антропогенні, але саме вони можуть стати осередками збереження фіторіз-
номаніття територій. 

Метою даного дослідження є визначення фіторізноманіття умовно-природ-
них територіальних комплексів у межах північного лісостепу на прикладі сте-
пових та лісових ділянок на території Гайсинського району Вінницької області. 
Місцеположення ділянок дослідження наведені на рис. 1. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою оцінки фіторізноманіття у липні 2017 року досліджені ділянки лісу 
та степу. У межах степових умовно-природних урочищ, що розташовані на 
схилах долин річок Соб та Південний Буг (рис. 1), закладено 2 трансекта ши-
риною 10 м, кожний з яких простягається вздовж однієї мезоформи рельєфу 
однієї експозиції. У лісових урочищах закладені стандартні елементарні геобо-
танічні ділянки площею 400 м2. Опис виділених угруповань рослин виконаний 
за стандартною методикою [5].

До показників біорізноманіття, у тому числі фіторізноманіття, відносять 
видовий склад, у тому числі кількісні коефіцієнти, що його характеризують 
(коефіцієнти флористичної схожості і індекси засміченості), і спектр життєвих 
форм [6]. 

Видовий склад рослинних угруповань у межах певної території – сукуп-
ність всіх видів рослин, що населяють дану територію. В процесі опису рос-
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линних угруповань за морфологічними ознаками підраховується кількість ви-
дів рослин. 

Для кожного фітоценозу як компонента ландшафту сукупність видів типова 
і обумовлена історичним розвитком конкретної території. Видовий склад угру-
повань реагує на будь-які форми зовнішніх, у тому числі антропогенних впли-
вів (фізичні, хімічні, біологічні тощо). Для визначення ступеня відхилення від 
норми видового складу фітоценозів для досліджених територій використаний 
коефіцієнт схожості С’єренсена (у відсотках) [6]:

    
    

,1002
ba
сK
+

=   (1)

де a – кількість видів в одному ценозі; b – кількість видів в іншому ценозі; 
c – загальна кількість видів у двох порівнювальних ценозах. Чим нижче коефі-
цієнти схожості, тим більше фітоценози відрізняються від еталона (рослинно-
го угруповання, характерного для даної природної зони) і один від одного, а 
досліджені ландшафти характеризуються досить низькою стійкістю.

Для характеристики якості видового складу фітоценозів використане від-
ношення адвентивних і сміттєвих видів до загальної кількості видів рослин – 
індекс засміченості [6]:

Рис. 1. Картосхема місцеположення ділянок дослідження
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де C – індекс засміченості угруповання, %; a – кількість видів в угрупован-
ні; d – кількість видів, що не притаманні угрупованню. Чим вищий показник 
відношення, тим більше порушене угруповання рослин у межах даного при-
родного або умовно-природного територіального комплексу і тим менше воно 
стійке.

Життєва форма відбиває пристосування певного виду рослин до навко-
лишнього середовища. Спектр життєвих форм (СЖФ) як характеристика фі-
торізноманіття – частка участі основних життєвих форм рослин у фітоценозах 
даної території (у %) [6, 9, 10]. СЖФ досить чутливо реагує на фактори, що 
призводять до зміни фітоценозу. Наявність у переважаючий кількості певних 
життєвих форм, характерних для тих чи інших фізико-географічних умов, 
свідчить про відповідність фітоценозів цим умовам та стійкість ландшафтів 
в цілому [9, 10].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За фізико-географічним районуванням територія Гайсинського району роз-
ташована в межах лісостепової зони, у Подільсько-Придніпровському краї. 
Основна частина району знаходиться в межах Гнівансько-Гайсинського фі-
зико-географічного району Середньобузької височинної області [7, 11]. Його 
північно-східна частина – в межах Центральнопридніпровської височинної 
області Оратівсько-Монастирищенського фізико-географічного району, а пів-
денно-східна частина – в межах Умансько-Маньківського району тієї ж об-
ласті [7, 11].

Ділянка 1 розташована на правому схилі долини р. Соб, поблизу села Круто-
горб (рис. 1). Трансект для дослідження рослинного покриву простягнувся від 
вододільної поверхні до заплави р. Соб. Довжина трансекту 1645 м. Переважа-
ючі види (назви визначені та надані згідно [8]): кипець (келерія) гребінчастий 
(Koeleria cristata), пирій повзучий (Elytrigia repens Nevski), деревій благород-
ний (Acuillea nobilis), миколайчики польові (Eringium campestre), полин гіркий 
(Artemisia absinthium), зустрічається конюшина гібридна (Trifolium gibridum), 
подорожник великий (Plantago major), нечуйвітер стрункий (Hieracium 
piloselioides) та ін. Загальна кількість видів перевищує 50 (табл. 1). 

На ділянці 2 закладений трансект довжиною 172 м (з обох боків обмежений 
крутими обривами) у межах частини схилу Харпачської затоки (рис. 1). Пере-
важаючі види: полин гіркий (Artemisia absinthium), пирій повзучий (Elytrigia 
repens Nevski), деревій благородний (Acuillea nobilis), перстач сріблястий 
(Potentilla argentea), чебрець Маршаллів (Thymus marschallianus Willd), па-
рило звичайне (Agrimonia eupatoria), а також волошка розкидиста (Centauria 
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diffusa), волошка руська (Centauria ruthenica) гикавка сіра (Berteroa incana), 
осока рання (Carex praecox Schreb) та ін. 

Обидва досліджені лісові масиви розташовані на лівому схилі долини Пів-
денного Бугу. Ділянка 3 розташована у межах лісового масиву біля с. Степаш-
ки Гайсинського району, яка активно використовується місцевим населенням 
для відпочинку. На основі опису трьох елементарних геоботанічних ділянок 
отримано, що переважаючі деревні породи: сосна звичайна (Pinus sylvestris), 
черешня (Cerasus avium Moench), зрідка акація біла (Robinia pseudoacacia) і 
дуб звичайний (Quercus robur). Серед чагарників найбільш розповсюджені бу-
зина чорна (Sambucus nigra) та малина (Rubus idaeus). У трав’янистому покриві 
зустрічаються кропива дводомна (Urtica dioisa), фіалка шершава (Viola hirta), а 
також пирій повзучий (Elytrigia repens Nevski), гикавка сіра (Berteroa incana) та 
ін. Трав’янистий покрив дуже розріджений, місцями відсутній повністю. 

Ділянку 4 закладено у межах Басаличівського лісництва, яке обмежено ви-
користовується у господарській діяльності і частина якого є пам’яткою при-
роди місцевого значення – Басаличівська дубина. Польове дослідження п’яти 
елементарних геоботанічних ділянок дало змогу визначити, що тут переважа-
ючі деревні породи: дуб звичайний (Quercus robur), граб звичайний (Carpinus 
betulus), береза повисла (Betula pendula Ross), рідше сосна звичайна (Pinus 
sylvestris), в’яз граболистий (Ulmus carpinifolia Rupp). У чагарниковому ярусі – 
глід український (Crataegus ucrainica Pojark), бузина чорна (Sambucus nigra). 
У трав’янистому покриві звичайні стоколос Бенекена (Bromopsis benekenii), 
тонконіг дібровний (Poa nemoralis), кропива дводомна (Urtica dioisa), яглиця 
звичайна (Aegopodium podagraria) та ін. Ліс штучно оновлюється. 

Загальна кількість видів, або видовий склад, по всіх ділянках дослідження 
наведений у табл. 1.

Коефіцієнт флористичної схожості С’єренсена для степових ділянок (1 і 2) 
дорівнює 55%, що говорить про те, що фітоценози мають велику кількість од-
накових флористичних видів і високу схожість, не дивлячись на дуже відмін-
ні місцеположення (схили протилежних східної та західної експозицій, різної 
форми та протяжності). Для лісових ділянок (3 і 4) цей показник значно ниж-
чій – 38%, тобто кількість подібних видів рослин у двох лісових фітоценозах 
лише ⅓ частина і це означає, що вони схожі частково. Подібна ситуація для 
лісових масивів пояснюється перш за все їх статусом: один з масивів (ділян-
ка  4) є заповідною територією місцевого значення і його фіторізноманіття під-
тримується штучно. 

Розрахунки індексу засміченості фітоценозів представлені у табл. 1. Слід 
відмітити, що найбільшою засміченістю характеризується ділянка лісу ре-
креаційного використання (31%). Саме тут третина видів є сміттєвими або 
адвентивними, не характерними для лісового рослинного угруповання у меж-
ах лісостепу, що говорить про можливість повної трансформації фітоценозу у 
майбутньому. 
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 Таблиця 1
Показники фіторізноманіття ділянок дослідження

Ділянка Загальна кількість 
видів, шт.

Кількість 
адвентивних і 

сміттєвих видів, шт.
Індекс 

засміченості, %

1 (степ) 54 5 10

2 (степ) 30 3 11

3 (ліс) 20 6 31

4 (ліс) 40 7 19

Таким чином, збільшення антропогенного навантаження значно зменшує 
стійкість ландшафту. Згідно значення індексу засміченості фітоценози у межах 
ділянок 1, 2, 4 є мінімально порушеними.

Рис. 2. Спектр життєвих форм 

З життєвих форм, що описані у [9, 10], в межах досліджених ділянок зустрі-
чаються фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти та терофіти, що є 
характерним для лісостепової зони в її історичному розвитку. Розподіл життє-
вих форм у процентному відношенні в межах ділянок дослідження показаний 
на рис. 2 (%, вертикальна вісь). В цілому рослинні угруповання даних умовно-
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природних територіальних комплексів є типовими для лісостепової зони, не 
дивлячись на їх просторову обмеженість і відносно невеликі площі. 

ВИСНОВКИ

Польові дослідження фіторізноманіття умовно-природних ландшафтів на 
рівні урочищ у межах лісостепової зони на території Гайсинського району Ві-
нницької області дозволили отримати наступні висновки. 

Степові фітоценози, не дивлячись на суттєво різні місцеположення, характе-
ризуються високою схожістю, а також, не зважаючи на близькість до сільсько-
господарських угідь, мають невисокий рівень засміченості. Спектр життєвих 
форм цілком відповідає степовим фітоценозам лісостепової зони. Це свідчить 
про високу стійкість даних умовно-природних територіальних комплексів. 

Лісові фітоценози дуже відрізняються за видовим складом один від одного, 
хоча місцеположення обох – похила поверхня однієї експозиції і віддаленість 
один від одного невелика. Засміченість лісових урочищ більша, ніж степових. 
Спектр життєвих форм тим не менше в цілому характерний для лісів лісосте-
пової зони.

На нашу думку, така різниця у флористичній схожості та засміченості до-
сліджених степових та лісових фітоценозів свідчить про нестійкість останніх, 
і можливе подальше збідніння видового складу та скорочення їх площ. 

Подібні дослідження можуть стати основою для збільшення та реструкту-
ризації площ заповідних територій різного статусу заповідання, перегляду пи-
тань щодо їх виправданості та функціональності. У перспективі стаціонарні 
польові дослідження біологічного різноманіття окремих ділянок умовно-при-
родних ландшафтів дозволять оцінити динаміку та загальну направленість 
трансформацій ландшафтів.
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ГАЙСИНСКОГО 
РАЙОНА ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Приведены результаты полевых исследований разнообразия видов растений 
участков типичных условно-природных ландшафтов в пределах территории 
Гайсинского района Винницкой области. Приведен их видовой состав, спектр 
жизненных форм, рассчитаны и проанализированы показатели биологическо-
го разнообразия (коэффициент Сьеренсена и индекс засоренности). 

Ключевые слова: фиторазнообразие, условно-природные ландшафты, флори-
стическая схожесть, индекс засоренности, спектр жизненных форм растений, 
Гайсинский район. 
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PHYTODIVERSITY OF PRESENT LANDSCAPES OF 
UKRAINIAN FOREST-STEPPE ZONE (BY THE EXAMPLE OF 
APART AREAS OF HAISYN DISTRICT, VINNYTSIA REGION)

Abstract
Problem Statement and Purpose. Biological diversity is one of the fundamental 
property of natural complexes, which provides their firmness and shows up on the 
different levels of their hierarchy. Within the biodiversity researchers mark out 
phytodiversity which is an account of plant species of the complex. 
The main purpose of thе research is assessment of phytodiversity of relatively natural 
territorial systems of forest-steppe zone in the conditions of powerful anthropogenic 
influence. Relatively natural landscapes are the systems which have not been used in 
human activity for 10 years and more. Present days there are not a lot of such areas 
because new type of landscapes – agroindustrial complexes – covers large territories. 
So it is important to know if remaining relatively natural complexes are sustainable. 
Data & Methods. The field research of phytodiversity was done in summer 2017. 
The subjects of research were the areas of steppe and woods on slopes of Pivdennyi 
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Bug’s and Sob’s valleys (Haisyn district, Vinnytsia region). Standard methods of 
field describing and assessment of phytodiversity were used. 
One of basic parameters of phytocenosis firmness is the species composition like 
an amount of all plants species of phytocenosis in set geographical conditions. 
The coefficient of germination shows the deviation from the norm of species 
composition. The index of adventitious species and weed is a value for description 
of species composition and its transformation under anthropogenic pressure. Also 
one of the impotent characteristics of species variety is the spectrum of life forms 
which describes the stability of natural zone. 
Results. Due to research and calculations it is got that the coefficient of germination 
was about 55% for steppe areas and only 38% for woods. The index of adventitious 
species and weed is highly for wooden territories. It means that forests are less 
steady than steppes. 
At present days the relatively natural steppe systems (by the example of Haysin 
district, Vinnytsya region) are characterized with a high germination and monotony 
regardless of their location. The amount of species is more than 30 for each area. Such 
complexes might be steady for a long time. But the wood complexes are unsteady 
enough and feel the substantial changes in species composition at the increase of 
the anthropogenic loading. Although their spectrum of life forms corresponds with 
forest-steppe natural zone. 

Keywords: phytodіversity, relatively natural systems, biological spectrum of plants, 
floristic germination, index of adventitious species and weed, Haisyn district. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ЛИВНЕВОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВЫ В СТЕПИ И 
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КЛИМАТА

Представлены разработка методики и результаты оценки изменения гидроме-
теорологических условий ливневого смыва почвы по четырем регионам в пре-
делах Степи и Лесостепи Украины в связи с прогнозируемыми изменениями 
климата на 2031-2050 гг. В качестве комплексного показателя гидрометеоро-
логических условий ливневого смыва почвы использована современная вер-
сия гидрометеорологического фактора ливневого смыва, среднемноголетнее 
значение которого является составной частью физико-статистической модели 
смыва-аккумуляции почвы, разработанной в ОНУ им. И. И. Мечникова.

Ключевые слова: Степь и Лесостепь Украины, ливневая эрозия почвы, гидро-
метеорологические условия, изменения климата, 2031-2050 гг.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия на территории Украины, так же как и на планете в 
целом, происходят существенные изменения климата. С середины-конца 70-х 
годов прошлого столетия отмечается устойчивый рост температур приземного 
воздуха. Скорость изменения средней, минимальной и максимальной за год 
температуры составила 0,3-0,5° С/10 лет [3, 20]. В связи с общим потеплением 
увеличилась продолжительность теплого периода. Так в 1991-2005 гг. продо-
лжительность периода со среднесуточной температурой выше 0° С, относи-
тельно базового климатического периода 1961-1990 гг. на юге Степи увеличи-
лась на 12 дней, в лесостепи – на 15-18 дней, В Полесье – на 40 дней [16]. 

Произошли изменения и в количестве и режиме выпадения атмосферных 
осадков, хотя здесь ситуация не так однозначна, как с температурой воздуха, по-
скольку эти изменения дифференцированы в пространстве и времени. На фоне 
в среднем незначительного (на 3-5 %:) увеличения количества атмосферных 
осадков, с одной стороны, отмечается выравнивание климатического поля 
атмосферных осадков в пределах территории Украины, с другой стороны, – 
имеет место перераспределение осадков внутри года. При этом изменяется 
структура атмосферных осадков в сторону увеличения повторяемости их лив-
невой составляющей [16, 3, 20, 15, 22]. 

© А. А. Светличный, 2018
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Изменения климата неизбежно влияют на протекание процессов в других 
компонентах географической оболочки, в том числе изменяют гидрометеоро-
логические условия водной эрозии почв – наиболее распространенного в Укра-
ине почвенного деградационного процесса, негативные последствия которо-
го затрагивают практически все компоненты ландшафтов, нанося огромный 
экономический и экологический ущерб. По данным [13] в Украине эродировано 
16 млн. га сельскохозяйственных угодий (38,4% их площади), в том числе – 
12,9 млн.га пахотных земель (39,9% площади). В Степи эродировано 54,4 % 
сельхозугодий, в лесостепи – 27,5 %. По отдельным административным об-
ластям, частично или полностью расположенным на севере степной и/или 
юге лесостепной зон в так называмом «поясе максимальной эрозии» [11, 25], 
эродированные земли составляют 60 % и более площади сельхозугодий [13]. 
При этом, площадь в различной степени разрушенных эрозией земель продо-
лжает увеличиваться. 

Задача прогноза изменения интенсивности водной эрозии почв и, соответ-
ственно, изменения темпов эрозионной деградации земель в связи с измене-
ниями климата была поставлена еще в 90-е годы ХХ столетия [27-30 ]. Однако 
решение задачи на количественном уровне стало возможным только с разра-
боткой количественных сценариев климатических изменений, выполненных 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) в 4-м Оценочном отчете 
(AR4) в 2007 г. и уточненном в 5-м Оценочном отчете (AR5) в 2013-2014 гг. 
Для территории Украины такой прогноз был разработан в рамках подготовки 
Шестого национального сообщения Украины по вопросам изменения климата 
[15] в 2012 г. Этот прогноз содержит сценарии («проекции») изменения сред-
немесячной и среднегодовой температуры приземного воздуха, атмосферных 
осадков и влажности воздуха на 2011-2030, 2031-2050 и 2081-2100 годы.

Учитывая, что на территории наиболее эрозионноопасных степной и ле-
состепной зон преобладает ливневая эрозия почв, роль которой в связи с 
прогнозируемым дальнейшим потеплением климата будет еще больше воз-
растать, наибольший практический интерес представляет оценка изменения 
гидрометеорологических условий именно ливневой эрозии почв. При этом 
наиболее актуальным решение этой задачи является для территории Степи и 
Лесостепи Украины. 

Наиболее информативной моделью гидрометеорологических условий лив-
невой эрозии, хорошо теоретически обоснованной и апробированной для Сте-
пи и Лесостепи Украины, является так называемый «гидрометеорологический 
фактор ливневого смыва почвы» [25, 26, 24, 21], среднемноголетнее значение 
(норма) которого (КГМ) является составной частью физико-статистической мо-
дели ливневого смыва-аккумуляции почвы [21, 18]. Однако месячная времен-
ная дискретность прогнозов (проекций) климатических показателей не дает 
возможности определить прогнозные значения нормы гидрометеорологичес-
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кого фактора по разработанной для этой цели методике [26, 21], поскольку для 
этого необходимо располагать информацией о характеристиках ливневой де-
ятельности по значительно более коротким, фактически минутным, интерва-
лам. То есть необходима разработка методики количественной оценки КГМ на 
основе имеющейся месячной временной дискретизации прогноза климатичес-
ких показателей. 

В связи с изложенным, целью настоящей статьи является количественная 
оценка изменения гидрометеорологических условий ливневого смыва почвы 
в пределах Степи и Лесостепи Украины на среднесрочную перспективу (на 
2031-2050 гг.). При этом одной из задач исследования, обеспечивающей до-
стижение цели, является разработка методики определения нормы гидромете-
орологического фактора ливневого смыва почвы на основе метеорологической 
информации, агрегированной по месячным интервалами времени. Объектом 
исследования является гидрометеорологические условия ливневой эрозии 
почв, предметом – изменение этих условий в связи с изменениями климата в 
среднесрочной перспективе в пределах Степи и Лесостепи Украины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу оценки изменения гидрометеорологических условий ливневого 
смыва почвы в пределах Степи и Лесостепи Украины положены прогнозные 
величины («проекции») месячных и годовых слоев атмосферных осадков, 
среднемесячных и среднегодовых температур и относительной влажности воз-
духа на 2031-2050 гг. по четырем регионам Украины – Юг, Центр, Запад и Вос-
ток (рис. 1), в пределах которых лежат Степь и Лесостепь, по наиболее вероят-
ному (среднему) сценарию изменения климата А1В из 4-го Оценочного отчета 
МГЭИК, полученные на основе использования ансамблей региональных кли-
матических моделей [15, 19]. Сценарий изменения климата А1В из 4-го Оце-
ночного отчета МГЭИК, как известно, является несколько более «жестким» 
по степени антропогенного воздействия на атмосферу, чем сценарий RCP6.0 
из 5-го Оценочного отчета. Важно подчеркнуть, что проекции изменения 
среднемесячных и среднегодовых температур, относительной влажности воз-
духа и среднемесячных и среднегодовых сумм атмосферных осадков на 2031-
2050 гг. в [15, 19] даны по сравнению с периодом 1991-2010 гг.

Оценка изменения гидрометеорологических условий ливневого смыва 
выполнена на основе гидрометеорологического фактора ливневого смыва 
почвы, среднемноголетнее значение (норма) которого (КГМ) является пара-
метром физико-статистической модели смыва-аккумуляции почвы, разра-
ботанной в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова 
[25, 21 и др ]. 

Теоретическое обоснование гидрометеорологического фактора ливневого 
смыва дано Г. И. Швебсом [25]. Гидрометеорологический фактор в явном виде 
учитывает характеристики смывообразующих дождей – изменяющиеся во вре-
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мени интенсивности выпадения, график дождя, слой осадков за дождь, а так-
же инфильтрационную способность почвы, определяющую потери дождевых 
вод на впитывание в почву, причем в зависимости от уровня предшествующей 
выпадению смывообразующего дождя влажности верхнего слоя почвы. Имен-
но с учетом влияния предшествующей дождю влажности верхнего слоя почвы 
на интенсивность водной эрозии гидрометеорологический фактор выгодно 
отличается от других моделей наносообразования, в том числе и от эрозионного 
индекса осадков как параметра Универсального уравнения эрозионных потерь 
почвы США (USLE/RUSLE).

Среднемноголетнее значение (норма) гидрометеорологического фактора 
КГМ, которое используется в модели ливневого смыва-аккумуляции, представ-
ляет собой результат статистической обработки годовых сумм гидрометеоро-
логического фактора ливневого смыва отдельных смывообразующих дождей. 
Современный вариант гидрометеорологического фактора ливневого смыва 
почвы для отдельного смывообразующего дождя kГМ [26, 21] в несколько упро-
щенном виде можно записать в виде:

  ,
1

72725,171 iсмii

N

i
iГМ tΔλ)r(r)r(δk ..−∑ +=

=
 (1)

где ri – интенсивность интервалов дождя, которые формируют сток воды и 
смыв почвы, т. е. для которых ri>rcмi, мм/мин; rсмi – смывообразующая интен-
сивность дождя, мм/мин; l – коэффициент, учитывающий уменьшение тран-

Рис. 1. Распределение территории Украины на регионы [15, 19 ]
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спортирующей способности потока на спаде склонового стока, который для 
смывообразующих интервалов дождя принимается равным 1,0, а на спаде 
склонового стока – 0,33; N – количество интервалов дождя; d – коэффициент 
пропорциональности (сборный параметр), величина которого установлена на 
основе данных наблюдений на стоковых площадках и равна 2,6 10-6. 

Смывообразующая интенстивность на начало k-го интервала дождя 
вычисляется по формуле

              








∆+−+= ∑

−

=

1

1
0 )(151,092,508,0

k

i
iicмм trBеxpr   (2)

где В0 – индекс предшествующего увлажнения Н. Ф. Бефани [4] на начало расчет-
нолго дождя, характеризующий содержание влаги в верхнем активном слое почвы;  
∑
−

=
D

1

1

k

i
ii tr  – слой осадков от начала дождя до начала расчетного интервала. 

Принципиальная возможность оценки или прогноза нормы гидрометеоро-
логического фактора ливневого смыва по месячным суммам осадков вытекает 
из наличия корреляционной зависимости даже между годовыми значениями 
гидрометеорологического фактора и годовыми суммами осадков, представлен-
ной, в частности, в [21]. Действительно, как следует из выражения (1), хотя 
наибольший вклад в величину kГМ вносит наиболее интенсивная часть дождя, 
причем тем большую, чем больше интенсивность дождя, гидрометеорологи-
ческий фактор ливневого смыва (и, следовательно, смыв почвы) будут тем 
больше, чем более продолжительной будет эта его часть и, соответственно, 
большим будет слой атмосферных осадков за дождь. При этом наиболее целе-
сообразно искать зависимость между нормой гидрометеорологического фак-
тора ливневого смыва почвы и суммой осадков не за год, а за период актив-
ной ливневой деятельности, то есть за месяцы с мая по сентябрь, совместный 
вклад которых в годовой ливневой смыв даже на юге Украины составляет не 
менее 96 % [24, 21]. 

Информационной основой работы послужили среднегодовые величины 
гидрометеорологического фактора ливневого смыва, определенные ранее [21] 
по данным наблюдений на 22-х метеорологических станциях, расположенных 
в степной и лесостепной зонах Украины с полным набором необходимых 
данных за период с 1949 г. по 1989 г., месячные температуры воздуха и суммы 
осадков по четырем-пяти «опорным» метеостанциям для каждого из четырех 
регионов, в пределах которых лежит Степь и Лесостепь Украины, с данными 
наблюдений за период с 1949 г. по 2010 г. с сайта [31], а также материалы Кли-
матического кадастра Украины [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

График связи между среднемноголетними значениями гидрометеорологи-
ческого фактора ливневого смыва почвы, рассчитанными ранее с использова-
нием данных срочных наблюдений за атмосферными осадками, включая рас-
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шифровки плювиограмм, на 22-х метеорологических станциях, расположенных 
в Степи и Лесостепи Украины, за период 1949-1989 гг. и средней за этот же 
период суммой осадков за май-сентябрь в логарифмических координатах пред-
ставлен на рис. 2. 

Коэффициент детерминации R2 связи, представленной на рис. 2, равен 0,53, 
коэффициент корреляции R равен 0,73, что характеризует связь как “сильную” 
(R>0,7). В практике гидрологических прогнозов [1] для оценки точности ме-
тодики прогноза используется отношение s

S , где S – среднее квадратическое 
отклонение эмпирических точек от установленной зависимости; s – среднее 
квадратическое отклонение предсказываемой величины. Для связи между 
переменными, представленной на рис. 2, это отношение равно 0,66, что со-
ответствует средине интервала оценки «хорошая» (0,51-0,80).

Рис. 2. График связи ln(Кгм/(2,6 10-6))=f(ln(Хср.)), где Хср. – средняя за рассматриваемый период 
сумма месячных слоев осадков за май-сентябрь

Аналитическое выражение зависимости между среднегодовым значением 
гидрометеорологического фактора ливневого смыва и среднемноголетней сум-
мой осадков за май-сентябрь (Хср.) имеет вид:

    срГМК /(2,6 ⋅10−6 ) = 0,0174 Х 2,1; 
(3)

     
Учитывая достаточно высокую оценку качества установленной корреляци-

онной зависимости, используем выражение (3) для оценки изменения нормы 
гидрометеорологического фактора ливневого смыва на основе прогноза («про-
екции») изменения месячных сумм осадков в 2031-2050 гг. для сценария изме-
нения климата А1В.
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C учетом изменения среднего количества осадков мая-сентября за период 
1991-2010 гг. по сравнению с базовым периодом 1949-1989 гг., для которого 
были рассчитаны нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва, 
отношение проецируемых на 2031-2050 гг. в соответствии с [15, 19] сумм осад-
ков мая-сентября к соответствующим среднегодовым суммам осадков периода 
1949-1989 гг., для Юга, Центра, Запада и Востока составляет, соответствен-
но, 1,04, 1,10, 1,28 и 1,07. То есть по всем регионам к средине ХХI столетия 
по сравнению с периодом 1949-1989 гг. ожидается увеличение суммы осадков 
мая-сентября – от незначительного (на 4-10 %) на юге, в центре и на востоке до 
существенного (на 28 %) на западе. При этом необходимо отметить, что рост 
летних осадков на юге, в центре и на западе Украины в значительной степени 
обусловлен вкладом 1991-2010 гг., в течение которых отмечено увеличение по 
отношению к периоду 1949-1989 гг. количества осадков мая-сентября на юге и 
в центре в среднем на 6%, на востоке – в среднем на 14% 

В соответствии с (3), соотношение КГМ двух рассматриваемых периодов 
определяется отношением сумм осадков мая-сентября этих периодов в степени 
2,1. В таком случае для регионов Юг, Центр, Запад и Восток величина КГМ для 
периода 2031-2050 гг. соотносится с величиной КГМ для периода 1949-1989  гг. 
как 1,08, 1,22, 1.68 и 1.15, соответственно. То есть, исходя из проецируемого 
на 2031-2050 гг. изменения по сравнению с 1991-2010 гг. количества осадков 
мая-сентября по среднему наиболее вероятному сценарию А1В с учетом уже 
произошедшего увеличения осадков этого периода в течение 1991-2010 гг, к 
середине столетия по отношению к 1949-1989 гг. во всех четырех регионах 
ожидается увеличение нормы гидрометеорологического фактора ливневого 
смыва, хотя и существенно неодинаковое в разных регионах – на юге Украины 
на 9 %, в центре – на 22%, на западе – на 68%, на востоке – на 15%.

Остается невыясненным вопрос о влиянии на КГМ изменения влажнос-
ти верхнего слоя почвы в связи с уже произошедшими за 1990-2010 гг. и 
проецируемыми на 2031-2050 гг. по отношению к этому периоду измене-
ниями климата. Если эти изменения повысят общую засушливость климата 
рассматриваемых территорий, вполне вероятно уменьшение КГМ за счет сниже-
ния влажности верхнего активного слоя почвы и, соответственно, увеличения 
согласно (2) смывообразующей интенсивности. 

Для ответа на поставленный вопрос, во-первых, оценим изменение об-
щего увлажнения климата рассматриваемых территории, воспользовавшись 
коэффициентом увлажнения Высоцкого-Иванова, представляющим собой 
отношения годовых осадков (Х) и годовой испаряемости (Е0):

        
0Е
ХК ув = ; (4)

Для территорий избыточного увлажнения Кув>1 (в умеренных широтах это – 
лесная зона). При Кув, близком к 1,0, территория характеризуется оптимальным 
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увлажнением, что характерно для зоны широколиственных лесов. Для терри-
торий неустойчивого увлажнения (лесостепи) Кув=1,0-0,6, при недостаточном 
увлажнении (степи) Кув=0,6-0,3 [6].

Основная проблема оценки коэффициента увлажнения (4) заключается в не-
обходимости расчета испаряемости, поскольку измерения «потенциально воз-
можного (не лимитированного запасами воды) испарения в данной местности 
при существующих в ней атмосферных условиях» [23] не производятся. В рам-
ках данного исследования для оценки годовой испаряемости использована ме-
тодика [9], в соответствии с которой для территории Русской равнины годовая 
испаряемость «зависит почти исключительно от средней июльской температуры 
с весьма высокими коэффициентами корреляции R=0,94 и детерминации R2=0,88:

              (5)

где Е0 – годовой слой испаряемости, мм; tmax – среднемесячная температура воз-
духа самого теплого месяца (июля), °С. Для территории Украины эта формула 
была апробирована, в частности, в работе [20].

В табл. 1 представлены результаты оценки для базового периода 1949-1989 
гг. и прогноза для периода 2031-2050 гг. коэффициентов увлажнения Высоцкого-
Иванова, выполненных для нескольких опорных метеостанций для каждо-
го региона. При оценке использованы наблюденные средние годовые суммы 
осадков Хгод и вычисленные по формуле (4) годовые величины испаряемости E0 
с использованием наблюденных среднемноголетних июльских температур воз-
духа tиюля. При прогнозе коэффициента увлажнения использованы «проекции» 
изменения годовых сумм осадков [15, 19], скорректированные на изменение 
осадков от 1949-1989 гг. к 1991-2010 гг. и «проекции» изменения среднеиюль-
ской температуры в соответствии с [15, 19], также скорректированные на изме-
нение температуры июля от 1949-1989 гг. к 1991-2010 гг. 

В результате выполненных расчетов получено, что во всех 4-х регионах 
величины коэффициентов увлажнения в середине текущего столетия будут 
меньшими, чем в период 1949-1989 гг. т. е. степень засушливости климата в це-
лом увеличится. При этом только в западном регионе уменьшение коэффициента 
увлажнения с точки зрения гидрометеорологических условий смыва почвы 
можно считать несущественным. Здесь коэффициент увлажнения уменьшится 
от значений 1,1-1,5, характеризующих увлажнение территории как избыточное 
до знакчений 1-1,4, характерных для условий либо достаточного (Кув≈1) либо 
избыточного (Кув>1) увлажнение, при которых смывообразующая интенсив-
ность в соответствии с (2) от предшествующей дождю влажности практически 
не зависит. То есть, можно утверждать, что в западном регионе изменение КГМ 
будет определяться только изменением количества осадков эрозионноопасного 
периода и составит 168% по сравнению с КГМ периода 1949-1989 гг. 

, t, t,‑E 2
maxmax0 245661611384 +=
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Таблица 2
Оценка изменения коэффициента увлажнения  

Высоцкого-Иванова от 1949-1989 гг. к 2031-2050 гг. 

Метео-
станция Регион

1949-1989 гг. 2031-2050 гг

tиюля,
С

Е0,
мм

Х,
мм Kув.1

tиюля, 
°С

Е0,
мм

Х,
мм Kув.2

Измаил

Юг

22,1 863 465 0,54 24,9 1233 498 0,40

0,75
Одесса 21,7 818 447 0,55 24,5 1171 479 0,41

Николаев 22,5 910 466 0,51 25,3 1297 499 0,38

Умань

Центр

19,4 600 600 1,00 22,1 859 662 0,77

0,77Вінниця 18,6 539 614 1,14 21,2 766 677 0,88

Лубны 20,0 650 594 0,91 22,7 934 655 0,70

Львов

Запад

17,6 474 716 1,51 19,8 629 858 1,36

0,89Шепетовка 18,0 499 668 1,34 20,2 666 800 1,20

Черновцы 19,0 568 626 1,10 21,2 769 750 0,98

Харьков

Восток

20,4 686 510 0,74 23,2 1001 580 0.58

0,82Дебальцево 20,7 715 552 0,77 23,3 1015 662 0.65

Мариуполь 22,2* 874 498* 0,57 24,9 1235 597 0.48

Примечание: *- данные [8].

В центре же, на востоке и, особенно, на юге ситуация иная. В наименьшей 
степени изменится коэффициент увлажнения в регионе Восток – в среднем до 
82% от исходного – от значений 0,77-0,57 до 0,65-0.48. В центре к середине сто-
летия согласно выполненной оценке коэффициент увлажнения уменьшится от 
значений 1,1-0,9 в 1949-1989 гг., характеризующих в этот период достаточное 
увлажнение, до значений 0,9-0,7, хакрактерных для территорий неустойчивого 
увлажнения. На юге ожидается уменьшение коэффициента увлажнения от зна-
чений 0,54-0,51 до 0,41-0,38, которые не выходят за пределы диапазона значе-
ний, характерных для степной зоны (0,3-0,6), но отражают более засушливые 
условия. Таким образом, во всех этих регионах увеличение засушливости кли-
мата может повлиять на величину нормы гидрометеорологического фактора 
ливневого смыва почвы.

Оценка изменения влажности верхнего слоя почвы в связи с прогнозируемыми 
изменениями климата для юга, центра и востока Украины выполнена на осно-
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ве уравнения водного баланса верхнего метрового слоя почвы для месячного 
расчетного интервала времени Dt:

    Wк=Wн + Х – Е – Y – U,  (6)

где Wк – запасы продуктивной влаги в конце расчетного интервала времени,  мм; 
Wн – то же на начало расчетного интервала, мм; Х – атмосферные осадки, мм; 
Е – суммарное испарение, мм; Y – поверхностный сток, мм; U – отток влаги 
за пределы рассматриваемого слоя почвы. Последнее слагаемое в дальнейшем 
не учитывалось, исходя из того, что для зон неустойчивого и недостаточного 
увлажнения с мая по сентябрь испаряемость существенно превышает осадки и 
отток влаги за пределы метрового слоя почвы несущественен. 

Поверхностный сток в пределах региона Юг изменяется от менее 5 мм (на 
крайнем юге) до в среднем 30-35 мм (на севере) при средних значениях 15-
20  мм, в пределах региона Центр – от 30 мм до 65 мм при средних значениях 
50-55 мм, в пределах региона Восток – от 20 до 60 мм при средних значениях 
30-40 мм [14]. На летний период в пределах рассматриваемой территории при-
ходится около 15% годового стока. Учитывая, что май-сентябрь здесь – это 
период меженного стока и можно принять его более или менее равномерно 
распределенным во времени, средний месячный слой стока за этот период на 
юге не превышает 1 мм, в центре и на востоке – 2 мм. Учитывая столь малые 
величины слоя поверхностного стока, при расчете почвенных влагозапасов по 
уравнению (6) по месячным временным інтервалам, поверхностный сток мож-
но не учитывать во всех трех регионах . 

Если принять, что месячный слой испарения с поверхности почвы про-
порционален произведению испаряемости (Е0) и отношению средней за 
расчетный интервал продуктивной почвенной влажности, определяемой как 
полусумма почвенной влажности на начало и конец месяца, и наименьшей 
продуктивной влагоемкостью (WНВ) активного слоя почвы, как это принято, на-
пример, в комплексном методе определения суммарного испарения [5]:
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то выражение (6) с учетом того, что У=U≈0, преобразуется к виду
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Линейная зависимость испарения от относительной продуктивной средне-
го влажности корнеобитаемого слоя принята также в тепловоднобалансовом 
методе расчета суммарного испарения С. И. Харченко и ряде других методов.

Для расчета величин испаряемости по месячным интервалам использована 
формула Н. Н. Иванова [7]:

   E0=0,0018×(25+Тср.)2 (100-rср.),  (9)

где Тср. и rcр. – среднемесячная температура (°С) и относительная влажность 
воздуха (%), соответственно. 

Расчет почвенной влажности с использованием выражения (8) последова-
тельно по расчетным интервалам времени требует задания влажности почвы 
на начало первого расчетного интервала, в данном случае, на конец апреля – 
начало начала мая.

Для решения этой задачи использованы данные о среднемноголетних за-
пасах продуктивной почвенной влажности верхнего метрового слоя почвы 
для периода вегетации сельскохозяйственных культур в долях от наимень-
шей продуктивной влагоемкости этого слоя по агроклиматическим зонам, 
представленные в [10 ].

В соответствии с [10] регион Юг в основном лежит в пределах агроклима-
тических зон IV2, V2 и VI, имеющих субширотное простирание. Зона IV2 зани-
мает северную часть региона с диапазоном значений продуктивной почвенной 
влажности в период вегетации сельскохозяйственных культур с длительным 
вегетационным периодом (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла), прак-
тически совпадающим с эрозионноопасным периодом, – 0,88-0,67 от WНВ

.. 
В пределах южной и приморской частей региона Юг выделены зоны V2 и VI с 
диапазоном продуктивной почвенной влажности 0,62-0,51 и 0,61-0,53 от WНВ, 
соответственно. Учитывая прогнозируемое изменение коэффициента увлаж-
нения Высоцкого-Иванова к 2031-2050 гг., можно предположить, что изме-
нение влажности активного слоя почвы за рассматриваемый период соответ-
ствует различию почвенной влажности агроклиматических зон IV2 и V2-VI. 
В этом случае начальная влажность метрового слоя почвы для первого месяца 
эрозионноопасного периода для 1949-1989 гг. будет равна 0,88WНВ, для 2031-
2050 гг. – 0,61WНВ.

В пределах региона Центр, где общее увлажнение территории уменьшает-
ся с северо-запада на юго-восток, пространственное распределение почвенной 
влажности более сложное. Территория региона полностью или частично нахо-
дится в пределах агроклиматических зон I2, I3, II4, III3 и III4. Причем простран-
ственное распределение относительной продуктивной влажности активного 
почвенного слоя здесь не имеет такого выраженного зонального характера, как 
в регионе Юг. Наибольшее значение относительной продуктивной влажности 
для начала вегетационного периода в пределах региона составляет 0,93WНВ, на-
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именьшее – 0,70WНВ. В первом приближении эти значения и будем рассматри-
вать как значения продуктивной влажности активного слоя почвы на начало 
эрозионноопасного периода для 1949-1989 гг. и 2031-2050 гг., соответственно.

Регион Восток имеет субмеридиональное простирание, его северная часть 
(Харьковская область) в соответствии с [10] лежит в пределах слабозасушли-
вой агроклиматической зоны II5 с диапазоном продуктивной влажности метро-
вого слоя почвы 0,88-0,48 от WНВ, центральная – в пределах слабозасушливых 
зон III3 и III4 с диапазоном продуктивной влажности 0,93-0,60 от WНВ и 0,93-
0,50 от WНВ, соответственно, юг региона (Приазовье) – в пределах очень за-
сушливой зоны V1 с диапазоном продуктивной влажности 0,75-0,59 от WНВ. На-
чальное значение продуктивной почвенной влажности для периода 1949-1989 
гг., таким образом, для севера региона можеть быть принято равным 0,88 WНВ, 
для центра – 0,93 WНВ, для Приазовья – 0,75 WНВ. Учитывая, демонстрируемое 
данными табл. 2, относительно небольшое увеличение засушливости климата 
региона к 2031-2050 гг., заметно уменьшающееся с севера на юг, начальные 
значения продуктивной почвенной влажности для периода прогнозирования 
приняты равными 0,72, 0,78 и 0,65 от WНВ, соответственно.

Расчеты динамики влажности верхнего метрового слоя почвы в течение мая-
сентября по опорным метеостанциям регионов Центр, Юг и Восток по урав-
нению (8) для двух периодов – действующего климатического (1961-1990 гг.), 
показатели которого близки к показателям 1949-1989 гг., и периода 2031-2050 
гг. показали, что, несмотря на принятое существенное уменьшение начальной 
продуктивной влажности почвы для этих периодов – на 31% для региона Юг, 
на 25% для региона Центр и на 16 % для региона Восток – средние значения 
почвенной влажности за весь рассматриваемый период (май-сентябрь) изме-
нились незначительно: на 7 % для региона Юг (от 78 % до 71 % наименьшей 
влагоемкости метрового слоя почвы) на 5 % для региона Центр (от 85% до 
80% наименьшей влагоемкости) и на 3% для региона Восток (с 79% до 76% 
наименьшей влагоемкости). Такое изменение влажности активного слоя почвы 
приведет в соответствии с зависимостью нормы гидрометеорологического 
фактора ливневого смыва от почвенной влажности [24, 21] к уменьшению 
нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва почвы на 7% в ре-
гионе Юг, на 3 % в среднем в регионе Центр и на 2% в регионе Восток. 

Необходимо подчеркнуть, что вследствие наличия обратной отрицательной 
связи между испарением с поверхности почвы и почвенной влажностью, вли-
яние влажности почвы на начало эрозионноопасного периода при последова-
тельном поинтервальном расчете по выражению (8) заметно лишь в первые 
два расчетные интервала времени. Далее результаты расчета зависят только от 
соотношения между испаряемостью и осадками. В связи с этим зависимость 
средней за эрозионноопасный период (за 5 месяцев) величины влажности 
верхнего слоя почвы от влажности почвы в начале расчетного периода сниже-
на и возможная ошибка в задании начальной влажности почвы не сказывается 
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или мало сказывается на результате расчетов. Так, численные эксперименты 
с моделью (8) показали, что для региона Восток снижение к 2031-2050 гг. на-
чальной влажности почвы в 1,5 раза большее по сравнению с принятым в рабо-
те приводит к уменьшению средней за май-сентябрь продуктивной влажности 
метрового слоя почвы по отдельным метеостанциям лишь на 3-5%. 

Сопоставляя цифры, характеризующие влияние на КГМ изменения степени 
засушливости климата с результатами оценки изменения нормы гидромете-
орологического фактора под влиянием прогнозируемого изменения количе-
ства осадков мая-сентября, получаем, что в связи с изменениями климата и 
прогнозными его характеристиками по сценарию А1В Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата в Степи и Лесостепи Украины 
на 2031-2050 гг. в целом по сравнению с 1949-1989 гг. ожидается увеличение 
эрозионной опасности склоновых земель. Однако это увеличение в различных 
частях рассматриваемой территории будет существенно неодинаковым. 
В пределах региона Юг увеличение нормы гидрометеорологического фактора 
ливневого смыва под влиянием роста количества осадков эрозионноопасного 
периода будет практически полностью компенсировано увеличением засуш-
ливости климата и формально ожидаемый рост нормы КГМ составит 2 %. Та-
кое «увеличение» находится в пределах точности расчетов и его можно не 
учитывать. В регионе Центр засушливость климата проявится меньше, а уве-
личение количества осадков – больше, чем на юге, в результате ожидаемое 
увеличение нормы гидрометеорологического фактора составит 17 %. В реги-
оне Восток влияние увеличения засушливости климата будет незначительным 
и общее увеличение КГМ составит 13 %. В наибольшей степени увеличение 
нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва почвы ожидается в 
регионе Запад за счет прогнозируемого существенного увеличения количества 
осадков эрозионнопасного периода и сохранения высокого уровня почвенной 
влажности – на 68 %.

ВЫВОДЫ

1. Разработанная методика оценки изменения одного из наиболее 
информативных показателей гидрометеорологических условий ливневой 
эрозии почв – нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва – 
под влиянием изменений климата в пределах Степи и Лесостепи Украины на 
среднесрочную перспективу (20131-2050 гг.) опирается на существующую ин-
формационную базу и прогноз (проекции) температуры воздуха, атмосферных 
осадков и относительной влажности воздуха по сценарию А1В/RCP6.0, 
представленный в Шестом национальном сообщении Украины по вопросам 
изменения климата. 

2. Выполненная оценка нормы гидрометеорологического фактора ливне-
вого смыва почвы по регионам Юг, Центр, Восток и Запад показала, что по 
сравнению с периодом 1949-1989 гг., для которого ранее были расчитаны зна-
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чения КГМ, в пределах Степи и Лесостепи Украины в 2031-2050 гг. в целом ожи-
дается увеличение нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва 
и, соответственно, интенсивности ливневой эрозии почв, хотя и существенно 
неодинаковое по отдельным регионам.

3. Наиболее неблагоприятным в этом отношении выглядит регион Запад, 
где рост нормы гидрометеорологического фактора ливневого смыва по сравне-
нию с 1949-1989 гг. оценен в 68 %, наименее неблагоприятным – регион Юг, 
где некоторый рост эрозионной опасности, связанный с ростом атмосферных 
осадков практически полностью компенсируется влиянием увеличения засуш-
ливости климата. Для регионов Центр и Восток увеличение нормы гидроме-
теорологического фактора ливневого смыва почвы составит 17 % и 13 %, со-
ответственно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Апполов Б. А. Курс гидрологических ролгнозов [Текст] / Б. А. Апполов, Г. П. Калинин, В. Д. Комаров. – 

Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 420 с.
2. Балабух В. О. Особливості термічного режиму 2013 року в Україні [Текст] / В. О. Балабух О. М. Лав-

риненко, Л. В. Малицька // Український гідрометеорологічний журнал. – Одеса: Вид-во ПП «ТЕС». – 
2014. – № 14. – С. 30-46. 

3. Барабаш М. Б. Дослідження змін та коливань опадів на рубежі ХХ і ХХІ ст.. в умовах 
потепління глобального клімату [Текст] / М. Б Барабаш, Т. В. Корж, О. Г Татарчук // Наук. праці 
УкрНДГМІ. – 2004. – Вип. 253. – С. 92-103.

4. Бефани Н. Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам, 2-ое изд. [Текст] / 
Н. Ф. Бефани, Г. П. Калинин — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 390 c.

5. Зубенок Л. И. Испарение на континентах / Л. И. Зубенок. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 264 с. 
6. Иванов Н. Н. Ландшафтно-климатические зоны земного шара [Текст] / Н. Н. Иванов. – Москва ; Ленин-

град : Изд-вo Акад. наук СССР, 1948. – 224 с.
7. Иванов Н. Н. Об определении величин испаряемости [Текст] / Н. Н. Иванов. – М.: Изв. ГГО, 1954. – 

С.  189–196.
8. Кліматичний кадастр України [Електронний ресурс] / Державна гідрометеорологічна служба 

УкрНДГМІ, Центральна Геофізична Обсерваторія : Київ, 2006.
9. Коломыц Э. Г. Локальные коэффициенты увлажнения и их значение для экологических прогнозов 

[Текст] / Э. Г. Коломыц // Изв. РАН. Сер. географ. – 2010. –№ 5. – С. 61–73.
10. Ляшенко Г. В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственніх культур в Украине 

[Текст] / Г. В. Ляшенко. – Одесса: НИЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова, 2011. – 249 с.
11. Маккавеев Н. И. Русло реки и эрозия в ее бассейне [Текст] / Н. И. Маккавеев. – М.: Изд-во Академии 

наук СССР, 1955. – 345 с.
12. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році [Текст]. – 

К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. 2017–. – 308 с.
13. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України [Текст] / Балюк С. А., Медведєв В. В., 

Тараріко О. Г. [та ін.]. – К.: ТОВ «ВИК ПРИНТ», 2010. – 111 с.
14. Національний атлас України [Карты]; голов. ред. Л. Г. Руденко. – К. : ДНВП «Картографія», 2008. – 

440  с.
15. Оценка уязвимости, влияние изменений климата и меры по адаптации [Текст] / Шестое национальное 

сообщение Украины по вопросам изменения климата. – Киев, 2012. – C. 182-197.
16. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України [Текст] / С. М. Степаненко, А. М. Польо-

вий, Є. П. Школьний [та ін.] ; за ред. С. М. Степаненко, А. М. Польового – Одеса: Екологія, 2011. – 696  с.
17. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т. 1. Экология, режимы и процессы, классификация и 

генетико-производственные аспекты [Текст]; под. ред. Н. И. Полупана. – К.: Урожай, 1988. – 296 с.
18. П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування 

раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 
11.00.11 / А. В. П’яткова; Одеський державний екологіний університет. – Одеса, 2011. – 20 с.



67

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

19. Розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов в Україні на середньо- та довгострокову перспективу 
з використанням даних глобальних та регіональних моделей. Звіт про науково-дослідну роботу. – К. : 
УкрНДГМІ, 2013. – 135 с. – Режим доступу: http://uhmi.org.ua/project/rvndr/climate.pdf.

20. Розробка концепції національної політики адаптації сільського господарства України до зміни клімату. 
Заключний звіт завдання Служби експертної підтримки Clima East CEEF2016-083-UA. Проект, версія 
1.0, 26 квітня 2017 р. [Текст]. – Режим доступу: http://1067656943.n159491.test.prositehosting.co.uk/wp-
content-sec/uploads/2017/05/CEEF-083-UA-final-report-UKR_v7.pdf.

21. Светличный A. A. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты [Текст] / A. A. Светличный, 
С.  Г. Черный, Г. И. Швебс. – Сумы: Университетская книга, 2004. – 410 с.

22. Светличный А. А. К вопросу о современных изменениях климата северо-западного Причерноморья 
[Текст] / A. A. Светличный, М. С. Ибрагимова // Вісник ОНУ. географічні та геологічні науки. – 2016. – 
Том 21. – Вип. 1 (28). – С. 22-41.

23. Хромов С. П. Метеорологический словарь [Текст] / С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова. – Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1974. – 568 с.

24. Чорний С. Г. Схилові зрошувані агроландшафти: ерозія, грунтоутворення, раціональне використання 
[Текст] / С. Г. Чорний. – Херсон: Борисфен, 1996. – 171 с.

25. Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка / Г. И. Швебс. – Л.: Гидрометео-
издат, 1974. – 184 с.

26. Швебс Г. И. Гидрометеорологические условия формирования ливневой эрозии почв [Текст] / 
Г.  И.  Швебс, А. А. Светличный, С. Г. Черный. – 11 с. – Деп. в ГНТБ Украины 24.02.93, №261-Ук93. 

27. Boardman J. Climate change and soil erosion on agricultural land in England and Wales [Текст] / J. Boardman, 
R. Evans, D. T. Favis-Mortlock, T. M. Harris // Land Degradation and Development, 1990, Vol. 2. – pp. 95-106.

28. Boardman J. Climate Change and Soil Erosion in Britain [Текст] / J. Boardman, D. T. Favis-Mortlock // Geo-
graphical Journal, 1993. Vol. 159. № 2. – pp. 179-183.

29. Сarter T. R. Preliminary Guidelines for Assessind Impactt of Climate Change [Текст] / T. R. Сarter,  
M. L. Parry, S. Nishioka, H. Harasava // Center for Gloval Environmental Research, Oxford, 1992. – 28 p.

30. De Ploy J. Soil erosion, soil degradation and climate change [Текст] / J. De Ploy, F. Imeson, L. R. Oldeman // 
F. M. Brouwer, F. J. Thomas, M. J. Chadwick (Eds), Land Use Changes in Europe. – Dordrecht : KIuwer, 
1991. – pp. 275-292.

31. Website of the European Climate Assessment & Dataset project [Электронный документ]. – Режим доступа: 
http://eca.knmi.nl.

REFERENCES
1. Appolov, B. A., Kalinin, G. P., Komarov, V. D. (1974), Kurs gidrologicheskikh prognozov [Hydrological fore‑

casting course], L. : Hidrometeoizdat, 420 p.
2. Barabash, М. B., Korzh, T. V., Tatarchuk, O. G. (2004), Doslidzhennya zmin ta koly`van` opadiv na rubezhi XX 

i XXI st.. v umovax poteplinnya global`nogo klimatu [Investigation of changes and fluctuations of precipitation 
at the turn of the XX and XXI centuries in the conditions of global warming], Nauk. praci UkrNDHMI, No. 253, 
pp. 92-103.

3. Balabux, V. O., Lavry`nenko, O. M., Maly`cz`ka, L. V. (2014), Osobly`vosti termichnogo rezhy`mu 2013 roku 
v Ukrayini [Features of the thermal regime of 2013 in Ukraine], Ukrainian hydrometeorological Journal, No 14, 
pp. 30-46. 

4. Befani, N. F., Kalinin, G. P. (1983), Uprazhneniya i metodicheskie razrabotki po gidrologicheskim prognozam. 
2-oe izd. [Exercises and methodical developments of hydrological forecast, 2nd ed ], L. : Hidrometeoizdat, 
390  p.

5. Zubenok, L. I. (1976), Isparenie na kontinentakh [Evaporation on the continents], L. : Hidrometeoizdat, 1976, 
264 p. 

6. Ivanov, N. N. (1948), Landshaftno-klimaticheskie zony zemnogo shara [Landscape-climatic zones of the 
globe], Moskva; Leningrad : Izd-vo Akad. Nauk SSSR Москва, 224 p.

7. Ivanov, N. N. (1954), Ob opredelenii velichin isparyaemosti [On the determination of the values of evapora-
tion], М. : Izv. GGО, pp. 189 – 196.

8. Klimaty`chny`j kadastr Ukrayiny` (2006), [Climatic cadastre of Ukraine] Derzhavna gidrometeorologichna slu-
zhba, UkrNDGMI, Central`na Geofizy`chna Observatoriya : Ky`yiv.

9. Kolomyts, E. G. (2010), Lokalnye koeffitsienty uvlazhneniya i ikh znachenie dlya ekologicheskikh prognozov 
[Local moisture coefficients and their significance for environmental forecasts], Proceedings of the RAS, Geog‑
raphy series, No 5, pp. 61–73.



68

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

10. Lyashenko, G. V. (2011), Agroklimaticheskaya otsenka produktivnosti selskokhozyaystvennіkh kultur v Ukraine 
[Agroclimatic assessment of the productivity of agricultural crops in Ukraine], Odessa : NIC «IVIV named after 
V.E.Tairov», 249 р.

11. Makkaveev, N. I. (1955), Riverbed and erosion in the basin [Ruslo reki i eroziya v ee basseyne], Moskow: 
Publishing house of Academy of Science of USSR, 346 p.

12. Nacional`na dopovid` pro stan navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha v Ukrayini u 2015 roci (2017). 
[National report on the state of the environment in Ukraine in 2015] – К. : Ministerstvo ekologiyi ta pry`rodny`x 
resursiv Ukrayiny`, FOP Grin` D.S., 308 p.

13. Balyuk, S. A., Medvedyev, V. V., Tarariko, O. G. ta in. (2010), Nacional`na dopovid` pro stan rodyuchosti 
g`runtiv Ukrayiny` [National report on soil fertility in Ukraine], К. : ТОV «VIK PRINT», 111 p.

14.  Nacional`ny`j atlas Ukrayiny` (2008), [National atlas of Ukraine] [golov. red. L. G. Rudenko], K. : DNVP 
«Kartografiya», 440 p.

15. “Otsenka uyazvimosti, vliyanie izmeneniy klimata i mery po adaptatsii” (2012) [“Vulnerability assessment, the 
impact of climate change and adaptation measures”] Shestoe natsionalnoe soobshchenie Ukrainy po voprosam 
izmeneniya klimata [The Sixth National Communication of Ukraine on Climate Change]. Kiev, pp. 182-197.

16. Stepanenko, S. M. Pol`ovy`j, A. M., Shkol`ny`j, Ye. P. ta in. (2011), Ocinka vply`vu klimaty`chny`x zmin na 
galuzi ekonomiky` Ukrayiny`, za red. S. M. Stepanenko, A. M. Pol`ovy`j [Assessment of the impact of climate 
change on the economy of Ukraine, S. M. Stepanenko, A. M. Poljovyi eds], Odesa : Ekologiya, 696 p.

17. Pochvy Ukrainy i povyshenie ikh plodorodiya. T. 1. Ekologiya, rezhimy i protsessy, klassifikatsiya i genetiko-
proizvodstvennye aspekty (1988), [Soil of Ukraine and increase of their fertility. T. 1. Ecology, Regimes and 
Processes, Classification and Genetic-Production Aspects], Pod. red. N. I. Polupana, К.: Urozhay, 296 p.

18. Pyatkova, A. V. (2011), Spatial modeling of soil erosion as a basis for the scientific substantiation of the rational 
use of erosion-prone land: Author’s thesis [Prostorove modelyuvannya vodnoyi eroziyi gruntu yak osnova nau‑
kovoho obgruntuvannya ratsional’noho vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel] : avtoref. dis.... kand. 
geohr. nauk, Odesa, 20 p.

19. Rozroblennya scenariyiv zminy` klimaty`chny`x umov v Ukrayini na seredn`o- ta dovgostrokovu perspekty`vu z 
vy`kory`stannyam dany`x global`ny`x ta regional`ny`x modelej. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu (2013). [De‑
velopment of scenarios for changing the climatic conditions in Ukraine in the medium and long term using the 
data global and regional models. Report on research work], К. : UkrNDHMI, 135 p. Available at: http://uhmi.
org.ua/project/rvndr/climate.pdf [Accessed 7 March 2018].

20. Rozrobka koncepciyi nacional`noyi polity`ky` adaptaciyi sil`s`kogo gospodarstva Ukrayiny` do zminy` klimatu 
[Development of the concept of national rural-adaptation policy Ukrainian economy to climate change] 
Zaklyuchny`j zvit zavdannya Sluzhby` ekspertnoyi pidtry`mky` Clima East CEEF2016-083-UA. Proekt, versiya 
1.0, 26. Available at: http://1067656943.n159491.test.prositehosting.co.uk/wp-content-sec/uploads/2017/05/
CEEF-083-UA-final-report-UKR_v7.pdf [Accessed 7 March 2018].

21. Svetlitchnyi, A.A., Chorny, S. H., Shvebs, H. I. (2004), Soil erosion science: theoretical and applied aspects: 
monograph [Eroziovedenie: teoreticheskie i prikladnye aspekty: monografiya], Sumy: ITD «Universitetskaya 
kniga», 410 p.

22. Svetlitchnyi, A. A., Ibragimova, M. S. (2016), K voprosu o sovremennykh izmeneniyakh klimata severo-
zapadnogo Prichernomorya [On the issue of modern climate changes in the north-western Black Sea region], 
Odessa National University Herald. Series: Geography & Geology, vol. 21, No 1 (28), pp. 22-41.

23. Khromov, S. P. Mamontova, L. I. (1974), Meteorologicheskiy slovar  [Meteorological dictionary], L. : 
Hidrometeoizdat, 568 p.

24. Chorny`j, S. G. (1996), Sxy`lovi zroshuvani agrolandshafty`: eroziya, gruntoutvorennya, racional`ne 
vy`kory`stannya [Sloped irrigated agro-landscapes: erosion, soil formation, rational use], Xerson : Bory`sfen, 
171 p.

25. Shvebs, H. I. (1974), Formation water erosion, sediment runoff and their evaluation [Formirovanie vodnoy 
erozii, stoka nanosov i ikh otsenka], Leningrad : Hydrometeoyzdat, 184 p.

26. Shvebs, G. I., Svetlitchnyi, A. A., Chernyi, S. G. (1993), Gidrometeorologicheskie usloviya formirovaniya 
livnevoy erozii pochv [Hydrometeorological conditions of formation of storm soil erosion]. – 11 р. – Dep. In 
GNTB Ukrainy 24.02.93, №261-Uk93.

27. Boardman, J., Evans, R., Favis-Mortlock, D. T. , Harris, T. M. (1990), Climate change and soil erosion on agri-
cultural land in England and Wales // Land Degradation and Development, vol. 2, pp. 95-106.

28. Boardman, J., Favis-Mortlock, D. T.  (1993), Climate Change and Soil Erosion in Britain // Geographical Jour-
nal, vol. 159, No 2, pp. 179-183.

29. Сarter, T. R., Parry, М. І., Nishioka, S., Harasava H. (1992), Preliminary Guidelines for Assessind Impactt of 
Climate Change. Center for Gloval Environmental Research, Oxford, 28 p.



69

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

30. De Ploy, J., Imeson, F., Oldeman, L. R. (1991), Soil erosion, soil degradation and climate change / F. M. Brou-
wer, F. J. Thomas, M. J. Chadwick (Eds), Land Use Changes in Europe, – Dordrecht : KIuwer, pp. 275-292.

31. Website of the European Climate Assessment & Dataset Project. Available at: http://eca.knmi.nl [Accessed 7 
March 2018].

Надійшла 31.03.2018 

О. О. Світличний, доктор геогр. наук, професор
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра фізичної географії та природокористування,
Шампанський пров., 2, Одеса, 65058, Україна
svetlitchnyi.aa.od@gmail.com

ОЦІНКА ЗМІН ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ 
ЗЛИВОВОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ В СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ 
УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ

Резюме
Сучасні та майбутні кліматичні зміни неминуче змінюють гідрометеорологічні 
умови водної ерозії, найбільш поширеного процесу деградації грунтів в Україні, 
негативні наслідки якого впливають практично на всі компоненти ландшафтів і 
завдають величезний економічний та екологічний збиток. Найбільш розповсюд-
женим видом ерозії грунтів у ерозійнонебезпечних Степу і Лісостепу України 
є зливова ерозія, роль якої ще більше зростає в зв’язку з потепленням клімату. 
Відповідно, метою статті є кількісна оцінка зміни гідрометеорологічних умов 
зливової ерозії грунту в межах Степу та Лісостепу України в середньостроковій 
перспективі (на 2031-2050 рр.). Об’єктом дослідження є гідрометеорологічні 
умови зливової ерозії грунтів, предметом – зміни цих умов внаслідок зміни 
клімату в межах степової та лісостепової зон України.
В основу оцінки зміни гідрометеорологічних умов зливової ерозії ґрунту 
в степовій та лісостеповій зонах Україні покладено прогнозовані значення 
(«проекції») середніх місячних і річних опадів, температур повітря та відносної 
вологості повітря на 2031-2050 рр. для чотирьох регіонів України – Заход, 
Центр, Сход та Південь, опубліковані у Шостому національному повідомленні 
України з питань зміни клімату.
Оцінка зміни гідрометеорологічних умов зливової ерозії виконана з викори-
станням так званого «гідрометеорологічного фактору зливового змиву грун-
ту», середньорічне значення якого є компонентом фізико-статистичної моделі 
змиву-акумуляції грунту, розробленої в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова. Гідрометеорологічний фактор зливового змиву враховує 
не тільки характеристики ерозійнонебезпечних дощів, але також і зволоження 
грунту.
Інформаційною основою роботи є середньорічні значення гідрометеорологічного 
фактору, розраховані раніше з використанням даних спостережень на 22 
метеорологічних станціях, що знаходяться в степовій та лісостеповій зонах 
України, з повним набором необхідних даних за період з 1949 по 1989 рр., 
місячні та річні температури повітря та атмосферні опади по чотирьох-п’яти 
опорним метеорологічним станціям для кожного з регіонів з даними спостере-
жень за 1949-2010 рр., а також матеріали Кліматичного кадастру України.
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Відповідно до виконаних розрахунків в 2031-2050 рр. у порівнянні з періодом 
1949-1989 рр. в межах Степу та Лісостепу України в цілому очікується 
збільшення середньорічних значень гідрометеорологічного фактору зливового 
змиву і, відповідно, інтенсивності зливової ерозії грунти, хоча різне для окре-
мих регіонів.
Регіон Захід є найбільш несприятливим у цьому відношенні. Зростання 
гідрометеорологічного фактору зливового змиву грунту в цьому регіоні для 
періоду 2031-2050 гг. в порівнянні з 1949-1989 роками оцінено в 68 %. Найменш 
несприятливим є регіон Південь, де збільшення небезпеки ерозії, пов’язаної 
зі збільшенням кількості опадів, практично повністю компенсується впливом 
зростаючої посушливості клімату. Для регіонів Центр та Сход збільшення 
гідрометеорологічного фактору зливового змиву грунту складе, відповідно, 
17 % та 13 %.

Ключові слова: Степ і Лісостеп України, зливова ерозія грунту, гідро-
метеорологічні умови, зміни клімату, 2031-2050 рр.

A. A. Svetlitchnyi 
Odessa I. I. Mechnikov University,
Department of Physical Geography and Nature Management
Champagne Lane, 2, Odessa, 65058, Ukraine
svetlitchnyi.aa.od@gmail.com

EVALUATION OF CHANGES IN HYDROMETEOROLOGICAL 
CONDITIONS OF RAIN STORM SOIL EROSION IN STEPPE 
AND FOREST-STEPPE ZONES OF UKRAINE IN CONNECTION 
WITH CLIMATE CHANGE

Abstract
Problem Statement and Purpose. Modern and forthcoming climate changes inevi-
tably change the hydrometeorological conditions of water erosion of soils, the most 
widespread soil degradation process in Ukraine, the negative consequences of which 
affect virtually all the components of landscapes and cause huge economic and en-
vironmental damage. The most widespread kind of soil erosion in the Steppe and 
Forest Steppe in Ukraine is the storm water erosion, whose role is increasing due to 
the warming of the climate. Accordingly, the purpose of the article is to quantify the 
change in the hydrometeorological conditions of the storm washout of the soil within 
the Steppe and Forest-Steppe of Ukraine in the medium term (2031-2050). The ob‑
ject of the study is the hydrometeorological conditions of storm soil erosion, the 
subject is the changes in these conditions due to climate change within the Steppe 
and Forest-Steppe of Ukraine.
Data & Methods. In the basis for assessing the change in the hydrometeorological 
conditions of the soil erosion within the Steppe and Forest-Steppe of Ukraine is 
laid the forecasted values   (“projections”) of average monthly and annual precipita-
tion, air temperatures and relative air humidity for 2031-2050 for four regions of 
Ukraine – West, Center, East and South, published in Sixth National Communication 
of Ukraine on Climate Change. 
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An assessment of the change in the hydrometeorological conditions of rain storm 
soil erosion is performed on the basis of the so-called «hydrometeorological factor 
of storm washout of soil”, the average annual value of which is a parameter of the 
physico-statistical model of erosion-accumulation of soil, developed at the Odessa 
I. I. Mechnikov National University. The hydrometeorological factor of rain storm 
soil erosion takes into account not only the characteristics of rains, but also the 
antecedent moistening of the soil.
The information basis of the work is the average annual values of the 
hydrometeorological factor of rain storm washout calculated earlier using data of 
observations at 22 meteorological stations located in the steppe and forest-steppe 
zones of Ukraine with a full set of necessary data for the period from 1949 to 1989, 
monthly air temperatures and the precipitation amounts for four to five «reference» 
weather stations for each of the four regions within which the Steppe and Forest 
steppe of Ukraine lies, with observational data from 1949 to 2010, and also the 
materials of the Climate Kadastr of Ukraine.
Results. In comparison with the period 1949-1989, within the Steppe and Forest-
steppe of Ukraine in 2031-2050, in general, an increase in the mean annual value of 
the hydrometeorological factor of storm washout and, correspondingly, the intensity 
of storm erosion of soils, although significantly different for individual regions, is 
expected.
The region West is the most unfavorable in this respect, in which the growth rate 
of the hydrometeorological factor of storm washout of soil as compared with 1949-
1989. is estimated at 68%. The least unfavorable is the South region, where a 
certain increase in the erosion hazard associated with an increase in the amount of 
precipitation is almost completely offset by the effect of increasing arid climate. For 
the regions the Center and the East an increase in the hydrometeorological factor of 
the storm washout of soil will be 17% and 13%, respectively.

Keywords: Steppe and Forest steppe zones of Ukraine, rainstorm soil erosion, hy-
drometeorological conditions, climate change, 2031-2050.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
И  ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ДИНАМИКУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ

В статье рассмотрены современные масштабы ландшафтных и экологических 
изменений природной среды Ширванской равнины, являющейся частью Кура-
Аразской низменности. Проведена комплексная оценка почвенного покрова и 
гидрологических условий равнины, определяющих благоприятные экологиче-
ские условия для жизнедеятельности и трудоспособности населения. Проана-
лизированы показатели экологического состояния почв прилегающих терри-
торий и состава поверхностных, в том числе, речных, болотных и подземных 
вод, их пространственно-временной динамики. Предложено разделение зоны 
исследования в зависимости от пригодности природных компонентов, которые 
в свою очередь создают благоприятные условия в степи, вести строгий кон-
троль над состоянием почвенного покрова и обязательного выполнения работ 
по восстановлению нарушенных территорий.

Ключевые слова: экосистема, природная среда, ландшафт, почва, степь, Кура-
Аразская низменность

ВВЕДЕНИЕ

Ширванская равнина, общей площадью 7115 км2, расположенная на левобе-
режье р. Куры между Мингечаурским водохранилищем и Каспийским морем, 
является одной из составляющих Кура-Аразской низменности. Центральная 
часть Ширванской равнины граничит на севере с неогеновым плато Лянгабиз, 
на северо-востоке с хребтом Малая Харами, на юге – с долиной реки Кура; на 
западе – с рекой Гирдиманчайом. Несмотря на то, что на первый взгляд она 
выглядит как равнинная территория с типичными природными условиями, тем 
не менее, её уникальные природно-исторические, геологические и гидрогео-
логические условия характеризуются своеобразными экологическими особен-
ностями.

В связи с тем, что территория исследований охватывает сельскохозяйствен-
ные угодья, комплексное изучение природных комплексов Ширванской равни-
ны приобретает важное экологическое значение как с точки зрения прожива-
ния человека, так и с позиций обеспечения продовольственной безопасности 
страны. 

© И. Р. Гараева, 2018
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В условиях сухого субтропического климата на Ширванской равнине сфор-
мировались преимущественно полупустыни, степи и ландшафты с редколе-
сьем аридного типа. Основная часть территории относится к аллювиальной 
равнине, образованной главным образом наносами Куры и других рек, которые 
ее пересекают. Глинистые, песчано-глинистые породы неоген-палеогенового и 
четвертичного возраста образуют мягкие формы рельефа и способствуют гу-
стому эрозионному расчленению. Встречающиеся более стойкие породы (из-
вестняки и др.) формируют структурные формы и скалистые уступы.

Исследование почв Ширванской степи имеет также большое значение при 
изучении почв Большого Кавказа. На северной границе равнины почвы пред-
горий Большого Кавказа характеризуются значительной сложностью. Климат 
региона сухой, субтропический, характеризуется среднегодовым количеством 
осадков в 200-450 мм. Испарение составляет 800-1000 мм, а в некоторые 
годы 1200 мм. Среднегодовая температура воздуха 13-14,5°С . Зимой (январь) 
0 – +3°С , летом (июль) +25 – +27,3°С . Летом максимальная температура воз-
духа составляет 40 – 45°С  [5]. Здесь распространены сероземы (на юго-вос-
токе), лугово-сероземные засоленные почвы. Бабаев М. П. в своей монографии 
[1] отмечает, что такие климатические и почвенные условия является причиной 
развития на этой территории полупустынной и сухостепной растительности. 

Во внутренней и приморской частях Кура-Аразской низменности значитель-
ные пространства занимают лугово-серо-коричневые почвы, маркирующие 
переход гидроморфных почв в зональные серо-коричневые. Эти своеобразные 
почвы по своим свойствам представляют как бы переход от пустынных почв 
сероземной зоны к коричневым почвам сухих лесов и кустарников.

Характерной гидрографической особенностью Ширванской равнины явля-
ется наличие в северной части «сухих дельт» рек, стекающих со склонов вос-
точной оконечности Большого Кавказа. Воды их, за редким исключением, не 
достигают поверхностным стоком Куры, расходуясь на орошение, испарение и 
просачивание в грунт.

Грунтовые воды Кура-Аразской низменности большей частью минерализо-
ваны: для них характерен хлоридный тип засоления, который по периферии 
низменности сменяется сульфатным типом. Основным источником засоления 
местных грунтовых вод является принос грунтовым латеральным стоком со 
стороны солей, выщелоченных из горных пород.

Подходящие близко к поверхности, засоленные грунтовые воды способ-
ствуют засолению почв Кура-Аразской низменности и развитию солончаков 
и полупустынных солончаковых ландшафтов. В пониженных местах из-за вы-
хода на поверхность или близкого к ней залегания грунтовых вод развиваются 
болотные, болотно-солончаковые или лугово-солончаковые почвы с промыв-
ным водным режимом. Все это создает исключительную пестроту почвенного 
покрова, особенно во внутренней части равнины. 
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В настоящее время накоплен большой опыт в области изучения почвенно-
экологического и гидрогеологического состояния степей Кура-Аразской низ-
менности, который позволяет определить целый ряд мелиоративных мероприя-
тий, способных улучшить общую экологическую и социально-экономическую 
обстановку в регионе, а также во многих административных районах, распо-
ложенных на данной территории, которые являются очень важными сельско-
хозяйственными районами (Акташ, Геокчай, Ахсу, Уджар, Зардоб, Кюрдамир), 
производящими большой объем аграрной продукции. 

В результате исследований, проведенных азербайджанскими почвоведами 
М. П. Бабаевым, Х. Рагимовым, М. Гасановым, Г. Ю. Исрафиловым, Р. М. Ма-
медовым, и М. Р. Абдуевым был накоплен обширный материал об основных 
почвенных типах, которые находятся под воздействием различных природных 
(выветривание, аккумуляция, наводнения и т. д.) и антропогенных (физико-
химических, мелиоративных, химических, биологических) факторов. Эти ис-
следования позволяют четко оценить экологическое состояние Ширванской 
равнины, а также дают возможность определить природный потенциал тер-
ритории.

Целю статья является установление особенностей почвенного покрова и 
гидрологического режима, как фактора формирующего благоприятные эколо-
гические условия Ширванской степи, являющейся частью Кура-Аразской низ-
менности, разработка мероприятий, направленных на создание возможности 
улучшения почвенно-экологических условий, и перспективы их использова-
ния для обеспечения устойчивого развития природно-хозяйственной системы 
равнины.

Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты 
исследования почвенного покрова и гидрологического режима, как фактора 
формирующего благоприятные экологические условия Ширванской степи. 
Также были выявлены возможности улучшения почвенно-экологической ситу-
ации и перспективы их использования для обеспечения устойчивого развития 
природно-хозяйственной системы равнины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования привлечен и обобщен обширный мате-
риал об основных почвенных типах района исследований, которые находятся 
под воздействием различных природных и антропогенных факторов, которые 
отражены в трудах исследователей-почвоведов М. П. Бабаева, Х. Рагимова, 
М. Гасанова, Г. Ю. Исрафилова, Р. М. Мамедова и М. Р. Абдуева.

Были проанализированы материалы наблюдений, проведённых на участках 
конусов выносов и в межконусных понижениях рр. Турианчай, Геокчай, Гир-
диманчай, Ахсучайгде, где формируются более плодородные культурно-гидро-
морфные почвы. 
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Проведен сравнительный анализ данных долговременных наблюдений и 
лабораторных данных, количественных и качественных показателей отдель-
ных ландшафтных единиц для определения количества солей и их миграции.

Для установления степени минерализации грунтовых вод на различных 
участках территории и возможности их использования в зависимости от их по-
казателей проведен анализ ландшафтно-мелиоративных условий орошаемых 
регионов Ширванской равнины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процесс засоления почвы определяется согласно проценту сухого остатка 
солей в почве толщиной до 100 сантиметров. По количеству содержания солей 
от 0,25 % до 3 % и более почвы района исследований распределены по различ-
ным ареалам. Особенно много солончаков в средней и южной части Ширван-
ской равнины (табл. 1)

Таблица 1
Засоленность земель Кура-Аразской низменности 

№ Равнины

О
ро

ш
ае

м
ы

е 
зе

м
ли

, т
ы

с.
га Незасолен-

ные земли
Засолен-

ные земли
Слабо-

засоленные
земли

Средне  засо-
ленные
земли

Сильно-
засоленные

земли

тыс.
гa % тыс.

гa % тыс.
гa % тыс.

гa % тыс.
гa %

1 Ширванская 214,0 78,1 36,5 135,9 63,5 75,9 35,4 35,1 16,4 24,9 11,6

2 Муганьская 271,0 116,4 42,9 154,6 57,1 92,4 34,0 39,1 14,4 23,4 8,6

3 Мильская 124,2 86,2 69,4 38,0 30,6 32,0 25,7 4,0 3,2 2,0 1,6

4 Гарабахская 188,3 130,4 69,3 57,9 30,7 45,5 24,1 6,6 3,5 5,7 3,0

Как видно из табл. 1, 60% (214,0 тысяч га) земель равнины, расположенных 
в зоне влияния оросительных систем, подвержены засолению в различной сте-
пени. Имеющиеся данные показывают, что 1/3 орошаемых земель подвержены 
засолению в средней и сильной степени. 

По имеющимся данным определено, что количество солей и их миграция 
увеличивается с запада на восток. Наблюдения показывают, что из-за наклона 
поверхности этой равнины с севера на юг площадь засоленных почв увеличи-
вается в том же направлении.

Полученные лабораторные данные позволили установить степень мине-
рализации грунтовых вод на различных участках территории и возможности 
их использования в зависимости от их показателей. В районе формирования 
поверхностного стока и подземных вод (горы, предгорья, предгорные шлей-
фы) поверхностные и подземные воды обычно слобоминерализованы и в за-
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висимости от состава пород имеют гидрокарбонатно кальциевый и гидрокар-
бонатно натриевый типы минерализации. Грунтовые воды с минерализацией 
1–10  г/ дм3 расположены в межконусных понижениях и в пределах орошаемых 
земель равнины. Минерализация грунтовых вод в пределах 10–50 г/л характер-
на для северной и юго-восточной частей равнины. 

Количественные и качественные показатели отдельных ландшафтных еди-
ниц всесторонне отражают не только экологическое разнообразие территории, 
но и хозяйственные возможности экосистем, без учета которых практически 
невозможны рациональная организация фермерских хозяйств, проведение ме-
лиоративных мероприятий, ландшафтное планирование местности, определе-
ние количества минеральных и органических удобрений.

Наблюдения, проведённые нами, показали, что на участках конусов вы-
носов и в межконусных понижениях рр. Турианчай, Геокчай, Гирдиманчай, 
Ахсучай на месте серо-бурых сероземных, сероземно-луговых и других почв 
формируются более плодородные культурно-гидроморфные почвы. На оро-
шаемых массивах, особенно в бессточных понижениях и котловинах, где уро-
вень минерализованных грунтовых вод находится близко к поверхности (более 
1,5  м) и имеет слабый отток, происходит заметное переувлажнение, осолонце-
вание, соленакопление, что в конечном итоге увеличивает гидроморфизацию 
агроландшафтов.

Надо отметить, что на Кура-Аразской низменности с запада на восток 
мелио ративные условия резко ухудшаются, усиливается аридизация ландшаф-
тов. В полупустынных ландшафтах юго-восточной части Ширванской равни-
ны коэффициент антропогенизации уменьшается с 0,53–0,65 до 0,17–0,33. 

Речная сеть, гидрологические и гидрогеологические особенности иссле-
дуемой зоны показывают, что природные вещества и циркуляция энергии 
сформировали здесь условия оттока тепла и воды от предгорий до реки Куры. 
В донных отложениях рек накапливается 0,3–0,5 г/л соли, в составе которых 
преобладают гидрокарбонаты и сульфаты кальция и магния [5].

Неурегулированные поливы (несвоевременность поливов, избыток или не-
достаток поливных норм) почв еще более усугубляет интенсивность процессов 
эрозии почвы. В результате этого в исследуемом регионе с каждого гектара за 
год вместе с почвой вымывается 200–400 кг гумуса, 30–40 кг азота, 100–120 кг 
фосфора, 300–500 кг калия. Надо отметить, что на восстановление указанного 
количества элементов требуется несколько веков [5].

За исключением Куры, речная сеть Ширванской степи формируется на 
Большом Кавказе. Самый большой расход воды наблюдается на реке Туриан-
чай (17,9 м3/сек) и Гекчай (14,4 м3/сек). В целом, годовой сток рек Ширвана, 
являющихся левыми притоками Куры, составляет 1,5 млрд м3, что больше, чем 
сток правых притоков Куры. Нужно учесть, что количество осадков, выпадаю-
щих в бассейны рек Ширвана больше, чем количество осадков, выпадающих в 
Ширванской степи в 1,5–2 раза, что объясняется тем, что большое количество 
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осадков характерно для горной территории Большого Кавказа, где формиру-
ется сток этих рек. Слой стока изменяется между 386 мм (р. Гирдыманчай) и 
127  мм (р. Ахсу). В 2014-м году воды этих рек не дошли до устьев (табл. 2).

В Ширванской степи речные и подземные воды составляют 70 % воды, не-
обходимой для бытовых и оросительных целей. 50–60 % оросительной воды 
забирается из Верхне-Шиванского канала. Сложность водного режима рек 
требует применения гидротехнических сооружений (гидроузлов и регулиро-
вания), в состав которых входят одна или несколько плотин и водохранилищ, 
которые позволяет аккумулировать «излишки» воды во время прохождения 
больших расходов (в период снеговых и дождевых паводков). 

Таблица 2
Гидрографическая характеристика рек, стекающих по Ширванской равнине
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Алиджанчай Кура 1,01 98 158,3 5,02 0,36 0,4-0,7 518 157 5,0

Турьянчай Кура 1,84 180 564,6 17,90 0,47 0,5-0,8 655 307 9,7

Гекчай Кура 1,77 115 454,2 14,40 0,42 0,10-0,20 615 257 8,1

Гирдыманчай Кура 0,73 88 280,4 8,88 0,50 0,10-0,20 774 386 12,2

Ахсу Кура 0,57 89 72,8 2,31 0,27 0,10-0,20 477 127 4,0

Как все другие реки, реки Ширвана отличаются по химическому составу. На 
него влияют геологическое строение, климат, условия заселенности и урбани-
зации на территории [6]. В зависимости от данных условий воды рек на тер-
ритории по составу делятся на гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные. 

Регулирование речного стока рек (Кура и реки, формирующиеся в области 
Большого Кавказа – Алиджанчай, Турианчай, Геокчай, Гирдыманчай, Ахсу-
чай), орошающих Ширванскую равнину, путем перераспределения во времени 
объема естественного стока, является необходимым условием рационального 
использования рек, осуществляется водохранилищами в соответствии с требо-
ваниями водопользователей. 

В результате анализа опытных данных, условий тепла и влагообеспечения, 
характера поверхностного стока, химического состава подземных вод, литоло-
гического состава, фильтрационных свойств и засоления почвогрунта, мине-
рализации и глубины залегания грунтовых вод, а также особенностей хозяй-
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ственного использования составлены карты (рис 2) оптимизации ландшафтов 
равнины. 

В них даются рекомендации по предотвращению нежелательных процессов 
с использованием гидромелиоративных мероприятий, фитомелиорации, охра-
ны ценных природных комплексов, повышения эффективности использования 
агроландшафтов и т.д.

Выяснилось, что в целом, воды большинства рек по составу являются гид-
рокарбонатными [6]. В среднем и нижнем течении реки Гирдыманчай, в ре-
ках Ахсу и Пирсаат формируются сульфатные воды с преобладанием натрия. 
Среди рек Ширвана Гекчай и Турианчай обладают средним уровнем мине-
рализации. Высокий уровень минерализации в летние месяцы отмечается в 
среднем и нижнем течении рек равнины. В районе перехода к равнинным 
территориям воды отличаются высокой жесткостью (9 мг/экв). Надо отме-
тить, что, степень минерализации и жесткость воды может изменяться в за-
висимости от времени года. 

В Ширванской равнине озера и водохранилища практически отсутствуют. 
Для круговорота энергии, воды, микро и макроэлементов важно наличие влаги, 
поэтому создание небольших водоемов дало бы хорошие результаты для раци-
онального использования оросительных систем. 

Рис.1. Карта-схема функционального зонирования Ширванской равнины. I-наклонная 
равнина  отличающаяся в некоторых местах холмистостью, II- центральная Ширванская 

равнина состоящая в некоторых местах из углублений и оврагов, III- территории 
прибрежных  районов реки Кура
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Необходимо также отметить, что использование устаревших ороситель-
ных систем влияет на интенсификацию развития современных природных и 
антропогенных, в том числе, экогеохимических процессов. В последние годы 
освоение полупустынных и сухостепных ландшафтов к сожалению, привело к 
ухудшению экологической ситуации и сокращению популяций диких живот-
ных (лиса, барсук, лесные мыши, зайцы и т.д.). На ухудшение экологической 
ситуации сильное воздействие оказало также использование пестицидов.

Положительные и отрицательные процессы, происходившие в Ширванской 
равнине за последние 150–200 лет, говорят о многократном изменении ее при-
родных условий. Засушливость климата в Ширванской равнине привело к об-
разованию полупустынь и сухих степей. Луговые почвы на территории иссле-
дований постепенно трансформируются в полупустынные почвы. 

Исследования показывают, что в настоящее время есть возможность сделать 
природные условия Ширванской равнины более производительными и ком-
фортными [3]. При рациональном использовании почв улучшается их струк-
тура и, в целом, физико-химические свойства. Для обеспечения активного 
обмена веществ между различными средами в Ширванской степи приходится 
создавать лесополосы, плантации из многолетних насаждений. Для благопри-
ятного взаимодействия почвообразующих пород и поверхностных отложений, 
необходимо осуществлять посевы трав или же применять севообороты.

Необходимо также отметить, что на территории Ширванской степи за по-
следние десятилетия выявлено увеличение среднегодовых температур (на 
0,7  °С), рост годового количества осадков в 1,3 раза, особенно за период с тем-
пературами > 10°С – в 1,8 раза. 

Направленные изменения содержания ионов водорастворимых солей в 
почвах Ширванской степи происходят в верхних почвенных горизонтах (0–
30  см.). Динамика водорастворимых солей в почвах Ширванской степи связа-
на с характером водного стока во время половодий. Увеличение водного стока 
привело к вымыванию солей из почв лугов среднего и низкого уровня. Из по-
чвенного раствора были вымыты в основном наиболее токсичные для растений 
ионы Сl-, Na+. Общее рассоление за наблюдаемый период составило 15%. Тип 
засоления «сдвинулся» от хлоридного к сульфатному. Это значит, что в целом 
произошло рассоление верхних горизонтов почвы на больших площадях, что 
является благоприятным изменением.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований основных агроландшафтов Шир-
ванской равнины сделан вывод, что самые благоприятные условия в форми-
ровании и развитии экологически устойчивых условий создаются на незасо-
ленных почвогрунтах (глубина залегания грунтовых вод – более 1,5 м) при 
содержании водопрочных макроагрегатов (более 0,25 мм) около 60–80% и 
микроагрегатов (менее 0,25 мм) около 30–40 % при влажности от максималь-
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ной молекулярной до полевой влагоемкости. С целью улучшения агрофизиче-
ских свойств почвогрунтов, а также повышения эффективности мелиорации 
засоленных и солонцеватых почв тяжелого гранулометрического состава не-
обходимо повышать водопроницаемость почвогрунтов, способность накопле-
ния и сохранения ими почвенной влаги путем обработки в период физической 
спелости и промывки засоленных участков. Также необходимо создавать си-
стемы полезащитных лесных полос и вводить почвозащитные севообороты, 
регулировать применение минеральных и органических удобрений, широко 
распространять противоэрозионные мероприятия и химическую мелиорацию, 
направленную на борьбу с процессами засоления почв. 

Путем создания дренажных систем и проведения промывки на 20–25 тыс. 
га сильно засоленных пастбищ возможно увеличить урожайность в 2–3 раза. 
За счет улучшения заболоченных участков, находящихся на Ширванской рав-
нине, возможно расширить территории существующих чально-луговых и лу-
говых пастбищ с 30 до 35–40 тыс. га, продуктивность же в дальнейшем может 
возрасти на 10–15 ц/га и больше. Целесообразно здесь расширять животновод-
ческое хозяйство, главным образом, крупного рогатого скота. 

Образовавшиеся болотные участки могут обеспечить биоразнообразие, 
формировать благоприятный микроклимат. Сохраняя их на ограниченной 
площади можно обеспечить регулирование поверхностных и подземных вод. 
Одно временно очень важен контроль динамики болот как частей всей экоси-
стемы Ширванской равнины. В связи с этим становится особенно важным из-
учение и оценка ресурсных возможностей, разработка новых механизмов ком-
плексного воздействия на ресурсный потенциал равнины.
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ВПЛИВ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТА ГІДРОЛОГІЧНИХ 
УМОВ НА ДИНАМІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ШИРВАНСКІЙ СТЕПИ

Резюме
У статті розглянуті сучасні масштаби ландшафтних і екологічних змін при-
родного середовища Ширванській рівнини, що є частиною Кура-Аразської 
низовини. Метою статті є встановлення особливостей грунтового покриву 
і гідрологічного режиму, як фактора що формує сприятливі екологічні умо-
ви Ширванського степу, а також розробка заходів для створення можливості 
поліпшення грунтово-екологічних умов і перспективи їх використання для за-
безпечення сталого розвитку природно-господарської системи рівнини. 
Для досягнення поставленої мети залучено і узагальнено великий матеріал 
про основні типи грунтів, які знаходяться під впливом різних природних 
(вивітрювання, акумуляція, повені і т. д.) і антропогенних (фізико-хімічних, 
меліоративних, хімічних, біологічних) факторів, які відображені в працях 
дослідників-ґрунтознавців М. П. Бабаєва, Х. Рагимова, М. Гасанова, Г. Ю. 
Ісрафілова, Р. М. Мамедова і М. Р. Абдуева.
Були проаналізовані спостереження, проведені на ділянках конусів виносів 
і в міжконусних пониженнях рр. Туріанчай, Геокчай, Гірдіманчай, Ахсучайг, 
де формуються більш родючі культурно-гідроморфні грунти. Проведено 
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порівняльний аналіз даних довготривалих спостережень і лабораторних да-
них, кількісних і якісних показників окремих ландшафтних одиниць для виз-
начення кількісті солей і їх міграції з заходу на схід.
Для встановлення ступеня мінералізації грунтових вод на різних ділянках 
території і можливості їх використання в залежності від їх показників проведе-
но аналіз ландшафтно-меліоративних умов зрошуваних регіонів Ширванській 
рівнини.
Всебічний аналіз сучасних аридних ландшафтів Ширванській рівнини показав, 
що в нестійких лучно-болотних, лісо-чагарникових комплексах, на малопро-
дуктивних пасовищах і ріллі при господарському використанні спостерігається 
зниження природного потенціалу і погіршення структури грунтового покри-
ву, що в свою чергу призводить до формування численних дрібноконтурних 
ландшафтів антропогенного походження. Аналіз ландшафтно-меліоративних 
умов зрошуваних регіонів Ширванській рівнини показав, що меліоративні 
умови тут вкрай несприятливі і обумовлені значною площею засолених грунтів 
важкого гранулометричного складу з низькими фільтраційними властивостями
В результаті проведених досліджень основних агроландшафтів Ширванської 
рівнини зроблено висновок, що найсприятливіші умови у формуванні та роз-
витку екологічно стійких умов створюються на незасолених ґрунтах (рівень 
грунтових вод – понад 1,5 м) при утриманні водопрочних макроагрегатов 
(більше 0,25 мм) близько 60 -80% і мікроагрегатів (менше 0,25 мм) близько 30-
40% при вологості від максимальної молекулярної до польової вологоємності. 
З метою поліпшення агрофізичних властивостей ґрунтів, а також підвищення 
ефективності меліорації засолених і солонцюватих грунтів важкого грануло-
метричного складу необхідно підвищувати водопроникність грунтів, здатність 
накопичення і збереження ними грунтової вологи шляхом обробки в період 
фізичної стиглості і промивання засолених ділянок. Також необхідно створю-
вати системи полезахисних лісових смуг і вводити грунтозахисні сівозміни, 
регулювати застосування мінеральних і органічних добрив, широко розпов-
сюджувати протиерозійні заходи і хімічну меліорацію, спрямовану на бороть-
бу з процесами засолення грунтів.

Ключові слова: екосистема, природне середовище, ландшафт, грунт, Кура-
Аразська низовина
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INFLUENCE OF A SOIL COVER AND HYDROLOGICAL 
CONDITIONS ON A DYNAMICS OF AN ECOLOGICAL 
CONDITION OF THE SHIRVAN STEPPE 

Abstract
Problem Statement and Purpose. In the article, previously, the analysis of the 
modern scales of landscape and ecological changes of natural environment in 
the territory of Shirvan Plain which is a part of Kur-Araz lowland are analyzed. 
Complex assessment of the soil cover and hydrological conditions of the plain is 
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conducted, as a sign that forms favorable environmental conditions for the life and 
work capacity of the population. Indicators of the ecological state of soils of adjacent 
territories and composition of surface waters, as well as river, marsh and ground 
waters and their time dynamics are analyzed. At the same time, the main goal is to 
divide the study area depending on the suitability of natural components, which in 
turn create favorable conditions in the steppe. The need to introduce strict control 
over the state of the soil cover and the mandatory performance of works to restore 
damaged territories is shown. 
The purpose of the article is to establish the features of the soil cover and the 
hydrological regime as a factor that forms favorable environmental conditions 
for the Shirvan steppe, which is part of the Kura-Araz lowland, the development 
of measures aimed at creating an opportunity to improve soil and environmental 
conditions, and the prospects for their use in a sustainable development environment 
economic system of the plain.
Materials & Methods. For the study, an extensive material on the main soil types 
that are under the influence of various natural (weathering, accumulation, flood, etc.) 
and anthropogenic (physico-chemical, meliorative, chemical, biological) factors are 
attracted and generalized. works of such soil researchers as MP Babaev, H. Ragimov, 
M. Gasanov, G. Yu. Israfilov, R. Mamedov and M. R. Abduyev.
Observations carried out on sections of cones of removals and in intercone depressions 
of rivers were analyzed. Turianchay, Geokchay, Girdimanchay, Akhsuchayde, more 
fertile cultured hydromorphic soils are formed.
Comparative analysis of long-term observation data and laboratory data, quantitative 
and qualitative indices of individual landscape units for determining the amount of 
salts and their migration from west to east are carried out.
To determine the degree of mineralization of groundwater in various parts of the 
territory and the possibility of their use, depending on their indicators, an analysis 
of the landscape and reclamation conditions of irrigated regions of the Shirvan plain 
is carried out.
Results. As a result of the studies, the main agrolandscapes of the Shirvan plain 
came to the conclusion that the most favorable conditions for the formation and 
development of environmentally sustainable conditions are created on non-saline 
soils (the groundwater level is more than 1.5 m) with a water-resistant macroaggregate 
(more than 0.25 mm) about 60-80% and microaggregates (less than 0.25 mm) about 
30-40% with a moisture content from the maximum molecular to the field capacity. 
In order to improve the agrophysical properties of soils and improve the melioration 
efficiency of saline and solonetsous soils of heavy granulometric composition, it is 
necessary to increase the water permeability of soil soils, the ability to accumulate 
and retain soil moisture by processing during physical ripeness and washing of 
saline sites. It is also necessary to create systems of field shelterbelts and introduce 
soil protection rotations, regulate the use of mineral and organic fertilizers, widely 
spread anti-erosion measures and chemical land reclamation aimed at combating soil 
salinization processes.

Keywords: the ecosystem, natural environmental, landscape, the soil, steppe, Kura-
Araz lowland
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ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ҐРУНТОТВОРНИХ ПОРІД ТА РЕНДЗИН ПОДІЛЬСЬКИХ 
ТОВТР

Досліджено термодинамічні та енергетичні характеристики ґрунтотворних 
порід та рендзин Подільських Товтр. Визначено, що характерною особливістю 
рендзин та ґрунтотворних порід є високі запаси енергії кристалічної 
решітки (Um), вільної енергії Гіббса (Gm298,15) та слабо мінливі значення 
ентропії (Sm298,15). Встановлено кореляційну залежність енергетичних та 
термодинамічних показників від вмісту оксидів хімічних елементів, визна-
чальним з яких є CaO. Обґрунтовано роль дернового процесу в акумулятивних 
процесах енергії гумусу.

Ключові слова: рендзини, Подільські Товтри, енергія кристалічної решітки, 
вільна енергія Гіббса, ентропія. 

ВСТУП

Останнім часом, все більшого розповсюдження набуває практика застосу-
вання енергетичних та термодинамічних характеристик ґрунтотворних порід і 
ґрунтів для встановлення потенціалу ґрунтотворення та подальшого ґрунтоге-
незу. Як відзначає Д. Г. Тихоненко «ґрунтогенез є складним антиентропійним 
біо-гео-фізико-хімічним процесом екзогенного перетворення на поверхні Зем-
лі речовин та енергії, причетним до формування з неродючої породи якісно 
нового, наділеного родючістю природного тіла – ґрунту» [13]. 

Одним із засновників концепції потенціалу ґрунтотворення вважається 
американський науковець Г. Йєнні, який у праці «Фактори ґрунтотворення» 
обґрунтував функціональний зв’язок між ґрунтом і найважливішими чинни-
ками ґрунтотворення. Згодом його положення набули підтримки та подаль-
шого розвитку в наукових працях В. Р. Волобуєва [1–2], А. Є. Ферсмана [14], 
І. Ш. Іскан дерова [7], С. А. Шоби, В. О. Таргульяна [11, 12], О. М.  Геннадіє-
ва [3], Ф. М. Лисецького [9], П. В. Голеусова [4], В. О. Забалуєва [6], Є. Н. Кра-
сєхи і С. П. Позняка [10] С. Г. Чорного, О. І. Єргіної [5], А. А. Кирильчука [8] 
та багатьох інших.

Зокрема, І. Ш. Іскандеров [7] запропонував розраховувати енергію криста-
лічної решітки (Um) і вільну енергію Гіббса (Gm) за емпіричними формулами. 
Маючи кількісні дані про склад мінералів, можна обрахувати основні термоди-

© В. В. Гарбар, 2018
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намічні функції ґрунтів. Враховуючи складність точного визначення мінераль-
ного складу ґрунтів, В. Р. Волобуєв [1–2] запропонував вважати мінеральну 
частину ґрунту сумою оксидів, а для розрахунків енергії кристалічної решітки 
та вільної енергії Гіббса використовувати дані валового хімічного аналізу мі-
неральної частини ґрунту. 

Досліджуючи онтогенетичні стадії рендзин Західного регіону України 
А. А.  Ки рильчук зазначає, що розвиток цього напряму досліджень створює 
певні можливості використання термодинамічних показників ґрунтів та ґрун-
тотворних порід, зокрема енергії кристалічної ґратки, вільної енергії Гіббса 
та ент ропії мінеральної частини для оцінки здатності гірських порід до ґрун-
тотворення [8]. Тому надзвичайно перспективним і актуальним є вивчення 
процесів ґрунтотворення саме з енергетичної та термодинамічної точки зору. 
Водночас зазначимо, що існуючі теоретичні та методологічні підходи потребу-
ють вдосконалення, оскільки існуючі засади мають низку недоліків та спірних 
питань, що значно обмежує можливості практичних досліджень. 

Метою дослідження є встановлення термодинамічних та енергетичних ха-
рактеристик ґрунтотворних порід та рендзин Подільських Товтр. Відповідно 
до мети, виділено такі завдання:

– дослідити термодинамічні та енергетичні характеристики ґрунтотвор-
них порід та рендзин Подільських Товтр. 

– визначити кількісні показники запасів енергії кристалічної решітки 
(Um), вільної енергії Гіббса (Gm298,15) та ентропії (Sm298,15). 

– обґрунтувати роль дернового процесу в акумуляції енергії гумусу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Впродовж 2013–2017 рр. була закладена система аналізованих ґрунтових 
розрізів на 5 ключових ділянках, що репрезентують рендзини на різних угід-
дях: ріллі, перелогах та цілинних ділянках під лісовими та лучно-степовими 
фітоценозами. Зразки ґрунту відбирались пошарово (через кожні 10 см). 

Зважаючи на широке впровадження енергетичного підходу, було застосо-
вано вже прийняті та апробовані в наукових працях [1, 2, 5, 6–8] розрахункові 
методи, запропоновані А. Є. Ферсманом та удосконалені В. Р. Волобуєвим із 
встановлення енергетичних та термодинамічних характеристик ґрунтотворних 
порід та рендзин Подільських Товтр, які базуються на твердженні про міне-
ральну частину ґрунту, як суму оксидів. В основу обрахунків покладено дані 
валового хімічного складу досліджуваних ґрунтів та ґрунтотворних порід, які 
ототожнюються з літостріальними відмінностями Подільських Товтр. Для ко-
ректного співставлення величин відсотковий вміст оксидів хімічних елементів 
був переведений в кДж/г застосовуючи наступні формули: 

                ,    (1)
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     ,  (2)

     ,      (3)

де Um – енергія кристалічної решітки (кДж/г); Gm – енергія Гіббса (кДж/г); 
Sm – ентропія (кДж/г); U – енергія кристалічної решітки (кДж/моль); G – енер-
гія Гіббса (кДж/моль); S – ентропія (кДж/моль); М – молярна маса сполуки  
(г/моль).

Для визначення енергії гумусу застосовували методику Д. С. Орлової та 
Л. А. Грішиної [8], якими було запропоновано спрощену формулу обрахунків:

          Q = 517,2 × Г × Н × d ,   (4)

де Q – запаси енергії акумульовані гумусом ґрунту, млн. ккал/га; 517,2 – коефі-
цієнт переведення у млн. ккал/га; Г – вміст гумусу, %; Н – потужність горизон-
ту, м; d – щільність будови ґрунту, г/см3.

Розрахункові операції та графічну обробку даних виконувались за допомо-
гою програмних пакетів Microsoft Office Excel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Отримані результати досліджень засвідчують, що характерною особли-
вістю рендзин та ґрунтотворних порід є високі запаси енергії кристалічної 
решітки (Um = 6951,44–17728,82 кДж/г) та вільної енергії Гіббса (Gm298,15 = 
1089,07–1327,72 кДж/г), а також слабо мінливі значення ентропії (Sm298,15 = 
65,12–67,75  кДж/г × град) (табл. 1, рис. 1).

Такі низькі енергетичні показники ґрунтотворних порід зумовлені значним 
вмістом СаО. Проте, як стверджує у своїх дослідженнях В. О. Забалуєв [6], гір-
ські породи, які характеризуються меншими показниками запасів внутрішньої 
енергії мають більшу реакційну спроможність і створюють сприятливі умови 
для біологічного освоєння, що цілком узгоджується із твердженням В.  А.  Ков-
ди [5, 8] про обернено пропорційну залежність між запасами внутрішньої 
енергії материнських порід та родючістю ґрунтів. 

Встановлено, що досліджувані ґрунтотворні породи характеризуються 
значною часткою безкремнеземної енергії, оскільки збагачені переважно на 
CaCO3, на відміну від порід, які мають високу енергію кристалічної решітки за 
рахунок високого вмісту Силіцію. Оскільки така гратка є міцною і важче руй-
нується, то це створює умови для накопичення в ґрунті залишкових мінералів, 
що опосередковано свідчить про залишкове оглинювання ґрунтового профілю 
[8, 15].
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Водночас, значних відмінностей між енергетичними показниками рендзин 
сформованих на різних материнських породах не виявлено. Існує лише їхня 
профільна диференціація, що чітко корелює з даними валового хімічного скла-
ду. Зокрема найвищими значеннями енергії кристалічної решітки (Um) харак-
теризуються верхні генетичні горизонти профілю рендзин, де її величини зна-
ходяться в межах 16569,21–17728,82 кДж/г і знижуються вниз по профілю до 
7932,12–13318,39 кДж/г. Це зумовлено значним відносним вмістом SiO2, який 
має найвищі енергетичні показники і відповідно найбільше впливає на їх за-
паси в ґрунті.

Варіабельність показників вільної енергії Гіббса (Gm298,15) дещо більша. 
Так найбільшими показниками закономірно відзначається бура парарендзи-
на (АП2, переліг) – 1327,82–1226,05 кДж/г, найменшими – рендзина типова 
сформована на щільних вапнякових породах під лучно степовою рослинністю 
(ВЦ-4) – 1295,77–1112,04 кДж/г.

Відношення вільної енергії Гіббса до енергії кристалічної ґратки (Gm/Um, %) 
(табл. 1) дає підстави стверджувати, що незважаючи на досить низькі показни-
ки енергії кристалічної ґратки, досліджувані ґрунти мають досить значну част-
ку вільної енергії Гіббса, яка може перетворитися у роботу. Тобто елементарні 
ґрунтові процеси, зокрема гумусоутворення, гумусонакопичення, вивітрюван-
ня, вилуговування, знекарбоначування будуть розвиватись досить інтенсивно.

Показники ентропії (Sm298,15), досліджуваних ґрунтів коливаються в дуже 
вузьких межах – 67,29–67,87 кДж/г × град у верхніх генетичних горизонтах та 
65,69–67,60 кДж/г × град – в нижніх. При цьому, тренд розподілу показників 
ентропії не завжди корелює з розподілом величин енергії кристалічної решітки 
і особливо показниками енергії Гіббса. А. Є. Ферсман досліджуючи закономір-
ності цих показників, зазначає: «… утворення кристалічної решітки із вільних 
іонів є процесом зменшення вільної енергії системи, що веде до збільшення її 
ентропії» [14].

Але при цьому автор стверджує, що така властивість спостерігається лише 
за умови, якщо брати до уваги систему загалом, тобто суму іонів, які склада-
ються у решітки і матеріальне середовище, у якому вивільнена енергія роз-
сіюється.

Якщо ж систему розуміти виключно як суму іонів, то у разі переходу з іон-
ного газу в кристалічний стан, їхня ентропія (розсіяна енергія) не зростає, а 
зменшується [8; 14].

Серед особливостей профільного розподілу енергетичних показників слід 
відзначити вирівнювання їхніх величин між генетичними горизонтами Нса та 
НРса, розрізу БР-3, що зумовлено антропогенною педотурбацією мінеральної 
частини ґрунту.

З позиції енергетичного підходу гумус як і мінеральна частина ґрунту є по-
тужним геохімічним акумулятором, який в планетарному масштабі, за твер-
дженнями В. А. Ковди зосереджує близько 1020 ккал енергії [13]. 
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Рис. 1. Енергія кристалічної решітки (Um) – А, вільної енергії Гіббса (Gm298,15) – Б  
та ентропії (Sm298,15) – В рендзин та ґрунтотворних порід Подільських Товтр

Перші методичні розробки з досліджень енергії гумусу обґрунтовані 
І.  В.  Тюріним, який на основі кількісного вмісту Карбону та окислювальної 
здатності гумусу розробив формулу для обчислення запасів його енергії [13]. 

Застосувавши зазначений метод ми розрахували запаси енергії акумульова-
ні в гумусових горизонтах (табл. 2).

Отримані показники засвідчують, що для досліджуваних рендзин харак-
терна значна варіабельність енергії гумусу, зумовлена насамперед різним його 
вмістом. Так, найбільшими запасами енергії в гумусі (2347–2488 мДж/га в 10-
ти сантиметрах гумусового горизонту Нса) характеризуються рендзини типові, 
що формуються на щільних вапняках вершин товтр. Найменшими запасами – 
бурі парарендзини схилів товтр (742,13 мДж/га в 10-ти сантиметрах гумусово-
го горизонту Нса).

Важливу роль для активного накопичення енергії в гумусі відіграє інтен-
сивність дернового процесу та видовий склад рослин, що беруть участь в ґрун-
тотворному процесі. Зокрема, В. Р. Волобуєв у своїх працях [2] зазначав, що 
трав’яниста рослинність зумовлює накопичення в декілька разів більше енергії 
гумусу, ніж лісова, а «м’які» морфологічні частини рослин (листя і стебла трав, 
листя кущів і дерев), відповідно привносять в ґрунт більше енергії, ніж «твер-
ді» (гілки, корені, стовбури).
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Таблиця 2
Запаси енергії гумусу рендзин Подільських Товтр

Генетичні горизонти Потужність 
горизонту, см Гумус, % Щільність 

будови, г/см3
Запаси енергії,

мДж/га

Рендзина неповнорозвинена на щільних літотамнієвих вапняках,
МД «Скалат», розріз CЦ-4 (цілина, лучно-степова рослинність)

Hca 16 14,01 0,82 3980,27

Рендзина типова на елювії серпуло-моховаткових вапняків, 
МД «Вербка», розріз ВЦ-4 (цілина, лучно-степова рослинність)

Нса 21 13,56 0,81 4994,65

НРса 17 6,32 0,93 2163,66

Рендзина типова на елювії літотамнієвих вапняків, 
МД «Івахнівці», розріз ІЦ-1 (цілина, лучно-степова рослинність)

Нса 15 13,06 0,83 3520,90

НРса 19 6,43 0,92 2592,58

Рендзина типова на елювії літотамнієвих вапняків, 
МД «Антонівка», розріз АЛ-1 (ліс)

Hca 20 4,06 0,82 1441,82

HPca 26 2,90 1,01 1649,05

Рендзина типова на елювіально-делювіальних відкладах серпуло-моховаткових вапняків, MД 
«Боришківці», розріз БР3 (рілля)

Нсаорн + Нсап/орн 27 4,06 1,15 2729,78

НРса 20 3,01 1,18 1538,22

Рендзина типова на елювії літотамнієвих вапняків, 
MД «Івахнівці», розріз ІР-2 (рілля)

Нсаорн + Нсап/орн 22 4,18 1,11 1124,73

НРса 20 3,26 1,37 1934,23

Бура парарендзина на карбонатних полігенетичних суглинах підстелених елювієм 
літотамнієвих вапняків, МД «Антонівка», розріз AП-2 (переліг)

Нсаорн + Нсап/орн 24 2,58 1,38 1850,34

НРса 26 1,73 1,28 1246,72

Загалом, дослідження енергетики ґрунтів – надзвичайно актуальний на-
прям, що в перспективі допоможе у вирішенні багатьох проблем генетичного 
ґрунтознавства. Проте на сьогодні він потребує розробки нових фундаменталь-
них теоретичних та методологічних підходів, оскільки існуючі засади мають 
низку недоліків, як теоретичного, так і методологічного характеру, що значно 
обмежує можливості практичних досліджень.
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ВИСНОВКИ

1. Характерною особливістю рендзин та ґрунтотворних порід є високі за-
паси енергії кристалічної решітки (Um = 6951,44–17728,82 кДж/г) та вільної 
енергії Гіббса (Gm298,15 = 1089,07–1327,72 кДж/г), а також слабо мінливі зна-
чення ентропії (Sm298,15 = 65,12–67,75 кДж/г × град), що зумовлено значним 
вмістом CaO.

2. Встановлено, що досліджувані ґрунтотворні породи характеризують-
ся значною часткою безкремнеземної енергії, оскільки збагачені переважно на 
CaCO3, на відміну від порід, які мають високу енергію кристалічної решітки за 
рахунок високого вмісту Силіцію. Оскільки така гратка є міцною і важче руй-
нується, то це створює умови для накопичення в ґрунті залишкових мінералів, 
що опосередковано свідчить про залишкове оглинювання ґрунтового профілю.

3. Найвищими значеннями енергії кристалічної решітки (Um) характе-
ризуються верхні генетичні горизонти профілю рендзин, де її величини зна-
ходяться в межах 16569,21–17728,82 кДж/г і знижуються вниз по профілю до 
7932,12–13318,39 кДж/г. Це зумовлено значним відносним вмістом SiO2, який 
має найвищі енергетичні показники і відповідно найбільше впливає на їх за-
паси в ґрунті.

4. Для досліджуваних рендзин характерна значна варіабельність енергії 
гумусу. Найбільшими запасами енергії в гумусі (2347–2488 мДж/га в 10-ти 
сантиметрах гумусового горизонту Нса) характеризуються рендзини типові, 
що формуються на щільних вапняках вершин товтр. Найменшими запасами – 
бурі парарендзини схилів товтр (742,13 мДж/га в 10-ти сантиметрах гумусово-
го горизонту Нса). Важливу роль для активного накопичення енергії в гумусі 
відіграє інтенсивність дернового процесу та видовий склад рослин.
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ЭНЕРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 
И  РЕНДЗИН ПОДОЛЬСКИХ ТОЛТР

Резюме
Исследованы термодинамические и энергетические характеристики почвоо-
бразующих пород и рендзин Подольских Толтр. Определено, что характерной 
особенностью рендзин и почвообразующих пород являются высокие запасы 
энергии кристаллической решетки (Um), свободной энергии Гиббса (Gm298,15) 
и слабо меняющиеся значения энтропии (Sm298,15). Установлена корреляцион-
ная зависимость энергетических и термодинамических показателей от содер-
жания оксидов химических элементов, определяющим из которых является 
CaO. Обоснована роль дернового процесса в аккумулятивных процессах энер-
гии гумуса. 

Ключевые слова: рендзины, Подольские Толтры, энергия кристаллической 
решетки, свободная энергия Гиббса, энтропия. 
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ENERGY AND THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF PARENT MATERIAL AND RENDZINAS (RENDZIC 
LEPTOSOLS) OF THE PODILSKI TOVTRY

Abstract
Problem Statement and Purpose. In recent years, the practice of applying energy 
and thermodynamic characteristics of parent material and soils to the establishment 
of the potential of soil formation has become more widespread. The development 
of this area of research creates certain possibilities for using the thermodynamic 
characteristics of soils and parent material: the energy of the crystalline lattice, Gibbs 
free energy and the entropy of the mineral part to assess the ability of rocks to soil 
formation. Therefore, it is extremely promising and topical to study the processes of 
soil formation from the energy and thermodynamic point of view. The purpose of the 
study is to establish the energy and thermodynamic characteristics of parent material 
and rendzinas (Rendzic Leptosols) of the Podilski Tovtry.
Data & Methods. During 2013–2017 we laid down 5 modal sections. The system of 
soil sections represents rendzinas in different lands: arable lands, fallows and virgin 
areas under forest and meadow phytocenoses.
To install Energy and thermodynamic characteristics of parent material and rendzinas 
(Rendzic Leptosols) of the Podilski Tovtry we have applied methods based on data 
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conversion of the gross chemical composition, humus content, bulk density of the 
studied soils and parent material in the energy indices: the energy of the crystalline 
lattice (Um), Gibbs free energy (Gm298,15) and the entropy (Sm298,15) and the humus 
energy. 
Results. A characteristic feature of the rendzinas and parent material is the high 
energy reserves of the crystalline lattice (Um = 6951.44–17728.82 kJ/g) and Gibbs 
free energy (Gm298,15 = 1089.07–1327.72 kJ/g) and slightly changing values of 
entropy (Sm298,15 = 65.12–67.75 kJ/g×degrees), which is due to significant CaO 
content. The investigated parent material are characterized by a high content of non-
silicon energy, since they are enriched predominantly on CaCO3, in contrast to rocks 
that have high crystalline lattice energies due to the high content of silicon. This 
crystalline lattice is strong and harder to break down. This creates conditions for the 
accumulation of residual minerals in the soil. This implies indirectly about residual 
claying of soil profile. The upper genetic horizons of the rendzinas profile are 
characterized by the highest values of the energy of the crystalline lattice (Um). The 
values are within the range 16569.21-17778.82 kJ/g and decrease down the profile 
to 7932.12-13318.39 kJ/g. This is due largely relative content of SiO2, which has the 
highest energy figures and, accordingly, most influences on their reserves in the soil. 
For the studied rendzinas a significant variability of humus energy is characteristic. 
Typical rendzinas, formed on dense limestones of the tops of the Podilski Tovtry, 
are characterized by the largest reserves of energy in humus (2347-2488 mJ/ha in 10 
centimeters of humus horizon Нса). Brown pararendzynas, formed on the slopes of 
the Tovtry, characterized by minimal humus energy (742.13 mJ/ha).

Keywords: rendzinas (Rendzic Leptosols), Podilski Tovtry, the energy of the 
crystalline lattice, Gibbs free energy and the entropy.
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БІОГЕННА ТУРБАЦІЯ ЛУЧНИХ ҐРУНТІВ МУРАХАМИ 
ВИДУ LASIUS FLAVUS

Наведено результати дослідження біогенної турбації лучних ґрунтів мура-
хами виду Lasius flavus. Проаналізовано фізичний стан ґрунтів під перелога-
ми і сформованими на них мурашниками. Встановлено, мурашки змінюють 
фізичні властивості ґрунтів, зокрема, впливають на гранулометричний склад, 
сприяють покращенню мікроагрегатного складу ґрунтів, загальних фізичних 
властивостей, поліпшують їхній структурно-агрегатний стан. 

Ключові слова: лучні ґрунти, мурахи виду Lasius flavus, гранулометричний, 
структурно-агрегатний склад, загальні фізичні властивості. 

ВСТУП

Роль тварин у кругообігу речовин у природі і формуванні ґрунтів є надзви-
чайно важливою і неповністю дослідженою. Педобіота часто привертає увагу 
дослідників ґрунтів у контексті ґенези, їхньої еволюції, трансформації влас-
тивостей, агрофізичного та агроекологічного стану ґрунтів. Для численних 
живих організмів ґрунт – це середовище їхнього життя, у ньому завжди є їжа 
і захисток від ворогів. На думку М. С. Гилярова, ґрунт – це особливе середови-
ще існування, яке для багатьох груп тварин виявилось перехідним від водного 
способу життя до надземного [1].

Мурахи виду Lasius flavus суттєво впливають на біотурбаційні процеси у 
ґрунтах. Значимість мурах обумовлена їхньою численністю. Але не тільки цим. 
Важливими є й особливості способу життя мурах, їхнє харчування та зв’язки з 
іншими тваринами, рослинами, ґрунтом [2]. 

Біотурбаційним процесам в ґрунтах присвячено відносно небагато науко-
вих публікацій. Деякі відомості є і про вплив термітів, мурашок на власти-
вості ґрунтів [2, 4, 6]. Зокрема, результати досліджень впливу термітів і мурах 
на фізико-хімічні властивості ґрунтів викладено у наукових працях В. Кірбі, 
М.  О.  Хо лодковського, Н. О. Дімо, І. А. Крупенікова, А. А. Котової, І. М. Ма-
линовської, В. А. 3ряніна, Н. Едвардса та ін. Водночас, вивченість впливу 
мурах на біотубаційні процеси та фізичні властивості ґрунтів є недостатнім, 
що визначило актуальність проведення даних досліджень. Такі дослідження в 
Україні проведено нами вперше.

© В. Г. Гаськевич, 2018
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Мета досліджень – схарактеризувати агрофізичний стан ґрунтів в контек-
сті впливу мурах виду Lasius flavus. Для досягнення поставленої мети було 
виконано наступні завдання: проведено польові та лабораторні дослідження 
непорушених і біогенно-змінених ґрунтів. Об’єкт досліджень – лучні ґрун-
ти, зайняті під перелогами і сформовані на них мурашники. Предмет дослі‑
джень – гранулометричний, мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад, 
загальні фізичні властивості ґрунтів та мурашників. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження біотурбаційних процесів у лучних ґрунтах під впливом му-
рах виду Lasius flavus проводились в межах Немирівсько-Брюховицького при-
родного району Розтоцько-Опільської горбогірної фізико-географічної області 
Західно-Українського краю зони широколистяних лісів [5]. Ключова ділянка 
закладена на території Бірківської сільської ради Яворівського району Львів-
ської області. При проведенні досліджень було застосовано польові та лабо-
раторні методи, зокрема, порівняльно-географічний, порівняльно-профільний, 
порівняльно-аналітичний. Аналітичні дослідження виконано у сертифікованій 
лабораторії аналізу ґрунтів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відповідно методик і 
стандартів, прийнятих в Україні. Оцінка фізичного стану ґрунтів проводилась 
шляхом розрахунків відповідних показників і коефіцієнтів. Вивчались фізичні 
властивості непорушених лучних ґрунтів під перелогами, під мурашниками і 
мурашників, сформованих мурахами виду Lasius flavus. 

При проведені досліджень використовувались топографічні та ґрунтові кар-
ти масштабу 1:10000. Забарвлення ґрунтів визначалось за шкалою Манселла. 
На непорушених лучних ґрунтах закладались повні ґрунтові розрізи, під му-
рашниками – напіврозрізи глибиною 60-70 см з метою характеристики товщі 
життєдіяльності мурах виду Lasius flavus. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Лучні ґрунти (Umbrisols Gleyic) приурочені до понижень рельєфу, окраїн 
боліт, долин річок і днищ балок, шлейфів схилів. Вони складають основу зе-
мель меліоративного фонду, використовуються переважно під ріллею, перело-
гами, присадибними землями, кормовими угіддями тощо. 

Колонії земляних червоних мурах виду Lasius flavus найчастіше поселяють-
ся на пасовищах, сіножаттях, перелогах. Характерними для поселення мурах 
є території вздовж доріг, меліоративних каналів, закинутих присадибних ді-
лянок, узлісся. В межах колоній мурахи формують специфічний форми рельє-
фу – мурашники. Кількість мурашників, за нашими підрахунками, в межах 
одного гектара може становити від кількох десятків до сотень. Мурашники до-
сягають у діаметрі 0,7-0,8 м, у висоту – 0,25-0,50 м, мають конусоподібну або 
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циліндричну форму, з куполоподібною вершиною. В середині мурашники про-
низані численними пустотами округлої форми діаметром 2,0-2,5 см – ходами, 
галереями тощо. Мурашники за віком ми поділили на старі або зрілі, і молоді. 
Зверху старі мурашники покриті міцною, досить твердою і водостійкою кір-
кою товщиною 0,5-0,7 см, яка захищає їх від руйнівної дії опадів, перегрівання 
на сонці тощо. Старі мурашники здебільшого зарослі пирієм, осокою, польо-
вим хвощем. Кірка на поверхні молодих мурашників тонша, близько 0,2 см, 
вони мають конусоподібну форму, менше зарослі рослинністю. 

Оскільки мурашники займають певні площі пасовищ і перелогових земель, 
за їхньою участю відбуваються значні за масштабами ґрунтові процеси, поста-
ло необхідним детальне вивчення трансформованих мурашниками ґрунтів, що 
підтверджує актуальність проведених досліджень. 

Гранулометричний склад лучних ґрунтів, сформованих на алювіально-де-
лювіальних відкладах, відзначається відносною однорідністю в межах про-
філю і характеризується як легкосуглинковий та середньосуглинковий. Вміст 
фракцій фізичної глини (частинки розміром <0,01 мм) у гумусово-акумулятив-
ному горизонті Нgl становить 27,4-39,8% (табл. 1). Серед фракцій переважає 
дрібний пісок (частинки розміром 0,25-0,05), вміст якого коливається від 40,8 
до 56,4%. Фракція мулу (частинки розміром <0,001 мм) становить 14,6%, збе-
рігаючи тенденцію до зростання із глибиною. 

Життєдіяльність мурах виду Lasius flavus вплинула на гранулометричний 
склад ґрунтів, хоча однонаправлених змін не виявлено. Механізм таких змін 
потребує подальших досліджень. Спостерігається тенденція як полегшення 
гранулометричного складу, так і його поважчання порівняно з непорушеними 
лучними ґрунтами. Вміст фізичної глини коливається у межах 14,0-43,7%, що 
характеризує гранулометричний склад субстрату мурашників як супіщаний, 
легкосуглинковий і середньосуглинковий.

У досліджуваних мурашниках, порівняно з непорушеними ґрунтами, збе-
рігається переважання фракції дрібного піску та простежується тенденція до 
зростання вмісту крупного і середнього піску (частинки розміром 1-0,25 мм). 
Вміст мулистої фракції також має тенденцію як до зростання, так і до зменшен-
ня, коливаючись у діапазоні від 3,7 до 19,6% (табл. 1). 

Мікроагрегатний аналіз ґрунтів, відображаючи ступінь міцності зв’язків 
між елементарними ґрунтовими частинками, визначає співвідношення виді-
лених фракцій, що дає можливість судити про формування мікроструктури, 
шпаруватого простору і структури ґрунту загалом. 

У складі мікроагрегатів лучного непорушеного ґрунту у гумусово-акуму-
лятивному горизонті Нgl переважають фракції розміром більше 0,01 мм, що є 
характерним для ґрунтів легкого гранулометричного складу. В гумусово-аку-
мулятивному орному горизонті фракція 1-0,25 мм становить 47,8%, а в гумусо-
во-акумулятивному підорному горизонті Hglп/ор домінують фракції розміром 
0,25-0,05 мм – 61,3% (табл. 2). Вміст активного мулу у верхній частині ґрунто-
вого профілю становить 4,0-8,2% і з глибиною залишається майже незмінним.
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Мікроагрегатний склад мурашників характеризується подібною тенденцією 
розподілу ґрунтових агрегатів, як у лучного непорушеного ґрунту. Проте суттє-
вою відмінністю є значно менший вміст мулу, який становить 0,2-0,4% (табл. 
2). Низький вміст мулистих частинок позитивно позначається на процесах мі-
кроструктуроутворення, а, отже, і на процесах макроструктуроутворення. Вод-
ночас, мікроструктура характеризується невисокою міцністю, що зумовлено 
домінуванням у складі мікроагрегатів розміром більше 0,01 мм неагрегованих 
зерен кварцу (пісок і грубий пил).

Таблиця 2
Мікроагрегатний склад лучних ґрунтів і мурашників

№
 р

оз
рі

зу

Ге
не

ти
чн

і 
го

ри
зо

нт
и

Гл
иб

ин
а 

ві
дб

ор
у 

зр
аз

кі
в,

 с
м

Розмір агрегатів у мм, кількість у %

Фізичний пісок Фізична глина
Сума мі-
кроагре-

гатів
< 0,01

пісок пил мул

1-0,25 0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 < 0,001

Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 
на делювіальних відкладах (переліг)

1
Нgl 3-26 47,8 31,8 3,5 5,7 7,2 4,0 16,9

Нglп/
ор. 26-37 25,4 61,3 2,2 1,6 1,3 8,2 11,1

Мурашник 1

– – – 28,1 59,2 8,8 2,3 1,3 0,3 3,9

Мурашник 2

– – – 30,2 43,4 7,9 4,3 1,2 0,2 5,7

Мурашник 3

– – – 38,0 54,0 1,1 9,8 4,7 0,4 14,9

Для оцінки гранулометричного і мікроагрегатного стану ґрунтів і мураш-
ників розраховано низку показників, зокрема, фактор дисперсності за Качин-
ським; фактор структурності за Фагелером; ступінь агрегованості за Бейвером 
і Роадесом та інші (табл. 3). В основі розрахунків цих показників лежить по-
рівняння вмісту різних фракцій, одержаних при гранулометричному і мікро-
агрегатному аналізах, в одних і тих самих зразках ґрунту. 

Ґрунти мурашників, порівняно з непорушеними лучними ґрунтами, харак-
теризуються кращою водостійкістю мікроструктури, здатністю до острукту-
рення, протиерозійною стійкістю. 



100

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

Таблиця 3
Оцінка гранулометричного і мікроагрегатного стану  

лучних ґрунтів та мурашників
№
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, %

Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 
на делювіальних відкладах (переліг)

1 Нgl 3-26 27,40 72,60 9,55 37,17 -21,7 10,5 0,62

Нglп/
ор. 26-37 25,64 74,36 35,41 55,27 18,5 28,7 1,77

Мурашник 1

– – – 2,38 97,62 16,95 31,58 18,5 19,4 6,05

Мурашник 2

– – – 5,40 94,60 5,43 8,58 -16,5 -4,5 0,71

Мурашник 3

– – – 2,04 97,96 39,13 54,56 28,6 36,8 11,95

За результатами розрахунків, фактор структурності за Качинським у луч-
них ґрунтів дорівнює 27,40, мікрооструктуреність ґрунтів оцінюється як за-
довільна, тоді як у мурашників мікрооструктуреність характеризується як ви-
сока, фактор структурності становить 2,38-5,40. Висока потенційна здатність 
до оструктурення і стійкість до руйнівної дії води більшості досліджених під-
тверджується іншими розрахованими показниками – фактором структурності 
Фагелера, ступенем агрегованості Бейвера-Роадеса, числом агрегації Пусто-
войтова тощо (табл. 3). Мурашники, порівняно з лучними ґрунтами, характе-
ризуються вищою протиерозійною стійкістю. Розрахований показник проти-
ерозійної стійкості за Вороніним і Кузнєцовим для лучних ґрунтів становить 
0,62% і характеризується як низький, тоді як у ґрунтів мурашників його вели-
чина коливається від 0,71 до 11,95%, тобто, протиерозійна стійкість низька, 
середня і висока. Цим пояснюється стійкість мурашників до випадання дощів, 
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навіть зливових, за яких мурашники не руйнуються. Водночас, в молодих му-
рашниках (мурашник 2) протиерозійна стійкість нижча, порівняно із старими 
мурашниками (мурашники 1, 3). Очевидно, висока здатність до оструктурен-
ня, водостійкість та протиерозійна стійкість зумовлена виділеннями мурах, які 
вони використовують для “будівництва” своїх осель. 

Макроструктура ґрунту тісно пов’язана з його мікроагрегатним складом. 
Для лучного ґрунту вміст повітряно-сухих агрегатів розміром 0,25-10 мм в ко-
лишньому орному гумусово-акумулятивному горизонті Hgl становить 27,96 % 
і зменшується із глибиною (табл. 4). За шкалою оцінки, структурно-агрегатний 
стан ґрунтів характеризується як незадовільний. Відповідно, коефіцієнт струк-
турності становить 0,39, що підтверджує незадовільний структурно-агрегат-
ний стан ґрунтів. В лучних ґрунтах під мурашником №1 структурно-агрегатний 
стан ґрунтів також незадовільний, коефіцієнт структурності становить  0,30. 

Структурно-агрегатний склад непорушених лучних ґрунтів відзначається 
доброю водостійкістю, підтвердженням чого є величина критерію водостій-
кості АФІ, величина якого становить 476,10%, а також за сумарним вмістом 
агрегатів більших 0,25 мм при мокрому просіюванні (І. В. Кузнєцова) в ґрунтах 
під мурашником водостійкість структури характеризується як добра.

Поліпшення структурно-агрегатного стану спостерігається в усіх досліджу-
ваних зразках ґрунтів, відібраних з мурашників. Вміст агрономічно-цінних 
агрегатів в мурашниках зростає, досягаючи значень 53,03-88,70%, структура 
характеризується як задовільна і добра. Коефіцієнт структурності коливається 
у межах 1,12-7,85, що також свідчить про задовільну і добру оструктуреність 
ґрунтів (табл. 4). 
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Водночас, водостійкість макроструктури ґрунтів мурашників є меншою, 
порівняно з непорушеними ґрунтами. За величиною критерію водостійкості 
АФІ, який коливається у межах 77,83-128,79%, водостійкість структури харак-
теризується переважно як задовільна, менше – як добра. Від руйнівної дії води 
структуру ґрунтів мурашників захищає поверхнева кірка. 

Із загальних фізичних властивостей ми досліджували щільність твердої 
фази, щільність будови та загальну шпаруватість непорушених лучних ґрунтів 
і мурашників (табл. 5). Щільність твердої фази є одним з найбільш стабільних 
параметрів ґрунту. В гумусово-акумулятивному горизонті Нgl непорушених 
лучних ґрунтів величини щільності твердої фази становить 2,42-2,43 г/см3. 

Таблиця 5
Загальні фізичні властивості лучних ґрунтів і мурашників

Генетичні 
горизонти

Глибина відбору 
зразків, см

Щільність твердої 
фази, г/см3

Щільність будови, 
г/см3

Загальна 
шпаруватість, %

Лучний неглибокий глеюватий піщано-легкосуглинковий 
на делювіальних відкладах (переліг)

Нgl 3-26 2,43 1,41 41,97

Нglп/ор. 26-37 2,42 1,44 40,49

Мурашник 1

– 0-10 2,34 0,80 65,81

– 15-25 2,37 0,80 66,24

Нgl 30-40 2,40 1,08 55,00

Нgl 40-50 2,45 0,70 71,42

Мурашник 2

– 0-10 2,38 0,82 65,54

– 20-30 2,41 0,81 66,39

Мурашник 3

– 0-10 2,49 0,78 68,67

Мурашник 3

– 0-10 2,67 1,08 59,55

В ґрунтах мурашників не виявлено однонаправлених змін щільності твердої 
фази, її величина має тенденція як до зменшення, так і до зростання. Це, оче-
видно, зумовлено кількістю принесених мурахами органічних решток, ступе-
нем їхньої мінералізації і віком самого мурашника. 



104

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

Щільність будови у горизонті Нgl непорушених ґрунтів становить 1,41-
1,41  г/см3, ґрунт характеризується як сильно ущільнений [3]. В ґрунтах му-
рашників простежується суттєве зменшення величини щільності будови до 
0,78-1,08 г/см3, ґрунт характеризується як розпушений і багатий на органічні 
рештки. При цьому меншими, порівняно з непорушеними ґрунтами, значення-
ми величини щільності будови характеризується товща ґрунту під мурашни-
ком, що спричинено численними ходами мурах. 

Величина загальної шпаруватості у горизонті Hgl непорушених ґрунтів 
становить 40,49-41,97% і характеризується як незадовільна [3]. В ґрунтах му-
рашників величина загальної шпаруватості коливається у межах 59,55-68,67%, 
тобто, характеризується здебільшого як відмінна. Мурахи, завдяки створенню 
системи ходів і галерей, покращують аерацію ґрунтів. 

Як зазначає Н. Едвардс, ці невтомні маленькі трудівники здатні переробити 
і структурувати до 80 кг ґрунту на рік, знищують шкідників культурних рослин 
[6]. Проте, ґрунти зайняті мурашниками для людини і її сільськогосподарської 
діяльності є негативним явищем, оскільки ускладнюють використання земель, 
особливо для сінокосіння. Водночас мурашники, при обробітку ґрунту сіль-
ськогосподарською технікою, зокрема дисковими боронами, легко руйнують-
ся, залишаючи у ґрунті органічні рештки, подібні на компост. На ріллі колонії 
мурах і мурашники практично знищуються, ті, що залишаються – значно мен-
ших розмірів і не такі численні. Для збереження колоній мурах на ріллі можна 
було б залишати смуги або острівці, які б не оброблялись декілька років. 

ВИСНОВКИ

За результатами польових і лабораторних досліджень встановлено, що му-
рашки виду Lasius flavus спричинили низку змін фізичних властивостей лучних 
ґрунтів. Не виявлено однонаправлених змін гранулометричного складу, в ґрун-
тах мурашників, порівняно з непорушеними відмінами, має місце його поваж-
чання, так і полегшення. В ґрунтах мурашників покращується мікроагрегат-
ний склад ґрунту, водостійкість і міцність мікроагрегатів, їхня протиерозійна 
стійкість, поліпшується структурно-агрегатний склад за рахунок збільшення 
вмісту агрономічно-цінних агрегатів, а також зменшується величина щільності 
будови, зростає загальна шпаруватість. В мурашниках і під мурашниками по-
кращується аерація ґрунтів. 

Загалом вплив мурах виду Lasius flavus на фізичні властивості ґрунтів, їхній 
агро – і екофізичний стан, можна оцінити як позитивний. Окрім цього, мурахи 
знищують шкідників культурних рослин, збагачують ґрунт поживними решт-
ками, подібними на компост. 
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БИОГЕННАЯ ТУРБАЦИЯ ЛУГОВЫХ ПОЧВ МУРАВЬЯМИ 
ВИДА LASIUS FLAVUS

Резюме
Приведены результаты исследования биогенной турбации луговых почв мура-
вьями вида Lasius flavus. Проанализировано физическое состояние почв под 
перелогами и сформированными на них муравейниками. Установлено, что 
муравьи изменяют физические свойства почв, в частности, влияют на грану-
лометрический состав, способствуют улучшению микроагрегатного состава 
почв, общих физических свойств, улучшающих их структурно-агрегатное со-
стояние. 

Ключевые слова: луговые почвы, муравьи вида Lasius flavus, гранулометри-
ческий, структурно-агрегатный состав, общие физические свойства. 
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BIOGENIC TURBATION OF MEADOW SOILS BY THE 
SPECIES OF- ANTS LASIUS FLAVUS

Abstract
Problem Statement and Purpose. The influence of Lasius flavus ants on the 
bioturbation processes in soils and their properties are insufficiently studied, which 
determines the relevance of the research.
The purpose of the research is to describe the agrophysical state of the soil in the 
context of influence of Lasius flavus ants. The object of the research is meadow 
soils under grassland and ant colonies formed thereon. The subject of the research 
is granulometric, microaggregate, structural and aggregate composition, general 
physical properties of soils and ant colonies.
Data & Methods. In the article, our own field and laboratory research materials were 
used. Common methods of soil research (comparative-geographical, comparative-
profile, analytical) were used. The assessment of the physical condition of soils 
and ant colonies was carried out by calculating the corresponding coefficients and 
indicators.
Results. Activity of the Lasius flavus ants affected the granulometric composition of 
soils, no unidirectional changes were detected though. Both decrease and increase in 
the granulometric composition as compared to the undisturbed meadow soils have 
been observed.
Microaggregate composition of the ant colonies as compared to the undisturbed 
soils is characterized by better water resistance, ability to structure formation, anti-
erosion resistance. According to the calculations, the Kachynskyi’s structural factor 
in the meadow soils is equal to 27.40%, the microstructure of soils is estimated as 
satisfactory. In ant colonies, the structural factor is 2.38-5.40%, microstructure is 
characterized as high.
In the aggregate structure of the ant colonies, the content of agronomically valuable 
aggregates of 10-0.25 mm is increasing reaching the level of 53.03-83.94%, the 
structure is characterized as satisfactory and good. The structure coefficient varies 
within 1.12-7.85 which also indicates a satisfactory and good structure formation of 
soils.
In ant colonies, there is a significant decrease in the structure density as compared 
with undisturbed soils – from 1.41-1.44 g/cm3 to 0.78-1.08 g/cm3, which characterizes 
their composition as loose and rich in organic remains. The total porosity in ant 
colonies increases to 59.55-68.67%, i.e., it is characterized as excellent. Moreover, 
Lasius flavus ants improve soils aeration.
Therefore, Lasius flavus ants caused changes in the physical properties of the 
meadow soils, which can be assessed as positive in the context of the agro- and 
ecophysical condition of soils.

Keywords: meadow soils, Lasius flavus ants, granulometric, structural-aggregate 
composition, general physical properties. 
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ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 
І  ТУРИЗМ

УДК 911.9

В. В. Безуглий, к. пед. н., доцент
М. В. Дорошенко, студент IV курсу 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
кафедра фізичної та економічної географії,
прос. Дмитра Яворницького 36, Дніпро, 49000, Україна, 
vetalbezugly@ukr.net

ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ 
ЛАНЦЮГІВ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

У статті розглянуті геопросторові особливості створення і функціонування 
готельних ланцюгів, як важливої складової туристської інфраструктури. Ви-
явлено, що з кожним роком кількість готельних ланцюгів у світі поступо-
во збільшується, що свідчить про доцільність та економічну ефективність 
такої форми готельного бізнесу. З`ясовано, що серед окремих європейських 
країн, лiдерами готельної iндустрії за потужнiстю iнфраструктури є: Італiя, 
Німеччина, Францiя, Іспанiя, Велика Британія, Австрiя, Грецiя, Швейцарiя, 
а лiдерами європейської готельної iндустрiї за темпами зростання готельного 
фонду залишаються Іспанiя та Нiмеччина. В Україні ж наявні всього 16 готель-
них мереж, у тому числі Reikartz Hotel Group, Radisson Blu Hotels&Resorts, 
Рено, Swissotel Hotels & Resorts, Ramada Worldwide та iн. Розвиток національних 
та міжнародних готельних мереж в Україні ще перебуває на стадії розвитку. 

Ключові слова: туризм, готельний бізнес, готельний ланцюг, готельний ТНК, 
Європа, Україна.

ВСТУП

Міжнародні готельні ланцюги, їх особлива роль та значення, нині стають 
дуже важливими не лише для туристичного бізнесу, а й для інших галузей гос-
подарства та економіки в цілому. Особливістю системи, що надає структурне 
управління підприємством, звичайно, сприяє певному створенню великої кіль-
кості переваг, що дозволяють туристичним підприємствам покращувати якість 
реалізованого туристського продукту, а також сприяти збільшенню індивідуа-
лізації обслуговування споживачів. Сучасні радикальні зміни у готельному біз-
несі стосуються не лише оновлення матеріально-технічної бази та посилення 
вимог до підготовки кваліфікованих кадрів, а й торкаються революційної пе-
ребудови існуючих форм контролю та управління якістю готельного продук-
ту, набутих форм органiзацiї готельного бiзнесу. І особливо це актуально для 
України. 

© В. В. Безуглий, М. В. Дорошенко, 2018
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Питанням розвитку та становлення міжнародних готельних ланцюгів в світі, 
економічним механізмам їх функціонування в ринковому середовищі присвя-
чені праці багатьох вчених та дослідників, зокрема О. Любіцевої, Л. Бортник, 
А. Головатюк, Г. Круля, О. Кузьміна, В. Семенова, І. Поплавської, І. Андренко, 
С. Короля, А. Магалецького, Л. Максимова, Т. Марущак, В. Поповича, І. Сви-
ди, С. Сєміколенової, С. Сороки та ін. Саме ці аспекти найбільше розглядають-
ся щодо готельних ланцюгів в світі та Україні, а територіальний аспект при 
цьому практично не висвітлюється. 

Саме тому метою статті є висвітлення особливостей поширення готе льних 
ланцюгів та їх ролі у сучасній індустрії гостинності, а також виявлення пере-
ваг та недоліків об’єднання готелів, можливі перспективи та проблеми роз-
витку готельних ланцюгів в Україні. Об’єкт дослідження – готельні ланцюги 
як перспективний сегмент готельної інфраструктури, предмет – особливості 
поширення готельних ланцюгів по країнам Європи в цілому, і України зокрема.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу статті покладено статистичні матеріали по території дослідження 
статистичної служби Європейської комісії [5, 6] та Державної служби статис-
тики України [7], а також існуючі теоретико-методологічні і ме- тодичні роз-
робки, які викладені в наукових працях [1-4]. Методологічною базою основних 
понять і визначень є фундаментальні положення теорії суспільної географії, ре-
креаційної географії і туризмології. В процесі дослідження були використані 
такі методи географічних досліджень, як описовий, комплексний, аналітич-
ний, статистичний, картографічний, метод аналізу та порівняння. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Важливе значення в розвитку сучасного готельного бізнесу відіграють так 
звані готельні ланцюги, під якими будемо розуміти об’єднання готелів, що пра-
цюють за контрактом на керування. Такий контракт заключається між власни-
ком конкретного готелю і компанією, що надає послуги в сфері керування. Не-
рідко та сама компанія здійснює керування великою кількістю готелів. Таким 
чином й утворяться ланцюги, які дозволяють просувати на світовий турист-
ський ринок високі стандарти обслуговування, сприяють підтримці ефектив-
ного і високоякісного готельного обслуговування туристів.

Сучасні готельні ланцюги сприяють поширенню і значному підвищенню 
рівня організації готельного бізнесу та обслуговування туристів, створенню 
певного образу готельного обслу го вування [2]. Сучасними лідерами серед сві-
тових готельних ланцюгів стали американські та європейські ТНК, зокрема 
Wyndham Hotel Group, Choice Hotels International, InterContinental Hotel Group 
(рис. 1). З кожним роком кількість готельних ланцюгів у світі збільшується, що 
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свідчить про доцільність і економічну ефективність мережевої форми співпра-
ці у готельному бізнесі. Із зростанням кількості готелів та розширенням діяль-
ностю ланцюгу (ТНК), відповідно зростає й загальна кількість номерів. 

Так, на 1 січня 2017 р. лідером серед усіх міжнародних готельних ланцюгів 
став англійський InterContinental Hotel Group, що заснований у 2003 р. в англій-
ському графстві Бакінгемшир, в якому нині загальна кількість номерів в усіх 
готелях доходить вже до 686,8 тис. (рис. 2).

Рис. 2. Кількість номерів у найбільших  
міжнародних готельних ланцюгах  на 01.01.2017 р.

У світі сформувалося близько 300 готельних ланцюгів, які за своїми функ-
ціями вийшли за межі своїх національних кордонів. На їх частку припадає по-
над 7 млн номерів із майже 13 млн існуючих (більше 50% готельних номерів 
у світі). Звичайно, найвідомішими є ті готельні ланцюги, що оперують у бага-
тьох державах, а не обме жуються контролем готелів в одній країні. Так, «Bass 

 

 

Рис.1. Розподіл міжнародних ланцюгів за кількістю готелів на 01.01.2017 р.
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Hotels» має готелі в 98 країнах, «Best Western Int.» – у 84 країнах, «Accor» – у 
81 країні, «Starwood Hotels» – у 80 країнах, «Carlson Hospitality Worldwide» – у 
57 країнах (рис. 3). Багато готельних ланцюгів вирішують завдання територі-
ального розширення своєї діяльності [3].

Кожний тип готелю, що входить до готельної мережі, має свій бренд. У табл. 
1 наведено бренди найвідоміших і найбільших готельних мереж світу.

Як свідчить табл. 1, більшість готельних мереж включає різноманітні брен-
ди. Перевагою компаній, які дотримуються своїх фірмових найменувань, є чіт-
ке уявлення про якість обслуговування і розміщення готельних підприємств. 
Це дозволяє задовго до відкриття нового готелю проводити ефективну реклам-
ну компанію і масове бронювання.

Таблиця 1
Бренди міжнародних готельних мереж

Готельна мережа Бренди/кількість готелів Характеристика

InterContinental Ho-
tels Group (IHG)

InterContinental /168
Crowne Plaza / 390
Holiday Inn / 1230
Holiday Inn Express / 2161
Candlewood Suites / 290
Even Hotels / 8

Більшість готелів призначені 
для бізнесменів і відпочи ваючих 
мандрівників

Accor

Pullman / 68
Novotel / 396
Mercure / 724 
Ibis / 528
MGalery / 50 
Suite Novotel / 29
Ibis Styles / 166

Мережа Accor керує готелями в 
різних цінових сегментах

Best Western

Best Western Plus / 921
2. Best Western / 2356

Усі готелі гарно облаштовані, із 
сучасними зручностями

Best Western Premier Висококласний готельний бренд

На європейському сегменті готельного ринку, лідирують за кількістю круп-
них готельних ТНК і номерів у них найбільші країни регіону – Німеччина, Вели-
ка Британія, Франція, Іспанія, Італія, Польща та ін. [6]. Саме в них постійно від-
бувається зільшення кількості готельних номерів, однак інтенсивно нарощують 
кількість номерів і таки країни, що останнім часом позиціонують себе в якості 
європейських туристських центрів, як Хорватія, Швейцарія, Нідерланди, Болга-
рія, Чехія, Словаччина та ін. (рис. 3).

У південноєвропейських країнах (Італія та Іспанія) останніми роками спо-
стерігався спад пропозиції готельних послуг із боку мережевих готельних ком-
паній. Незважаючи на стабільні показники загальної туристської діяльності 



111

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

і зростання готельних послуг категорії класу «люкс», приріст готельних номе-
рів був від`ємним. Тому, можливо припустити, що у найближчій перспективі 
буде відбуватися зниження темпів розвитку готельної індустрії, а також змен-
шення кількості угод у цій сфері. Серед головних причин називаються також 
монополізація ринку великими компаніями і завищення ціни послуг.

Рис. 3. Насиченість готелями і розподіл готельного фонду в країнах Європи

 
Серед окремих європейських країн, лідерами готельної індустрії за потуж-

ністю інфраструктури є: Німеччина, Іспанія, Італія, Велика Британія, Австрія, 
Франція та Греція. Лідерами європейської готельної індустрії за тем пами зрос-
тання готельного фонду залишаються Іспанія та Німеччина (табл. 2).

Тенденція до об’єднання окремих готелів у ланцюги виникла в Європі від-
носно нещодавно, хоча в деяких країнах готельна картина змінюється дуже 
швидко. Багато готельних мереж прагнуть тери торі ально розширити свою ді-
яльність.

Слід зазначити, що існуючі європейські мережі не дуже великі, лише 14 
з них налічують в своєму складі більше 100 готелів. Франція має найбільшу 
кількість брендових готелів серед європейських держав, а Італія через свої не-
великі приватні готелі, має дуже невисоку кількість готелів. В цілому, в Європі 
представлена більшість світових готельних мереж, причому в низці країн (Ве-
лика Британія, Нідерданди, Франція, Німеччина, Іспанія) кількість готелів дея-
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Таблиця 2
Розподіл готельного сектору по країнам Європейського Союзу (за [5])

Країна Готелі,
од.

Кількість місць 
у готелях, тис.

Середня 
кількість місць 
в одному готелі

Забезпеченість на-
селення місцями у готе-

лях, місць / тис. осіб

Австрія 13 645 588 43 70

Бельгія 2036 126 62 12

Болгарія 1784 249 140 33

Велика Британія 38 306 1243 32 20

Греція 9559 732 77 65

Данія 471 77 163 14

Естонія 387 31 80 23

Ірландія 829 160 170 32

Іспанія 18 387 1737 94 33

Італія 33 967 2223 66 37

Кіпр 699 84 120 105

Латвія 451 25 55 11

Литва 380 24 63 7

Люксембург 261 15 57 30

Мальта 158 39 247 94

Нідерланди 3151 204 65 12

Німеччина 35 314 1694 47 21

Польща 2836 222 73 6

Португалія 1988 274 138 26

Румунія 4566 247 54 12

Словаччина 1324 74 56 14

Словенія 667 44 66 21

Угорщина 2042 157 77 16

Фінляндія 867 120 138 22

Франція 17 723 1243 70 19

Хорватія 819 150 183 34

Швеція 1982 222 112 24

Чехія 4469 261 53 25
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ких брендів може перевищувати 100 одиниць. Мінімальна кількість готельних 
мереж зосереджена у політично та економічно нестабільних країнах, де існу-
ють великі ризики – Білорусі, Молдові, Албанії, Македонії, Боснії та Герцего-
вині тощо. Найбільші готельні ланцюги представлені в усіх основних країнах 
регіону, що обумовлене великим попитом на послуги індустрії гостинності в 
Європі.

Найбільшу кількість номерів серед європейських готельних мереж мають 
британська InterContinental Hotels Group (обіг у 2016 р. – 1,7 млрд. дол.) і фран-
цузька Accor (5 млрд. євро). Ці дві готельні мережі є абсолютними лідерами 
за кількістю номерів серед всіх європейських готельних ТНК і перевершують 
найближчих конкурентів у 4–5 разів. Серед лідерів за кількістю номерів також 
перебувають готельні ланцюги Великої Британії, Франції та Іспанії.

У цілому, серед особливостей розвитку європейської готельної індустрії 
слід виділити зростання міжнародних готельних мереж. Європа є одним із 
найбільших готельних ринків світу, де концентруються всі основні світові 
готельні ланцюги через високу прибутковість ведення бізнесу, прозорість за-
конів і відсутність корупції на всії рівнях. Всього до групи найбільших світо-
вих готельних мереж входять близько п’яти десятків європейських готельних 
ТНК, переважно це лан цюги, що належать Іспанії, Німеччині, Великій Брита-
нії та Франції. Європейські готельні ланцюги залишаються одними з тих, що 
лідирують та успішно конкурують із азійськими та американськими готельни-
ми ТНК.

Туризм за двадцять років перетворився на потужну галузь світової еконо-
міки. Україна ж використовує свої туристичні можливості нажаль не на повну 
потужність. Сфера готельного бізнесу в країні нині переживає складний період. 
Протягом 2011-16 років кількість підприємств готельного типу в Україні ско-
ротилася з 3162 до 2478 закладів, або на 22,6 % [7].

Насьогодні загальна кількість колективних засобів розміщування в Україні 
налічує понад 4,3 тис. закладів, у яких може бути розміщено понад 4,2 млн осіб 
(рис. 4).

Можна стверджувати про наявність в єдиному туристичному комплексі 
України його невід’ємної частини – комплексу готельних та аналогічних за-
кладів розміщення. Готельна індуст рія формується комплексом закладів розмі-
щування, які забезпечують рекреаційні потреби людини під час її переміщення 
незалежно від мети та оплачування.

Головними чинниками привабливості України для іноземних готельних 
ТНК є такі фактори, як порівняно невисокий рівень виробничих потужностей і 
насичення ринку, що обумовлює високий попит на готельні послуги, особливо 
в сегменті класу «люкс» (4+ та 5+), й досі незначна конкуренція, оскільки ві-
тчизняний готельний ринок ще формується і його реформування відбувається 
в умовах складної політичної ситуації та економічної нестабільності [4].
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Рис. 4. Динаміка кількості готелів та аналогічних засобів розміщення 
в Україні (за [7])

Тому, значущість розвитку готельних мереж для України визначається таки-
ми провідними факторами, як:

– наявність значного і різноманітного туристичного потенціалу;
– тісний зв’язок готельних мереж із багатьма іншими галузями економіки, 

що дає можливість отримувати мультиплікативний ефект;
– покращення світових стандартів якості товарів та послуг, а також покра-

щення комфортності життя;
– збільшення валютних надходжень до країни.
В Україні налічується всього 16 готельних мереж, до яких входять такі, як 

Reikartz Hotel Group, Radisson Blu Hotels&Resorts, Рено, Swissotel Hotels & Re-
sorts, Ramada Worldwide та ін. Найбільшим готельним ланцюгом на території 
України є мережа Reikartz Hotel Group, історія якої бере початок із 2003 р., коли 
група бельгійських архітекторів на чолі з Франсуа Рейкарц (Francois Ryckaerts) 
придбала старовинний особняк у центрі Львова на Друкарській вулиці. Нині 
ж чотири окремі українські мережі об`єдналися під брендом Reikartz Hotel 
Group, який включає 35 готелів рівня 3+ і 4 зірки, що розташовані у великих 
містах і привабливих курортах України. Кожний готель цієї мережі відзначає 
високий рівень комфорту і сервису, чітка відповідність європейським стан-
дартам обслуговування, високий рівень комфорту. Міжнародна готельна ме-
режа Radisson Blu Hotels&Resorts є дочіною структурою Carlson Rezidor Hotel 
Group (оператора брендів Radisson, Radisson Blu, Radisson RED and Park Inn 
by Radisson), що представлена в Україні 4 готелями (трьома в Києві та одним 
у Буковелі Івано-Франківської області). Три готелі мережі «Рено» знаходятся в 
історичному центрі Одеси, належать до категорії 4+, а їх номери оформлені у 
сучасному, класичному і бутик-стилях. 
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В Україні концeпція створення готельних мереж та нових готелів світово-
го рівня за останні роки набирає популярності, у зв’язку з чим їх чисельність 
постійно збільшується (рис. 5). Потреба у формуванні готeльних мереж тісно 
пов’язана зі збільшенням туристичних потоків. 

Рис. 5. Поширення готелів і міжнародних готельних ланцюгів по території України

Окрім відомих світових брендів, в Україні функціонують і національні лан-
цюги. Найвідомішими брендами з них є готельні мережі Royal Hospitality Group 
(9 готелів) і Premier-Hotels, до складу останньої входять 7 готелів («Прем’єр 
Палац» у Києві, 5*; «Донбас Палац» у Донецьку, 5*; «Лондонська» в Одесі, 
4*; «Ореанда» в Ялті, 4*; «Дністер» у Львові, 4*; «Star» у Мукачево, 4* та 
«Cosmopolit» у Харкові, 4*). Частка готелів національних мереж у їх загальній 
кількості займає лише 1,5 %, при цьому в США цей показник становить 70 %, 
у Великій Британії – 15 %, у Франції – 10 %. Це свідчить про недостатній їх 
розвиток, що є наслідком як внутрішніх, так і зовнішніх проблем. Готелі мере-
жі Premier Hotel та Royal Hospitality Group розташовані у найбільших містах 
України, як: Київ, Харків, Донецьк, а також у рекреаційних зонах Криму та 
Карпат. А готелі Reikartz – третього гравца на українському готельному рин-
ку, націлені й на такі області України, де потік туристів незначний. На даний 
момент – це мережа, яка найбільш динамічно розвивається та орієнтована на 
середній клас спожи вачів. Готелі Reikartz охоплюють 50 % регіонів України. 
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Таким чином, розвиток національних та міжнародних готельних мереж в 
Україні перебуває ще на стадії розвитку. Однак існують ряд проблем, які по-
требують негайного вирішення шляхом збільшення обсягів в’їзного туризму, 
надання готельних послуг на рівні сучасних міжнародних стандартів, підтрим-
ки підприємств готельних мереж, кваліфікованих фахівців у сфері готельного 
господарства, стабілізації економічної та політичної ситуації в країні. Розвиток 
міжнародних готельних мереж та їх вітчизняних аналогів доводить, що для 
побудови сильної національної туристської індустрії, органічною частиною 
якої є готельні мережі, необхідно забезпечити такий її розвиток, що дозволить 
розвивати галузі індустрії гостинності. Це можливо тільки за умови розвитку 
інфраструктури та впровадження інноваційних продуктів.

ВИСНОВКИ 

Становлення та поширення міжнародних готельних мереж зумовлені роз-
витком світового ринку готельних послуг і відображає загальну тенденцію до 
глобалізації економіки. Готельні ланцюги сприяють поширенню і значному 
підвищенню рівня організації виробництва та обслуговування туристів, ство-
ренню певного образу готельного обслуговування. Створення готельних ме-
реж дозволяє підприємству отримувати значні переваги перед поодинокими 
підприємствами, за рахунок: економії від масштабу, підвищення інвестиційних 
можливостей, залучення до світових брендів. Щодо європейського готельного 
ринку то він посідає провідні позиції у міжнародній сфері готельних послуг за 
багатьма ключовими показниками: обсягом номерного фонду, динамікою по-
питу на готельні послуги, прибутковістю готельного номеру, заповнюваністю 
готелів, оцінкою якості послуг. Україна має звернути увагу на розвиток орга-
нізованого туризму, який є одним із найбільших джерел зростання попиту на 
послуги готельних мереж і дозволяє залучати великі інвестиції у готельну інф-
раструктуру країни. А інвестування в український готельний бізнес є перспек-
тивним.
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЬНЫХ 
ЦЕПЕЙ ЕВРОПЫ И УКРАИНЫ

Резюме
В статье рассмотрены геопространственные особенности создания и функци-
онирования отельных цепей, как важной составляющей туристической инфра-
структуры. Выявлено, что с каждым годом количество отельных цепей в мире 
постепенно увеличивается, что свидетельствует о целесообразности и эконо-
мической эффективности такой формы отельного бизнеса. Выяснено, что сре-
ди отдельных европейских стран, лидерами отельной индустрии по степени 
развитости инфраструктуры выступают: Италия, Германия, Франция, Испа-
ния, Великобритания, Австрия, Греция, Швейцария, а лидерами європейской 
гостиничной индустрии по темпам роста гостничного фонда остаются Испа-
ния и Германия. В Украине ж имеются всего 16 гостиничных сетей, в том чис-
ле Reikartz Hotel Group, Radisson Blu Hotels&Resorts, Рено, Swissotel Hotels & 
Resorts, Ramada Worldwide и другие. Развитие национальных и международных 
отельных сетей в Украине до сих пор находится в стадии развития. 

Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, гостиничная цепь, отельный 
ТНК, Европа, Украина.
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GEOSPATIAL FEATURES OF HOTEL CHAINS OF EUROPE 
AND UKRAINE

Abstract
Problem Statement and Purpose. Question development and becoming of 
international hotel chains in the world, economic mechanisms of their functioning 
in a market environment dedicated work of many scientists and researchers, but 
the territorial aspect with virtually no highlights. The purpose is to highlight the 
peculiarities of the distribution of natural chains and their role in the modern 
hospitality industry, as well as to identify the advantages and disadvantages of the 
association of hotels, possible perspectives and problems of the development of 
hotel chains in Ukraine.
 Data & Methods. The basis of this article is the statistical material on the territory 
of the statistical service of the European Commission and the State Statistics Service 
of Ukraine, as well as the existing theoretical-methodological and methodological 
developments, which are outlined in scientific works. The methodological basis of 
the basic concepts and definitions are the fundamental provisions of the theory of social 
geography, recreational geography and tourism. In the process of research, such meth-
ods of geographic research as descriptive, complex, analytical, statistical, cartographic, 
method of analysis and comparison were used. Literary sources were also selected ac-
cording to the topic.
Results. Modern world-class hotel chains have become American and European 
TNCs, in particular Wyndham Hotel Group, Choice Hotels International, InterCon-
tinental Hotel Group. It is established that the number of hotel chains in the world 
increasesevery year, which indicates the expediency and cost-effectiveness of the 
network form of cooperation in the hotel business. Of course, the most famous are 
those hotel chains that operate on many states, and arenot limited to the control of 
hotels in one country. Thus, Bass Hotels has hotels in 98 countries, Best Western Int. 
in 84 countries, Accor – in 81 countries, Starwood Hotels – in 80 countries, Carlson 
Hospitality Worldwide – in 57 countries. It was found that among the individual 
European countries, the leaders in the hotel industry in terms of infrastructure ca-
pacity are: Italy, Germany, France, Spain, England, Austria, Greece, Switzerland. 
Leaders of the European hotel the industry at the pace of growth of the hotel fund 
are Spain and Germany. There are more than 4,3 thousand establishments in Ukraine 
that can accommodate over 4,2 million people. It is estimated that there are only 16 
hotel chains in Ukraine, which include Reikartz Hotel Group, Radisson Blu Hotels 
& Resorts, Reno, Swissotel Hotels & Resorts, Ramada Worldwide, etc. Apart from 
the well-known international brands, there are national chains in Ukraine. The most 
famous brands are Royal Hospitality Group hotels (9 hotels), Premier-Hotels (7 ho-
tels), and Reikartz, which is the most dynamically developing, focused on the middle 
class of consumers. Ukraine should pay attention to the development of organized 
tourism, which is one of the major sources of growth in demand for hotel services 
and allows attracting large investments in the hotel infrastructure of the country.

Keywords: tourism, hotelbusiness, hotelchain, hoteltnk, Europe, Ukraine.
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ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД 
У МАЛИХ МІСТЕЧКАХ СТОЛИЧНОГО 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ: 
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті виділено етапи появи єврейських громад в малих містечках Столич-
ного суспільно-географічного району України. Визначено часові та просторові 
чинники формування єврейських громад у межах досліджуваного району. Роз-
глянуто формування та сучасний стан єврейських громад в містечках району. 
Єврейські громади представлені як компоненти етнокультурного потенціалу. 
Значну увагу приділено латентній спадщині єврейського етносу, дослідження 
якої важливе в плані культурологічних, етнологічних досліджень, та практич-
ного застосування результатів наукових розвідок у просвітництві, краєзнавстві 
та туристичній діяльності.

Ключові слова: етнокультурний потенціал, латентна культурна спадщина, 
штетл, малі містечка, єврейські громади, Столичний суспільно-географічний 
район.

ВСТУП

Гуманізація наукового знання і, зокрема географічного, обумовлює дослі-
дження таких аспектів геосистеми як культура. Етнічна культура і культурна 
спадщина як ознаки самоідентифікації окремої людини і етносів в сучасному 
глобалізованому світі набувають визначного значення. Культура визначається 
як складова в трикутнику стійкого розвитку території [18]. Етнокультурний по-
тенціал як складова соціально-економічного потенціалу регіону може слугува-
ти регіональною конкурентною перевагою. 

На території України єврейський етнос чисельно представлений з часів Речі 
Посполитої. Найбільш яскраво самобутність єврейського народу втілилася у 
формуванні штетлів – малих містечок, де більшість населення становили єв-
реї, формувалась відмінна структура зайнятості, своєрідна архітектура і пла-
нування, які віддзеркалювали релігійні та культурні особливості життя народу. 
Традиційна культура певного етносу, виступає туристичним ресурсом для роз-
витку різних видів і форм туризму. Ці ресурси можна поділити на наявні, які 
можуть бути продемонстровані, та латентні, які були притаманні етносам, що 
мешкали на даній території, а сьогодні представлені лише згадками. В Україні 
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велика кількість міських поселень мають значний етнокультурний потенціал 
єврейського етносу, реалізація якого може допомогти залучити кошти для їх 
розвитку.

Вітчизняні дослідження феномену формування містечок в Україні розробля-
ються в межах історії, культурології, етнології та рідше суспільної географії. 
Відомі праці, що відображають життя євреїв у радянський період [4, 15] тощо. 
Сучасні дослідження зосереджені на історії українських євреїв ХVІІ–ХХ  ст. 
В них аналізуються законодавчі основи, економічні та суспільно-політичні мо-
тиви формування «межі осілості», політика царського та радянського урядів та 
ін. Значна частина публікацій присвячена містечкам Правобережної України, 
зокрема штетлам Поділля [8], Галичини [7], Волині [2]. На поч. 1990‑х  рр. ве-
ликий внесок у дослідження штетлів в Україні зроблено російськими вченими – 
В. М. Лукіним [18], А. В. Соколовою, В. А. Димшицем, О. Л. Львовом [20], які 
представили результати польових досліджень та матеріали з єврейської етно-
графії. Західні дослідження, що стосуються штетлів Східної Європи і України, 
представлені Є. Бауером, К. Зелінським, С. Косовим, Т. Кацом [25], Й. Петров-
ським–Штерном [27], Дж. Веідлінджером [28] та ін. Одним із найвідоміших ін-
ститутів, що вивчає штетли є Дослідницький інститут ідишу «YIVO» (США). 
Водночас недостатня увага приділена формуванню єврейських громад у малих 
містечках Столичного суспільно-географічного району України, як чинника ін-
тенсифікації розвитку туризму, що і зумовило вибір теми дослідження.

Метою статті є характеристика формування єврейських громад у малих 
містечках Столичного суспільно – географічного району України як складової 
етнокультурного потенціалу регіону.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічну основу дослідження складають роботи вчених, які досліджу-
ють єврейські громади у містечках, що знаходилися на території України. У ро-
боті були використані загальнонаукові методи:узагальнення, аналізу, синтезу, 
аналогії, класифікації, систематизації, абстрагування; та конкретно-наукові: 
картографічний, порівняльно-географічний та хронологічний. Обраний набір 
методів є найбільш оптимальним для досягнення мети дослідження. Інформа-
ційну базу дослідження склали архівні джерела та бази даних [9, 14, 19, 23, 24].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Основу етнокультурного потенціалу регіону становить етнокультурна те-
риторіальна система – сукупність взаємопов’язаних компонентів матеріальної 
та нематеріальної культури, інституцій та представників етносу, що взаємо-
діють у відповідному регіональному геокультурному просторі. Ресурси етно-
культурного потенціалу можна сгрупувати у: історико–культурний, соціально-
економічний, духовно–культурний, виробничо–технологічний, управлінський, 
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біосоціальний [3, с. 69], соціально-культурний,інноваційно-комерційний, 
освіт ньо-науковий, національно-культурний [12, с. 87–88], інвестиційний та 
меценацький компоненти.

Нині в межах Столичного суспільно-географічного району України знахо-
дяться: 55 міських поселень в Житомирській, 56 – в Київській, 45 – в Чер-
нігівській області [1]. Більшість міських поселень району представлена СМТ 
та малими містами. Малі міста досліджуваного району мають низку соціаль-
но-демографічних, економічних і екологічних проблем. Серед них особливо 
гострими є закриття містоутворюючих виробництв, що спричинило занепад 
міської інфраструктури, безробіття, відтік населення у більші міста та депо-
пуляцію. Малі міста поступово втрачають свою роль консолідуючих центрів 
соціально-економічного розвитку території локального і місцевого рівнів, ре-
гулятора неконтрольованих міграційних процесів. Сповільнення економічно-
го розвитку негативно впливає на рівень транспортної та комунальної інфра-
структури, підвищує екологічну і техногенну небезпеку, знижує рекреаційні 
можливості [26, c. 56].

Використання наявних та латентних рекреаційно–туристичних ресурсів 
спрямовано на залучення містечок та малих міст до туристичного процесу в 
регіоні і в країні. На нашу думку, в межах досліджуваного району відомості 
про появу єврейських громад в міських поселеннях можуть бути поділені на 
три етапи: найдавніший – XIII – XVII ст., новий – XVIII ст. та новітній – ХІХ – 
ХХ ст. Документовані свідчення про найперші єврейські громади відносяться 
до XIII–XVII ст. Новий етап появи громад обумовлений освоєнням нових тери-
торій. У ХІХ ст. із зняттям обмежень на поселення для євреїв, відбувається їх 
подальше розселення та міграції до великих міст. У ХХ ст. внаслідок подаль-
шого розширення прав і можливостей євреї селяться в новостворених міських 
поселеннях району (табл. 1).

Штетли почали з’являтися в Російській імперії в кін. XVIII ст. в межах ви-
значеної «межі осілості» і охопили територію сучасної України, Молдови, 
Білорусі, Литви, Польщі та Росії. Хоча території Польщі не входили до межі 
осілості офіційно, євреї до 1868р. не могли переселятися і селитися в десяти гу-
берніях Царства Польського. Штетли розташовувалися в регіонах що складали 
з кін. XVIII ст. межу осілості Російської імперії. З 1790р. до другої пол. ХІХ  ст. 
штетл досяг найбільшого розвитку [27, c.1]. На нашу думку, на формування 
штетлів вплинула сукупність часових (розпад Речі Посполитої, події Першої та 
Другої світових війн, Жовтнева революція і громадянська війна, Голокост), та 
просторових чинників (компактне розміщення єврейського населення, його ре-
лігія, професії, мова і культура; взаємопов’язана мережа економічних і соціаль-
них відносин з місцевими жителями не–євреями; розроблена система оренди в 
Речі Посполитій, численні обмеження з боку Російської Імперії, зокрема вста-
новлення межі осілості; масові виселення євреїв з прифронтової смуги, хвилі 
погромів,соціально-економічна політика радянської влади; і надалі зростаюче 
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значення відносин між містечком і єврейською діаспорою та хвилі міграцій за 
кордон тощо). В межах географічних кордонів існували спільні риси між штет-
лами, проте в межах регіону містечкове життя відрізнялося. Сильний вплив 
мали відносини з сусідніми міськими центрами і сільськими поселеннями, їх 
географічне розташування тощо [28, c. 6–7].

Таблиця 1
Етапи появи єврейських громад в міських поселеннях Столичного суспільно-

географічного району України (авторська розробка за [6, 19])
Етапи появи 

громад Міські поселення (зазначені у алфавітному порядку)

XIII–XVII ст.

Бердичів, Коростишів, Миропіль, Народичі, Овруч (Житомирська обл.);
Березань, Біла Церква, Богуслав, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Обухів, Пере-
яслав– Хмельницький, Чорнобиль (Київська обл.); Березна, Борзна, Козелець, 
Новгород–Сіверський, Носівка, Прилуки, Сосниця, Чернігів (Чернігівська 
обл.).

XVIIІ ст.

Андрушівка, Житомир, Коростень, Любар, Малин, Новоград–Волинський, 
Олевськ, Радомишль, Ружин, Чоповичі, Чуднів (Житомирська обл.); Бородян-
ка, Васильків, Володарка, Димер, Макарів, Ржищів, Сквира, Тараща, Тетіїв, 
Узин, Українка, Фастів (Київська обл.); Бахмач, Городня, Короп, Остер, По-
норниця (Чернігівська обл.).

ХІХ–ХХ ст.

Баранівка, Ємільчене (Житомирська обл.); Баришівка, Бровари, Буча, Вишне-
ве, Гостомель, Гребінки, Кагарлик, Миронівка, Прип’ять, Славутич, Яготин 
(Київська обл.); Батурин, Бобровиця, Варва, Гончарівське, Десна, Дігтярі, 
Добрянка, Дружба, Замглай, Ірпінь, Ічня, Корюківка, Куликівка, Ладан, Лино-
виця, Лосинівка, Любеч, Макошине, Мала Дівиця, Михайло–Коцюбинське, 
Мена, Ніжин, Олишівка, Парафіївка, Радуль, Ріпки,Семенівка, Седнів, Срібне, 
Сновськ, Талалаївка, Холми (Чернігівська обл.).

За адміністративним поділом 1897 р. міські поселення сучасного Столично-
го суспільно-географічного району входили до складу Волинської, Київської, 
Полтавської та Чернігівської губерній. Дані щодо утворення єврейських гро-
мад в деяких сучасних СМТ відсутні через незначний розмір поселень – ште-
телі (Лосинівка, Холми, Дігтяр та ін.). Деякі міські поселення були сформовані 
в кін. ХІХ–ХХ ст. (Буча, Вишневе, Ірпінь, Припʼять, Славутич, Гончарівське, 
Десна та ін.), тому не досліджуються. В деяких середніх і великих містах 
(штотах) чисельність єврейського населення становила більше 20 тис. осіб, і 
відсоток від загальної кількості мешканців перевищував 50% (Житомир, Бер-
дичів, Біла Церква). Водночас вищий відсоток єврейського населення найчас-
тіше спостерігався у малих містах (штетлах) –понад 90 % у Тетіїві, Баранівці, 
Українці (Ігнатівці) (рис.1). Найбільша кількість євреїв серед досліджуваних 
містечок мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі – понад 7 тис. осіб. Більше 
половини євреїв були зайняті у торгівлі (залишковою сільськогосподарською 
продукцією, зерновою продукцією тощо) та виготовленні одягу. За станом 
більше половини були міщанами, менша кількість – купці та їх сімʼї, і менше 
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2% -селяни. На поч. ХХ ст. основним заняттям більшості євреїв була торгівля, 
зокрема оптовою сільськогосподарською продукцією та ремесла (шевці, крав-
ці, кушніри) [6, 19]. 

Рис. 1. Кількість та частка єврейського населення в міських поселеннях  
у 1897р.на території сучасного Столичного суспільно-географічного району України  

(авторська розробка за [6, 19])

Внаслідок подій Першої світової війни, остаточної відміни у 1915 р. межі 
осілості, погромів та інших подій, кількість євреїв у штетлах істотно знизила-
ся. Адміністративний поділ змінився, малі міста почали входити в межі сучас-
ного Столичного суспільно-географічного району: Баранівка, Овруч, Олевськ, 
Радомишль (Житомирська обл.); Березань, Узин, Богуслав, Кагарлик, Миро-
нівка, Українка, Сквира, Тараща, Тетіїв (Київська обл.); Новгород–Сіверський, 
Бахмач, Бобровиця, Борзна, Городня, Ічня, Корюківка, Мена, Носівка, Сновськ 
(Чернігівська обл.). Згідно з переписом 1939 р., найбільша кількість євреїв про-
живала у Овручі, Олевську, Богуславі, Радомишлі та Сквирі – понад 2 тис. осіб. 
Найбільший відсоток євреїв – понад 20 % від загальної кількості мешканців – 
в Баранцівці, Овручі, Олевську, Радомишлі, Богуславі та Сквирі [9]. З липня 
1940 р. по червень 1941 р., після окупації Й. Сталіним міжвоєнних польських 
та румунських територій, чисельність євреїв в УРСР зросла щонайменше до 
2,45 млн. осіб, зробивши Україну батьківщиною найбільшої єврейської мен-
шини в Європі [5, с. 11]. Внаслідок репресій, втрат населення у Другій світовій 
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війні, Голокосту та погіршення якості життя населення, статистичні дані кіль-
кості населення фальсифікувалися радянською владою. В період «відлиги» і 
надалі цензура демографічних даних не була скасована. З 1970–х рр. внаслідок 
декількох інтенсивних хвиль еміграції з України та міграції населення до вели-
ких міст, кількість єврейського населення малих міст зменшилася.

Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 р. найбільша кількість 
євреїв проживала в Овручі, Богуславі, Сновську, Новгород–Сіверському та 
Сквирі – більше 20 осіб. В решті малих міст чисельність єврейського населен-
ня нижча, або відсутня взагалі, а відсоток євреїв від загальної кількості меш-
канців не перевищує 1% [14]. Перепис не був проведений належним чином, 
часто без перевірки паспортів. Під час перепису респонденти, у яких один з 
батьків був євреєм, або у кого євреями були хтось із дідусів чи бабусь, при 
переписі євреями себе не називали. Найбільша кількість єврейського населен-
ня – від 50–100 осіб, проживає в Богуславі, Сквирі та Новгород–Сіверському. 
В решті містечок – до 20 осіб. 

Домінуюче місце на «єврейській вулиці» містечка належало синагогам. 
Синагога (на івриті «бет–Кнесет») після руйнування Храму стала основним 
інститутом єврейської релігії, приміщенням, що служить місцем громадсько-
го відправлення культу і центром релігійного життя громади [11]. Переважна 
більшість синагог в досліджуваних містечках була споруджена в ХІХ ст. Почи-
наючи з 1860–х рр. синагоги діяли у всіх містечках за винятком Баранівки, Бе-
резані, Бобровиці, Миронівки, Узина та Українки. Найбільша кількість синагог 
діяла в сер. ХІХ – поч. ХХ ст в Богуславі, Радомишлі, Овручі, Сквирі. Надалі 
після встановлення радянської влади кількість синагог стрімко зменшується. 
До 1930–х рр. були закриті майже всі синагоги. В будівлях хоральних синагог 
влаштовували клуби культпросвіти.

Кладовище є другим за важливістю після синагоги предметом інтересу єв-
рейської громади. Найбільша кількість єврейських кладовищ знаходилася в 
містечках досліджуваного району з поч. ХХ – сер. ХХ ст., а найчисельнішу 
групу представляють кладовища, надгробки яких датовані ХХ–XXI ст. Почи-
наючи з 1860–х рр. кладовища знаходилися у всіх містечках за виключенням 
Березані, Миронівки, Носівки, Узина та Українки. Особливе значення мали по-
ховання хасидських праведників ХІХ – ХХ ст. в Таращі, Сквирі, Радомишлі, 
Овручі та Олевську. Хасидизм – поширений народний релігійний рух, який ви-
ник у східноєвропейському іудаїзмі у XVIII ст. і існує понині. Традиційна сис-
тема єврейської освіти включала хедер (єврейська релігійна початкова школа), 
талмуд–тору (єврейські релігійні навчальні заклади для хлопчиків з малозабез-
печених сімей, для підготовки до вступу в єшиви) та єшиву (вищий релігійний 
навчальний заклад, призначений для вивчення Усного Закону) [11]. Найбільша 
кількість освітніх закладів була присутня в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в Богуславі, 
Радомишлі, Сквирі, Таращі та Овручі. Менша кількість закладів знаходилася 
також в Борзні, Кагарлику, Олевську, Тетієві. Після приходу радянської влади 
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кількість діючих закладів зменшується. В 1920–1930рр. кілька закладів діяли 
деякий час нелегально. 

На поч. ХХ ст. спостерігалася найбільша кількість національно–культур-
них, політичних, економічних та громадських єврейських організацій. Гро-
мадські організації представлені «Товариствами з догляду за дітьми бідних 
євреїв», та «Товариствами допомоги бідним євреям», що діяли в Радомишлі, 
Богуславі, Борзні. Фінансово–економічні організації були представлені «Єв-
рейськими ощадно–позичковими товариствами» у Баранівці, Олевську та Ра-
домишлі. У 1919–1920 рр. в Овручі, Богуславі, Тетієві та Городні формуються 
добровільні загони для запобігання погромам. Політичні утворення представ-
лені діяльністю євсекцій (єврейських комуністичних секцій ВКП (б)), що ді-
яли з 1918 по 1930 рр. в Богуславі та Новгород–Сіверському. Громадсько–по-
літичні організації представлені діяльністю сіоністських організацій. Загалом 
сіонізм – політичний рух, метою якого є обʼєднання і відродження єврейського 
народу на його історичній батьківщині – в Ізраїлі (Ерец–Ісраель), а також іде-
ологічна концепція, на якій цей рух ґрунтується [11]. До Другої світової війни 
сіонізм був одним з найбільш великих суспільно-політичних рухів єврейського 
народу (поряд з рухом «БУНД» і «теріторіалізмом», що боролися за культур-
ну автономію для робітників). Так, в Овручі діяли відділення «Поалей Ціон», 
ліві «Ге–Халуц» та «Га–Шомер», Олевську – ліві «Ге–Халуц», «Га–Шомер», та 
«Алгемейн –сіоністи». Нелегально діяли відділення сіоністських організацій 
і в Богуславі. В Радомишлі і Городні діяла організація «БУНД». В Новгород–
Сіверському діяв робітничий клуб Соціалістичної робочої єврейської партії 
«СЕРП» – лівої політичної партії єврейського населення Російської імперії.

Нині колишні будівлі синагог перебувають у зруйнованому стані, або ви-
користовуються за іншим призначенням. Виключення становить відрестав-
рована у 2004 р. синагога в Сквирі. Будівлі колишніх синагог та молитовних 
будинків збереглися в Радомишлі, Сновську, Таращі, Борзні, Корюківці. В не-
задовільному стані перебувають більше 60% єврейських кладовищ у містечках 
[23, 24]. Найбільшої уваги потребують кладовища в Бахмачі, Борзні, Городні, 
Новгород–Сіверському, Березні, Бобровиці, Сновську. Нині відсутня офіційна 
статистика щодо паломництва до місць захоронень хасидських праведників, 
що знаходяться в Таращі, Сквирі, Радомишлі, Овручі та Олевську. Колишні 
заклади освіти зруйновані, або використовуються за іншим призначенням в Бо-
гуславі та Олевську. В містечках присутня лише позашкільна освіта , що пред-
ставлена в Сквирі, де при релігійному осередку діють групи із вивчення мов 
(іврит та ідиш) та проводяться курси з національної єврейської кухні, а також 
при єврейській общині в Богуславі, де діють жіночий клуб та гурток з вивчення 
мов (іврит та ідиш). 

Нині єврейські громади присутні в усіх досліджуваних містах, окрім Бере-
зані, Узина, Тетієва, Бобровиці, Корюківки, Носівки. Загалом єврейські гро-
мади та релігійні організації не є чисельними. Проведення і організація захо-
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дів, що носить регулярний характер, представлена лише в Богуславі, Сквирі, 
Новгород-Сіверському. Аматорська творчість представлена лише вокально–ін-
струментальним колективом «Хайдерін» в Богуславі. У 1993 р. створена гро-
мадська організація «Регіональна асоціація єврейських організацій малих міст 
України», що включає 40 єврейських громад малих міст Київської і Черкаської 
областей. Окрім інших, до асоціації входять єврейські громади Богуслава, Ка-
гарлика, Миронівки, Сквири, Таращі, Українки. Головною метою є створення 
і допомога в створенні єврейських громад в містечках зазначених областей, 
та відродження єврейських традицій і звичаїв тощо [16]. Асоціацією була по-
вернута, зокрема будівля синагоги в Сквирі. Релігійні організації представлені 
в Таращі – «Таращанська єврейська месіанська община», в Олевську – «Олев-
ська міська іудейська релігійна громада», та в Сквирі – «Іудейський релігійний 
осередок (іудеї–хасиди)» [17].

Водночас збережено достатню кількість рухомої єврейської спадщини. Про-
те велика кількість об’єктів була вивезена з досліджуваних міст. Значні колек-
ції знаходяться в Музеї історичних коштовностей України у Києві, в Музеї ет-
нографії і художніх промислів у Львові, Львівському історичному музеї тощо. 
У відділі фонду юдаїки Інституту Рукопису Національ ної Бібліотеки України 
імені В.Вернадського в Києві міститься унікальна колек ція рукописних громад-
ських книг – «пінкасім» кін. XVIIІ – поч. XX ст. (понад 100 одиниць). У 2005 р. 
колекцію єврейського музичного фольклору (1912–1947 рр.), що включає вос-
кові фоноцилини, рукописи, тексти декодування та ін. було занесено до реєстру 
«Памʼяті світу» [22]. 

Нині більшість культурної спадщини єврейського етносу містечок є латент-
ною. Компоненти, що становлять структуру такого потенціалу, можуть реалізу-
ватися в багатьох напрямках: підтримці та розвитку етнічних груп, поліпшенні 
міжнародних та міжрегіональних (економічних, культурних, інформаційних) 
зв’язків з народами, близькими за етнічними, культурними, релігійними озна-
ками, розвитку туризму, збереженні об’єктів матеріальної етнокультурної 
спадщини,розвитку інфраструктури, комунальних служб, транспортної систе-
ми території тощо [13, c. 113].

ВИСНОВКИ

На території України самобутність єврейського народу втілилася у форму-
ванні штетлів – малих містечок. Єврейські громади у містечках досліджува-
ного району присутні ще з ХІІІ ст. На формування штетлів вплинула сукуп-
ність часових (розпад Речі Посполитої, події Першої та Другої світових війн, 
Жовтнева революція і громадянська війна, Голокост), та просторових чинників 
(компактне розміщення єврейського населення, його релігія, професії, мова і 
культура; взаємопов’язана мережа економічних і соціальних відносин з міс-
цевим неєврейським населенням; розроблена система оренди в Речі Посполи-
тій, численні обмеження з боку Російської Імперії, зокрема встановлення межі 
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осілості; масові виселення євреїв з прифронтової смуги, хвилі погромів, соці-
ально – економічна політика радянської влади; і в більш пізній час, зростаюче 
значення відносин між містечком і єврейською діаспорою та хвилі міграцій за 
кордон тощо). Значна кількість містечок довгий час були центрами культурно-
го та релігійного життя єврейських громад. У 1897 р. найвищий відсоток євре-
їв у досліджуваних містечках (понад 90 %) спостерігався у Тетіїві, Баранівці, 
Українці (Ігнатівці). Найбільша кількість релігійних, освітніх закладів, а також 
єврейських організацій функціонувала в кін. ХІХ – поч. XX ст. 

В минулому єврейські громади містечок були чисельними та активними. 
Нині внаслідок хвиль еміграції до західних країн, міграції населення до ве-
ликих міст, характерною є низька кількість єврейського населення, процеси 
старіння та асиміляції. Лише в Сквирі, Богуславі відбувається поступове від-
родження єврейських традицій і звичаїв та підтримка національно–культур-
них інтересів і практик. Водночас у містечках присутня наявна, та більшою 
мірою латентна спадщина єврейського етносу. Багато містечок досліджуваного 
району мають низку соціально – демографічних, економічних і екологічних 
проблем. Реалізація зазначеного потенціалу може забезпечити формування та 
підтримку механізмів саморозвитку етнічних спільнот держави, сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності регіону, залучаючи додаткові кошти на 
його розвиток, наприклад, від розвитку туризму. 

Подальше суспільно-географічне дослідження зазначеної тематики має 
стосуватися інтегральної оцінки етнокультурного потенціалу малих містечок 
Столичного суспільно – географічного району України, а також шляхів його 
реалізації у майбутньому, що мають базуватися на успішному досвіді країн із 
етнокультурним потенціалом єврейського етносу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН 
В МАЛЫХ ГОРОДКАХ СТОЛИЧНОГО 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА 
УКРАИНЫ: ИСТОРИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТ

Резюме
В статье выделены этапы появления еврейских общин в малых городках Сто-
личного общественно–географического района Украины. Определены времен-
ные и пространственные факторы формирования еврейских общин в пределах 
исследуемого района. Рассмотрены формирование и современное состояние 
еврейских общин в городках района. Еврейские общины представлены как 
компоненты этнокультурного потенциала. Значительное внимание уделено ла-
тентному наследию еврейского этноса, исследование которого важно в плане 
культурологических, этнологических исследований, и практического приме-
нения результатов научных исследований в просвещении, краеведении и тури-
стической деятельности.

Ключевые слова: этнокультурный потенциал, латентная культурное насле-
дие, штетл, малые города, еврейские общины
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THE EMERGENCE OF JEWISH COMMUNITIES IN SMALL 
TOWNS OF THE CAPITAL SOCIO–GEOGRAPHICAL REGION 
OF UKRAINE: HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECT

Abstract
Problem Statement and Purpose. Traditional culture of a certain ethnic group, serves 
as a tourist resource for the development of various types and forms of tourism. 
These resources can be divided into existing, which can be demonstrated, and the 
latent ones that were innate to the ethnic groups living in this territory, but today 
are represented only by references. In Ukraine there are a large number of urban 
settlements which have a significant ethnocultural potential of the Jewish ethnos. The 
implementation of mentioned potential may help to raise funds for the development 
of these settlements. The purpose of the article is to analyze the formation of Jewish 
communities in the small towns of the Capital socio–geographical region of Ukraine 
as a component of the ethnocultural potential of the region.
Data & Methods. The methodological basis of the research consists of the papers of 
scientists who study Jewish communities in the towns in Ukraine. In the paper general 
scientific methods– generalization, analysis, synthesis, analogy, classification, 
systematization, abstraction; as well as specific scientific methods–cartographic, 
comparative–geographical and chronological are used. The information base of the 
study consisted of archive materials and databases.
Results. The article highlights the stages of the appearance of Jewish communities 
in the researched towns. The temporal and spatial factors of the formation of 
Jewish communities within the researched area are determined. The formation 
and the current condition of Jewish communities in the abovementioned towns are 
considered. Jewish communities are presented as components of the ethnocultural 
potential. Considerable attention is paid to the latent heritage of the Jewish ethnos. 
The research of mentioned heritage is important in terms of cultural and ethnological 
studies, and the practical application of the results of scientific research in education, 
local studies and tourism activities. 

Keywords: ethnocultural potential, latent cultural heritage, shtetl, small towns, 
Jewish communities
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ЕТНОГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

В статті розглянуто особливості формування етногеографічного середови-
ща, як результат взаємодії етнічних спільнот та навколишнього середовища. 
Проаналізований вплив різних суспільно-географічних чинників на розвиток 
етнографічного середовища. Автором розроблена структурно-логічна схема 
дослідження етногеографічного середовища. 
 
Ключові слова: етногеографічне середовище, природно-географічні чин-
ники, геодемографічні чинники., соціально-економічні чинники, економіко-
географічні чинники, етнокультурні чинники, політико-географічні чинники, 
етнопсихологічні чинники

ВСТУП

Методологія, методи та методика етногеографічних досліджень мають свою 
специфіку, яка значною мірою зумовлена генезисом цього наукового напряму 
як своєрідного конгломерату декількох наук зі своїми принципами науково-
пізнавальної діяльності. Підходи до аналізу життєдіяльності титульної нації, 
інших автохтонних спільнот, різних етнічних меншин (серед них необхідно 
розрізняти ті, які мають національну державу на іншій території, та ті, що її не 
мають) можуть різнитися. Зокрема, мова йде про ступінь близькості національ-
них держав до територій, на яких розселені різні за чисельністю їх діаспори: чи 
мають вони можливість впливати на ситуацію та яким за масштабом і характе-
ром цей вплив може бути тощо. 

В контексті обґрунтування концепції етногеографічних систем (ЕГС) [14], 
розроблення методологічних принципів та напрямів та методики їх аналізу 
необхідно спочатку проаналізувати особливості формування етнічного серед-
овища, в межах якого виділяються різні за кількісними та якісними характе-
ристиками етногеографічні системи. При вирішенні цього питання необхідно 
враховувати, що життєдіяльність етнонаціональних груп значною мірою ви-
значається особливістю розселення, специфікою власного розвитку (етногене-
зу) та взаємодією зі спільнотами з якими вони мешкають на одній території. 
Найбільший синергетичний ефект суспільного розвитку буде досягнутий при 
врахуванні всього різноманіття матеріальної і духовної культури етнонаціо-
нальних груп. 

© Тодоров В. І., 2018
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Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних принци-
пів формування та розвитку етногеографічного середовища. Відповідно до цієї 
мети поставлені наступні завдання: виявити передумови та специфіку форму-
вання етногеографічного середовища та обґрунтувати вплив різних суспіль-
но-географічних чинників на етногеографічне середовище. Об’єктом дослі-
дження є етногеографічне середовище. Предметом дослідження виступають 
теоретико-методологічні особливості формування та розвитку етногеографіч-
ного середовища. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу даної статті покладено теоретико-методологічні розробки геогра-
фів та представників суміжних наук з питань територіальної організації жит-
тєдіяльності етнонаціональних груп та нормативно-правові акти в сфері між-
національних взаємин, в тому числі їх соціально-економічного розвитку. 

В цій роботі визначимо особливості формування етногеографічного серед-
овища, як складної системи, функціонування якої обумовлено дією багатьох 
суспільно-географічних чинників. Також застосовані деякі інші загальнонау-
кові методи суспільно-географічних досліджень – аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, абстрагування, формалізація тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

З точки зору суспільної географії етногенез відображає історико-генетичні 
особливості взаємообумовлених змін між різними параметрами життєдіяль-
ності етнічної спільноти та станом навколишнього середовища. Їх необхідно 
аналізувати, принаймні в ідеалі, через призму єдності природних, соціально-
економічних, геополітичних та етнокультурних аспектів розвитку відповідної 
спільноти. На протязі всього періоду розвитку етносу людина пристосовуєть-
ся до умов навколишнього середовища або його видозмінює. Враховуючи, 
що початковий етап розвитку більшості сучасних народів проходив за умов 
пристосування людей до особливостей природного середовища, саме рівень 
його деформації значною мірою визначає особливості матеріальної та духовної 
культури спільноти.

При аналізі етногеографічних процесів в середовищі конкретних етнонаціо-
нальних груп визначальне значення має територіальна організація суспільства, 
яка визначає специфіку формування та розвитку етнічного середовища. 

В контексті даного дослідження на особливу увагу заслуговує питання ана-
лізу предметної області етнічної географії. Об’єктом етногеографічних дослі-
джень виступає етногеографічне середовище. Предметом – особливості вза-
ємодії соціуму з природними середовищем, зумовлені етнічними чинниками 
(особливості територіальної організації етногеографічного середовища, зумов-
лені етнічними чинниками). 
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Для того, щоб мати можливість більш ефективно аналізувати етногеогра-
фічні процеси пропонуємо деталізувати основні структурі компоненти тери-
торіальної організації (ТО) суспільства, які традиційно представлені природ-
ними, соціальними, економічними, політичними та духовними компонентами. 
Для вирішення цього питання пропонуємо ввести фундаментальне поняття 
«етногеографічне середовище». Етногеографчічне середовище – це результат 
всієї сукупності взаємодії етнонаціональних груп на різних рівнях територі-
альної організації суспільства, який обумовлений особливостями природоко-
ристування та соціально-економічного розвитку населення в конкретних гео-
графічних умовах. 

Безумовно близькі до такого підходу погляди були і раніше. Найбільш час-
то використовувалося поняття «етнічне середовище», яке визначалося сукуп-
ністю мовних, культурних та соціально-побутових умов життєдіяльності лю-
дини. Відзначимо, також, що в етнології поєднання етнічного середовища та 
ландшафтного середовища визначають особливості життєдіяльності населен-
ня та стереотип поведінки. Нове фундаментальне поняття – етногеографічне 
середовище – має стати ключовим при визначенні предметної області етнічної 
географії. 

Визначення принципів формування та розвитку етногеографічного серед-
овища є однією з нагальних проблем етнічної географії. Поняття «етногеогра-
фічне середовище» більш широке в порівняння з етногеографічними систе-
мами та може охоплювати не тільки окремі ЕГС але і їх поєднання (групи). 
Тобто, пропонується розглядати етнос як центральний об’єкт географічного 
середовища і через ці фундаментальні поняття аналізувати етногенез та етно-
географічні процеси. Формування та розвиток етногеографічного середовища 
необхідно розглядати через призму впливу етносу на географічне середовище. 

Етнічні спільноти необхідно розглядати в двох аспектах. З одного боку, 
вони розселені в географічному середовищі, властивості якого впливають на 
розвиток їх матеріальної і духовної культури, а з іншого боку – вони необхід-
ним чином трансформують навколишнє середовище задля збереження влас-
ної традиційної культури. На якомусь етапі досягається певна відповідність 
між динамікою географічного середовища та елементами культури, які ви-
значають етнічну приналежність населення. Результатом цих процесів є за-
вершення формування етнічного середовища. Слід також відзначити, що його 
розвиток проходить перманентно. Хоча деякі етапи розвитку етногеографіч-
ного середовища (насамперед, обумовлені появою нової етнічної спільноти, 
людність якої дозволяла би кардинально змінити ситуацію в регіоні) можуть 
розглядатися як формування нової якості етногеографічного середовища. Вра-
ховуючи, що центральне місце в цій концепції займає етнос, то як визначаль-
ний чинник його формування необхідно розглядати етнонаціональнйи склад 
населення (рис. 1). 
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Введення нового поняття потребує аналізу його ґенези та співставлення 
з предметною областю географії. Основні підходи до процесу виникнення 
та розвитку етногеографічного середовища визначаються наступними чин-
никами: 

- центральною ідеєю цього підходу є взаємодія в системі «людина як пред-
ставник етнонаціональної спільноти – навколишнє природне середовище – 
штучний матеріальний світ людини (в тому числі агро-технологічні основи 
розвитку сучасної цивілізації)», етногеографічне середовище представляє со-
бою біо-соціальну форму організації ландшафтної оболонки Землі;

– проблеми побудови структурно-логічної схеми формування та розвитку 
етногеографічного середовища пов’язані з проблемами трактування теорети-
ко-методологічного апарату суміжних наук (насамперед, історії та етнології, в 
межах яких продовжується дискусія відносно теорії етносу);

– концепція етногеографічного середовища передбачає розгляд ландшаф-
тної оболонки як інтегрального поєднання природних та суспільних (соціаль-
но-економічних) складових геосфери;

– формування та розвиток етногеографічного середовища – складний по-
лілінійний процес, якій передбачає зміну стану середовища завдяки динамці 
складових компонентів (чинників) етногеографічного середовища;

– на сучасному етапі визначальне значення має самоідентифікація населен-
ня, яка має мати чіткі інформаційні ознаки, за якими людина відносить себе до 
конкретної спільноти та відрізняє від інших. 

В контексті обґрунтування концепції ЕГС розроблення методологічних 
принципів та напрямів та методики їх аналізу розпочинається з аналізу осо-
бливостей формування етногеографічного середовища. в межах якого виді-
ляються різні за кількісними та якісними характеристиками етногеографічні 
системи. При вирішенні цього питання, треба враховувати, що життєдіяльність 
етнонаціональних груп значною мірою визначається особливістю розселення, 
специфікою власного розвитку (етногенезу) та взаємодією зі спільнотами, з 
якими вони мешкають на одній території. Найбільший синергетичний ефект 
суспільного розвитку буде досягнутий при врахуванні всього різноманіття ма-
теріальної і духовної культури етнонаціональних груп. 

Різноманіття чинників, які визначають специфіку формування та розвитку 
етногеографічного середовища, можемо об’єднати в сім основних груп: при-
родно-географічні, геодемографічні, соціально-географічні, економіко-геогра-
фічні, етнокультурні та політико-географічні (управлінські), етнопсихологічні. 
Предметна область етнічної географії передбачає комплексне дослідження всіх 
чинників сталого розвитку етнонаціональних груп або окремих їх компонентів 
в межах конкретної території. Підходи до вирішення вказаних проблем зна-
чною мірою зумовлюють методологічні особливості етногеографічних до-
сліджень. При цьому, необхідно відзначити, що всі вказані чинники в своєму 
впливі на конкретні аспекти життєдіяльності спільнот є взаємозалежними та 
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взаємообумовленими. Відзначимо, що вказані чинники фактично є напрямами 
наукових досліджень в етнонаціональній сфері. Запропонована нами концеп-
ція ЕГС передбачає збільшення комплексності досліджень та використання 
системного підходу. 

Доволі широкий прояв мають природно-географічні чинники розвитку ет-
нонаціональних спільнот. Стан ландшафтної оболонки визначається як рівнем 
сучасного антропогенного навантаження, так і історико-географічними осо-
бливостями природокористування. Необхідність аналізу історичної ретроспек-
тиви зв’язків між людиною і природним середовищем обумовлює актуальність 
проблеми залучення екологічного підходу в етногеографічні дослідження. 
Етнонаціональні групи є невід’ємною частиною складної системи “населен-
ня – навколишнє природне та техногенне середовище”. Природне середовище 
значною мірою визначає характер господарського освоєння території, специфі-
ку сучасного землекористування, особливості відтворення та розселення насе-
лення тощо. Це свідчить про значний взаємозв’язок між його характеристика-
ми та матеріальною і духовною культурою етнонаціональних спільнот. Тобто, 
сучасні комплексні етногеографічні дослідження неможливі без застосування 
екологічного підходу. 

В процесі аналізу передумов і сучасних особливостей життєдіяльності не-
обхідно визначити насамперед причини та наслідки якісних змін природного 
середовища для розвитку етносу. На етапі пристосування населення до умов 
навколишнього середовища кожна значна зміна його характеристик невідво-
ротно вела до трансформації деяких елементів або усієї системи культури в 
цілому.

Динаміка взаємовпливу етнонаціональних груп і навколишнього середови-
ща визначаються двома основними чинниками: антропогенним впливом лю-
дини на середовище життєдіяльності або його зміна в результаті переселення 
всієї спільноти або окремої її частини. На сучасному етапі процес переходу до 
гіпотетично можливої єдиної світової цивілізації, який зумовлений глобаль-
ним характером науково-технічного прогресу, супроводжується різким збіль-
шенням антропогенного навантаження на ландшафтну оболонку. Однак і на 
значно більш ранніх етапах розвитку людства спостерігалися екологічні кризи, 
які призводили до якісних змін в життєдіяльності населення. 

Кожна екологічна криза виступає як причина різних за інтенсивністю та на-
слідками змін в життєдіяльності населення. Нові характеристики природного 
середовища опосередковано впливають також на відтворення етнічної спіль-
ноти. Ступень трансформації матеріальної і духовної культури та демографічні 
параметри розвитку етнонаціональної групи в поєднанні з особливостями роз-
селення визначають стійкість етнонаціональних груп в нових природно-гео-
графічних умовах. 

На даний час у науках про народонаселення помітно переважають підходи, 
орієнтовані на кількісні показники руху населення. Якісні параметри демо-
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графічного розвитку соціумів привертають значно менше уваги. Деформації 
вікової структури населення продовжують демографічні хвилі: вікова когорта 
населення, що зазнала деформації через 20-30 років (демографічний лаг), ста-
не базовою щодо подальшого відтворення населення. Потужні деформації мо-
жуть повторюватись кількоразово і поступово «розмиваються». Демографічні 
деформації та демографічні хвилі можуть істотно впливати на геодемографіч-
ний розвиток регіонів, вони повинні уважно відслідковуватись у будь-яких 
варіантах прогнозування перспективної чисельності населення. В контексті 
етнодемографічних досліджень, де визначальне значення має еволюційний 
розвиток етнічних спільнот необхідно здійснення методологічного переходу 
від аналізу демографічних ситуацій у регіонах та їх різночасових порівнянь 
до вивчення цілісних і безперервних регіональних геодемографічних процесів.

Визначальним чинником позитивних геодемографічних процесів стає ет-
нічний (етнорелігійний) чинник, що є наслідком дії різних суспільно-геогра-
фічних процесів, які обумовлюють формування демографічних хвиль. Однак 
вплив цього принципу на сталий розвиток етнонаціональних груп на рівні 
різнорівневих етногеографічних формувань значно різниться. Так, в місцях 
компактного розселення етнічних груп на рівні територіальних громад вказані 
вище геодемографічні тенденції більш чітко проявляються. Це особливо акту-
ально для моноетнічних етногеографічних формувань, насамперед, АР Крим, 
південно-західної частини Одеської області, Закарпаття, Буковини, гірських 
районів Карпат тощо. В Центральної та Східній Україні, де окрім українців 
компактно розселені росіяни, ще одним чинником розвитку геодемографічної 
ситуації є соціально-економічні особливості розвитку території. 

Процеси глобалізації ставлять нові вимоги перед етнонаціональними група-
ми і нормативно-правовою базою, що регламентує їх взаємовідносини. В умо-
вах коли нація все ще ототожнюється з конкретним господарством, необхідно 
забезпечити збереження історичного надбання етнонаціональних груп, до яких 
вони звертаються в критичних умовах. На думку Е.Г. Кочетова, все зростаючо-
му рівню техногенного розвитку, яке ставить під питання виживання людини, 
починають протистояти етноекономічні системи. Їх генезис пов’язаний з етно-
національними системами, які в процесі боротьби за власне існування беруть 
у постіндустріального суспільства елементи, які не порушують їх цілісність, і 
мають перейти в новий рівноваговий стан. Необхідно забезпечити гармонічні 
взаємовідносини людини та середовища його життєдіяльності [9, с. 211].

Кожному етносу властиві специфічні способи засвоєння умов власного іс-
нування, спрямовані на збереження та відтворення умов його життєдіяльності, 
які складають етнічну культуру [12, с. 155]. Вона, на відміну від національної, 
творцем якої є інтелігенція, створюється стихійно за участю всієї спільноти 
[11, с. 175]. Культура багато в чому визначає особливість життєдіяльності чле-
нів конкретної спільноти.



139

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

В процесі розвитку суспільства змінюється характер його взаємодії з на-
вколишнім середовищем. На тлі все зростаючої ролі соціально-економічних 
факторів в суспільній життєдіяльності відбуваються зменшення її залежності 
від природно-географічних умов території розселення. Вплив природних умов 
проявляється опосередковано, через розміщення виробництва [6, с. 153]. При-
родні ресурси, які виступають як предмет праці, дещо іншим чином вплива-
ють на життєдіяльність населення. Цінність природно-ресурсного потенціалу, 
його роль в функціонуванні суспільства залежить від рівня науково-технічно-
го прогресу. В процесі розвитку продуктивних сил поступово збільшується 
енергоємність виробництва, ступінь комплексної переробки різних видів ре-
сурсів [8, с. 42].

Значні соціальні функції виконує природне середовище. Насамперед це за-
безпечення стійкого відтворення та розвитку населення [4, с. 201]. В етногео-
графічних дослідженнях розглядаються особливості територіальної організа-
ції етносфери через призму життєдіяльності етнічних спільнот. Відтворення 
етнонаціональних груп та компактне розселення на території, яка за своїми 
природно-географічними характеристиками близька до автохтонної території 
етносу, виступають як одні з чинників збереження та розвитку матеріальної та 
духовної культури населення. 

Етнокультурні та політико-географічні чинники розвитку етногеографічних 
формувань тісно пов’язані між собою. Стержневою ідеєю аналізу цих чин-
ників є збереження мовної та етнокультурної самобутності, як українців, так 
і національних меншин та залучення їх в загальнонаціональний культурний 
простір. Важливою умовою реалізації прав національних меншин на вільний 
розвиток є можливість зберігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, 
традиції, звичаї та обряди [1]. В адміністративно-територіальних одиницях, в 
яких більшість населення становлять представники певної етнонаціональної 
групи (або проживають кілька спільнот і жодна з них не становить більшості), 
поруч з державною українською мовою можуть використовуватися і їхні на-
ціональні мови.

Значні повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розви-
тку національних меншин мають органи місцевого самоврядування, що осо-
бливо актуально в місцях їх компактного проживання. У сферу компетенції 
виконавчих органів сільських, селищних і міських рад входить управління за-
кладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, що пе-
ребувають у власності територіальних громад. Вони повинні «створювати умо-
ви для розвитку культури, сприяти відродженню осередків народної творчості, 
національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесел», сприяти ро-
боті національно-культурних товариств та інших громадських організацій, що 
працюють в сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Районні та 
обласні ради делегують відповідним державним адміністраціям повноваження 
з підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розви-
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тку адміністративних одиниць, а в місцях компактного проживання національ-
них меншин – програм їх національно-культурного розвитку. Фінансування 
програм повинно здійснюватися з коштів державного та місцевих бюджетів [3, 
ст. 27]. На практиці на обласному рівні фінансуються, головним чином, засоби 
масової інформації, які висвітлюють життєдіяльність етнонаціональних груп, 
а до адміністративних районів гроші не доходять.

Роль політико-географічних чинників необхідно розглядати в двох осно-
вних аспектах – комфортність життєдіяльність населення та участь спільнот 
в формуванні держави (державності). Традиційно прийнято вважати, що най-
більш комфортно етнонаціональна група мешкає в моноетнічному ареалі або 
поряд з етнічно близькими спільнотами. До категорії таких відносяться, насам-
перед, члени одного суперетносу. Поряд з цим ще більш визначальним чинни-
ком є етнонаціональна політика держави, яка зумовлює потенційні можливості 
етнонаціональних груп зберегти та розвивати власну матеріальну та духовну 
культуру. Для ілюстрації цієї тези наведемо деякі приклади. За часів СРСР по-
літика держави в сфері міжетнічних відносин була спрямована на формування 
єдиної радянської нації з уніфікованими характеристиками культури населен-
ня. Єдиним диференціюючим чинником була приналежність до конкретної 
соціальної групи. Найбільш наочним проявом цього була відсутність до 1961 
року паспортів у сільських мешканців, тобто в тих умовах практично неможли-
вою була зміна ними соціального статусу. Серед сучасних чинників відзначимо 
відсутність соціальних ліфтів для того, щоб молода, талановита людина без 
сторонньої допомоги мала можливість зробити кар’єру. Якщо за часів СРСР це 
стосувалося насамперед представників етнонаціональних меншин, у тому чис-
лі на рівні Союзних Республік, то за часів становлення державності України це 
стосується абсолютно всіх етнічних спільнот. 

На сучасному етапі становлення державності в Україні сформована норма-
тивно-правова база в сфері етнонаціональної політики дає можливість розви-
тку всіх етнічних спільнот, які мешкають в країні. Ефективність відстоювання 
етнонаціональних інтересів значною мірою визначається функціонуванням 
системи державного управління і наявністю загальноприйнятих законних ме-
ханізмів, за допомогою яких на практиці забезпечується впровадження в життя 
норм, відображених у правових актах. Державна політика по відношенню до 
різних етнонаціональних груп впливає на особливості розвитку історично над-
баних ними елементів матеріальної та духовної культури. Необхідно створити 
«атмосферу соціальної комфортності» для всіх спільнот, які розселені на тери-
торії держави. В умовах загальної напруженості для них характерно прагнення 
зайняти більш високу соціальну нішу, яка надасть їм певні економічні пере-
ваги. Відзначимо значення керівництва національно-культурних товариств, як 
органу, яке повинно визначити наявність «етнічної загрози» [10, с. 686], «недо-
пущення етнополітичних конфліктів безпосередньо залежить і від ролі місце-
вих політичних еліт» [7, с. 77].



141

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

Захист і збереження культурних особливостей етнічних спільнот повинні 
розглядатися як один з ключів до вирішення проблеми сталого розвитку [13, с. 
61]. В умовах пошуку оптимальної моделі виходу України з комплексної кри-
зової ситуації актуалізується проблема реалізації конструктивної регіональної 
політики. Базові положення державної регіональної політики і проблеми з її 
реалізацією відображені в Указі Президента України «Про концепцію держав-
ної регіональної політики» (№ 341/2001) та Постанові Верховної Ради Украї-
ни «Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регі-
ональної політики та місцевого самоврядування» (№ 939-ІV). Йдеться, перш 
за все, про необхідність децентралізації влади, матеріального, фінансового, 
кадрового та інформаційного забезпечення її функціонування на місцевому 
рівні. Децентралізація влади не зробить кардинального впливу на якість жит-
тя населення без істотного підвищення якості послуг, що надаються органами 
місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика тісно пов’язана із здійсненням адміністра-
тивної і територіальної реформи й є складовою частиною національної страте-
гії соціально-економічного розвитку України [2]. Зміна характеру суспільних 
відносин мала величезний вплив на трансформацію соціально-економічної, 
суспільно-політичної, етнокультурної, духовної та психологічної життєдіяль-
ності населення. У зв’язку з цим особливої   актуальності набуває проблема 
вдосконалення адміністративно-територіального устрою, упорядкування тери-
торії за управлінським принципом. Реформування механізмів управління регі-
ональним розвитком повинно супроводжуватися встановленням нової якості 
балансу загальнодержавних і місцевих інтересів, підвищенням ролі місцевого 
самоврядування. Саме тому особливе актуальним є питання врахування етно-
національного чинника при проведенні нагально необхідної адміністративно-
територіальної реформи. 

ВИСНОВКИ 

Етнонаціональні групи в процесі становлення та розвитку необхідним для 
себе чином взаємодіють з довкіллям, яке представляє весь комплекс умов жит-
тєдіяльності суспільства – природних, соціально-економічних, духовних, по-
літичних тощо. Сприяти вирішенню цієї проблеми покликана розроблена нами 
концепція етногеографічного середовища, яка виповідає цьому підходу та роз-
глядає географічне середовище як місце життєдіяльності етнонаціональних 
спільнот. Це поняття являє собою конструктивний інваріант ландшафтної обо-
лонки. 
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ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА: 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФЧИЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Резюме
В статье рассмотрены общие подходы к формированию этногеографической 
среды, как результат взаимодействия этнических групп и окружающей среды. 
Проанализировано влияние разных общественно-географических факторов на 
формирование и развитие этногеографической среды. Разработана структур-
но-логическая схема исследования этногеографической среды. 
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ETHNOGEOGRAPHIC ENVIRONMENT: 
PUBLIC-GEOGRAPHICAL ASPECTS

Abstract
Problem Statement and Purpose. The key issue of the system methodology is the 
analysis of the degree of complexity and ordering of geosystems. In this paper, we 
will define the peculiarities of the ethnic environment, the formation and development 
of which depends on the peculiarities of the interaction of ethnic communities with 
the natural and man-made environment.
The purpose of the work is to substantiate the theoretical and methodological 
principles of the formation and development of ethnogeographic environment. 
According to this goal, the following tasks have been set: to identify the prerequisites 
and specifics of the formation of ethnogeographic environments and to substantiate 
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the influence of various socio-geographical factors on the ethnographic environment. 
The object of the study is an ethnographic environment. The subject of the research 
is the theoretical and methodological features of the formation and development of 
ethnographic environments.
Data & Methods. The basis of this article is the regulatory-legal acts in the field of 
inter-ethnic relations, including their socio-economic development, and theoretical 
and methodological developments on these issues of geographers, sociologists, 
culturologists.
A key role in achieving the task is given to the systemic method. In this paper we 
will define the peculiarities of the formation of the ethnogeographic environment 
as a complex system, the functioning of which is due to the effect of many socio-
geographical factors. Some other general scientific methods of socio-geographical 
research are also applied – analysis and synthesis, induction and deduction, 
abstraction, formalization.
Results. In the context of justifying the concept of EGS, the development of 
methodological principles, directions and methods for their analysis, it is first 
necessary to analyze the features of the formation of ethnogeographic environments, 
within which ethnogeographic systems, differing in terms of quantity and quality. 
When addressing this issue, it should be borne in mind that the vital activity of 
ethnonational groups is largely determined by the features of settlement, the specifics 
of their own development (ethnogenesis) and interaction with groups with which 
they live in the same territory. The greatest synergetic effect of social development 
will be achieved by taking into account the diversity of material and spiritual culture 
of ethnonational groups.
The variety of factors that determine the specifics of the formation and development 
of ethnogeographic environments can be grouped into seven main groups: natural-
geographical, geodemographic, socio-geographical, economic-geographical, ethno-
cultural and managerial, ethnopsychological. The subject area of   ethnic geography 
provides for a comprehensive study of all factors of the sustainable development of 
ethnonational groups or their individual components within a particular territory. 
Approaches to solving these problems largely determine the methodological features 
of ethnogeographic research. It should be noted that all these factors in their impact 
on specific aspects of the life of groups are interrelated and interdependent. Note that 
these factors are actually the directions of scientific research in the ethno-national 
sphere. The proposed concept of EGS envisages an increase in the complexity of 
research and the use of the system approach.

Keywords: ethnogeographic environment, natural and geographical factors, 
geodemographic factors, socio-economic factors, ethno-cultural factors, political 
and geographical factors, ethnospiologic factors.
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ОЦІНКА ДАНИХ МОНІТОРИНГУ РЕЖИМУ ГРУНТОВИХ 
ВОД НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Приведена загальна характеристика режимної гідрогеологічної мережі для 
спостереження за ґрунтовими водами Одеської області. Дана просторово-ча-
сова характеристика процесу підтоплення. Виконаний статистичний аналіз 
динаміки рівнів ґрунтових вод. Дана оцінка ролі кліматичного (атмосферні 
опади) та астрономічного (швидкість осьового обертання Землі) факторів 
в формуванні режиму грунтових вод, що дає підставу для прогнозу процесу 
підтоплення на території Одеської області.

Ключові слова: ґрунтові води, Одеська область, підтоплення, моніторинг, 
атмосферні опади, осьове обертання Землі

ВСТУП

В останні десятиріччя на території України загострилася проблема підто-
плення земель. Зона природного та техногенного підтоплення складає більше 
ніж 12 відсотків площі країни. Для вирішення цієї фундаментальної проблеми 
та відповідно до «Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням 
земель» необхідний комплексний аналіз гідрогеологічних умов і факторів, які 
обумовлюють цей процес. Підтоплення – це комплексний, переважно техно-
генний процес стійкого підвищення рівнів ґрунтових вод та зволоженості порід 
зони аерації, які ускладнюють або унеможливлюють нормальну експлуатацію 
господарських об’єктів, а також погіршують екологічні умови життєдіяльності 
[12]. Розвиток процесу підтоплення обумовлює зміну фізико-механічних влас-
тивостей ґрунтів, активізацію небезпечних геологічних процесів (карст, зсуви, 
суфозія), що призводить до деформації будівель і споруд та їх руйнуванню, на-
носиться шкода землям сільськогосподарського призначення.

Аналіз робіт з відповідної тематики [6, 8, 13, 15] дозволяє зробити висно-
вок, що питання режиму підземних вод та впливу на нього природних і ан-
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тропогенних факторів не є достатньо вивченим. Розв’язання цієї проблеми в 
межах м. Одеса представлене в роботах [3, 14]. Вивчення зв’язку ротаційної 
динаміки з гідрогеологічними процесами є традиційним для Одеської шко-
ли інженерів-геологів і гідрогеологів. Цей напрямок отримав свій розвиток в 
фундаментальній монографії [16] і серії робіт, присвячених цій тематиці [5, 7, 
14]. Важливим напрямком вирішення проблеми є моніторинг, він є складовою 
частиною програми і полягає в розробці принципів побудування системи спо-
стережень за найбільш важливими характеристиками природного (в тому числі 
геологічного) середовища та прогнозування можливого розвитку цього про-
цесу в просторі і часі [9]. Разом з тим, питання режиму ґрунтових вод в межах 
Одеської області залишається мало вивченим. 

Метою роботи є виявлення особливостей просторового та часового режи-
му ґрунтових вод в природних та порушених умовах на території Одеської об-
ласті; встановлення резонансних зв’язків між рівнем ґрунтових вод та кліма-
тичним (атмосферні опади) і астрономічним (швидкість осьового обертання 
Землі) факторами. Таким чином, об’єктом досліджень є ґрунтові води, пред‑
метом досліджень – основні особливості режиму ґрунтових вод та факторів їх 
формування. 

Дослідження виконано в рамках фундаментальної науково-дослідної робо-
ти «Дослідження просторово-часових закономірностей гідрогеодеформаційно-
го стану геологічного середовища Північного Причорномор’я для прогнозу не-
безпечних інженерно-геодинамічних подій» (№ держреєстрації 0115U003198).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження базуються на даних спостережень за середньорічними рів-
нями ґрунтових вод (РГВ) та атмосферними опадами, представлених держав-
ним підприємством «ПричорноморДРГП» за період 1965-2014 рр., даних про 
швидкість осьового обертання Землі [17], а також даних про кліматичні індек-
си АМО (Атлантична мультидекадна осциляція), ПАК (Північно – Атлантичне 
коливання), ТДО (Тихоокеанська декадна осциляція) [11].

У каталозі спостережних свердловин на різні водоносні горизонти, який 
складений ПричорноморДРГП, режимна мережа по Одеській області пред-
ставлена 212 свердловинами. Для статистичної обробки було обрано 21 сверд-
ловину, які охоплюють всю територію області та обладнані на різні водоносні 
горизонти, в основному четвертинний.

Обробка та відображення статистичної інформації здійснювались за допо-
могою програм Microsoft Excel, Statistica та Surfer з використанням методів 
багатовимірного шкалювання, кореляційного, регресійного, спектрального, 
взаємного спектрального аналізів та картографування.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На території області спостерігається значний діапазон глибин залягання 
рівня ґрунтових вод, що зумовлене геологічною будовою, природною дренова-
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ністю порід, водозабезпеченням, ступенем розчленованості рельєфу, наявніс-
тю водотоків, техногенним впливом на геологічне середовище [13]. 

Найбільший ступінь ураженості території підтопленням та природно висо-
ке положення рівня ґрунтових вод спостерігається в межах басейнів річок Ду-
най, Дністер, Південний Буг. Підтоплюються та заболочуються заплавні площі 
малих річок таі днища балок. 

Порівнюючи площі залягання ґрунтових вод на глибині менш ніж 4 м в 1981 
та в 2008 роках, можна зробити висновок, що ситуація значно погіршилася 
майже у всіх адміністративних районах (рис. 1). 

Рис. 1. Площі залягання ґрунтових вод (%) від поверхні до глибини 4 м по адміністративних 
районах Одеської області станом на 1981 та 2008 роки

Так, в Савранському, Роздільнянському та Болградському районах площа 
відносного підтоплення зросла більш ніж в 10 разів. Не значною мірою по-
гіршилася ситуація в Подольському, Окнянському, Миколаївському, Кілій-
ському та Татарбунарському районах. У всіх інших районах Одеської облас-
ті в 2008  році площа зросла на 50% і більше відносно площі, підтопленої в 
1981  році. Загальна площа території, де рівень ґрунтових вод залягає на глиби-
ні менш ніж 4 м, збільшилась на 36,5%.
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 1985     1995    2010

Рис. 2. Карти-зрізи глибин залягання грунтових вод на 1985, 1995 та 2010 роки

Про збільшення площ підтоплення за період 1985-2010 роки свідчать кар-
ти-зрізи (рис. 2). Відбувалося це в основному в порушених умовах, а саме, на 
масивах зрошування та в населених пунктах. На території області спостері-
гається значна кількість зрошувальних систем, розташованих на вододільних 
рівнинах, які характеризуються слабкою природною дренованістю, наявністю 
потужної (20-35 м) товщі лесових порід, що залягають на водотривких черво-
но-бурих глинах пліоцену.

Під впливом різного ступеню підтоплення знаходяться 390 населених пунк-
тів (33% від загальної кількості).

Критичний рівень (< 2 м) виявлений в 40% свердловин (природні умови) та 
35% свердловин (порушені умови). Підйом рівня характерний для 57% сверд-
ловин (природні умови) та 70% свердловин (порушені умови).

Статистичний аналіз динаміки рівня ґрунтових вод. Для кожної свердло-
вини були побудовані гістограми та графік зіставлення динаміки рівня ґрунто-
вих вод зі зміною річної суми атмосферних опадів. 

Аналіз даних свідчить про наявність свердловин із подібною динамікою 
РГВ. Щоб виділити групи з подібною динамікою РГВ був застосований метод 
багатовимірного шкалювання, мета якого полягає в поданні вихідної інфор-
мації у вигляді безлічі точок в просторі невеликої розмірності для отримання 
наочного уявлення про структуру множини об’єктів [4]. Багатовимірне шка-
лювання дає можливість отримати зручний спосіб стиснення даних до такого 
виду, при якому їх кластерна структура може бути представлена більш наочно. 
В результаті багатовимірного шкалювання була отримана конфігурація розпо-
ділу свердловин на 3 групи. Перша група свердловин знаходиться на півно-
чі Одеської області, друга – в центральній частині досліджуваної території. 
Свердловини третьої групи не пов’язані територіально.
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Рівні ґрунтових вод в свердловинах першої групи змінюються в достатній 
мірі синхронно (рис. 3). На рис. 3-5 дані стандартизовані шляхом перетворення 
вихідної змінної X в безрозмірну величину Z за формулою:

 

s
XX

Z .сер−
=

 де Xсер. і s, відповідно, середнє і середнє квадратичне відхилення змінної Х.
Характерним для динаміки цієї групи є зниження РГВ з початку спостере-

жень до початку 90-х років, потім стрімкий підйом до 1999 року, що змінився 
поступовим зниженням рівня приблизно з 3-річними періодичними коливан-
нями.

Рис. 3. Міжрічні зміни РГВ в свердловинах 1-ої групи  
(вісь ординат (відмітки рівня) реверсована)

Характерним для другої групи свердловин є зниження РГВ із середини 
80-х років до середини 90-х років, як і в 1-ій групі, потім значно підвищується 
(рис.  4). Черговий мінімум, який можна порівняти з мінімумом 1995 року, до-
сягається в 2009 р. У період 1998 – 2005 рр. спостерігається позитивний тренд 
на відміну від першої групи, де в цей час відзначається зниження рівня. 

Хід рівнів ґрунтових вод в свердловинах 3-ої групи значно відрізняється від 
попередніх груп (рис. 5). В рамках даної статті цей випадок не розглядається у 
зв’язку з малим представництвом кількості свердловин цієї групи. 

РГВ в умовах глобальної зміни клімату. Аналіз зв’язку РГВ з атмосферними 
опадами за даними найближчої метеостанції показав наступне. Зв’язок РГВ з 
опадами літнього періоду (квітень-травень) спостерігається в 2 свердловинах, 
при цьому вони мають в одному випадку позитивний, в іншому – негативний 
знак, що потребує пояснення. Зміна рівня в 3 свердловинах корелює із атмос-
ферними опадами зимового періоду (листопад-березень), для якого характерні 
затяжні дощі та низька випаровуваність, це дає можливість атмосферним опа-
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дам досягати дзеркала ґрунтових вод. При збільшенні зимових опадів рівень в 
свердловинах підвищується, тобто глибина залягання ґрунтових вод зменшу-
ється. Такий режим формування рівня грунтових вод характерний для непо-
рушених природних умов. 

Рис. 4. Міжрічні зміни РГВ в свердловинах 2-ї групи  
(вісь ординат (відмітки рівня) реверсована)

Рис. 5. Міжрічні зміни рівня в свердловинах 3-ої групи  
(вісь ординат (відмітки рівня) реверсована)

Інтегральними характеристиками, що відображають глобальні зміни кліма-
ту (температуру, зволоженість, циклонічну активність), є кліматичні індекси. 
У роботах [2, 10] автори досліджують зв’язок кліматичних індексів з проце-
сами, що відбуваються в Чорноморсько-Середземноморському регіоні, і при-
ходять до висновку про вплив на циклогенез в Чорноморському регіоні по-
єднання позитивних і негативних фаз ТДО і АМО. Дослідження в роботі [1] 
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підтверджують висновок про спільний вплив ПАК, АМО і ТДО, поєднання 
позитивних і негативних фаз яких управляє циклонічною активністю в окре-
мих регіонах. Проведені нами дослідження показали, що в Одеській області 
вплив ПАК проявляється в збільшенні атмосферних опадів в зимовий період і 
масштабі року, коефіцієнти кореляції значущі (табл.1).

Таблиця 1
 Кореляція індексу ПАК з атмосферними опадами

Період часу
Метеорологічні станції

Любашівка Затишшя Вознесенськ Одеса Сарата Ізмаїл

Літній період 
(квітень – жовтень) -0,15 -0,20 -0,29

(знач.) -0,16 -0,11 -0,11

Зимовий період
(листопад – березень)

-0,37
(знач.)

-0,43
(знач.)

-0,35
(знач.)

-0,48
(знач.)

-0,47
(знач.)

-0,41
(знач.)

Сума за рік -0,37
(знач.)

-0,44
(знач.)

-0,49
(знач.)

-0,43
(знач.)

-0,36
(знач.)

-0,38
(знач.)

Згідно з висновками [1] дія ПАК проявляється в зимовий період. При низь-
ких значеннях індексу в цей період відбувається активізація циклонічних про-
цесів, які супроводжуються посиленням вітру, випаданням опадів і зниженням 
температури повітря.

Коефіцієнти кореляції індексу ПАК в зимовий період з частотою циклонів 
складають до -0,56, з площею циклонів в регіоні до -0,46, з інтенсивністю і 
глибиною до -0,4 при рівні значущості p <0.05.

Отримані дані (табл. 1) можна інтерпретувати наступним чином: одним із 
факторів формування рівня грунтових вод в природних умовах є атмосферні 
опади, поле яких формується під дією процесів, що відбуваються в північній 
Атлантиці і виражених індексом ПАК. 

Ротаційна динаміка і РГВ на території Одеської області. В монографії [16] 
аналізується модель, яка представляє геосистему як сукупність різнопорядко-
вих геоблоків, для яких характерні вертикальні та горизонтальні переміщення, 
зміна напружено-деформованого стану порід, зміна об’єму порово-тріщинного 
простору в міжблокових зонах, які є структурно-тектонічними дренами. Мо-
дель передбачає залежність рівня ґрунтових вод на території м. Одеса від кіль-
кості атмосферних опадів і швидкості осьового обертання Землі як показника 
гідравлічної ефективності структурно-тектонічних дрен.

Зіставлення зміни РГВ в свердловинах на території Одеської області зі 
швидкістю обертання Землі за різними групами наведено на рис. 6.

В цілому, в динаміці рівня ґрунтових вод на території Одеської області спо-
стерігається така ж закономірність, як і по Одесі. При уповільненні швидко-
сті обертання Землі (1985-1996 рр.) РГВ знижується, при прискоренні (1995 – 



154

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018.  Т. 23,  вип. 1

Рис. 6. Зіставлення міжрічних змін РГВ свердловин першої (А) і другої групи (В)  
з кутовою швидкістю обертання Землі. Рівні стандартизовані. Вісь РГВ реверсована.  
На нижньому рисунку зображений внутрішньорічний діапазон зміни РГВ на території 
м. Одеса [16] (крива 1) – ліва вісь, і відхилення швидкості добового обертання Землі від 

стандартної ( n.10-12 рад/с) (крива 2) – права вісь
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2004 рр.) – підвищується (більш виражено для свердловин другої групи). На 
уповільнення швидкості в 2006-2008 рр. обидві групи відреагували зниженням 
рівнів. Таким чином, на якісному рівні можна зробити висновок про наявність 
зв’язку між досліджуваними характеристиками. 

ВИСНОВКИ

1. На території області існують сприятливі умови для розвитку процесу 
підтоплення. Підтоплення є однією з екологічних проблем Одеської області, 
близько 40% її території уражено цим процесом.

2. Зв’язок РГВ з атмосферними опадами, формування яких статистично зна-
чуще залежить від процесів в північній Атлантиці, носить досить складний 
нелінійний характер. Розглянуті ряди нестаціонарні. Встановлена залежність 
РГВ від атмосферних опадів зимового періоду в 15% свердловин.

3. Міжрічна динаміка рівня ґрунтових вод має зв’язок з таким астрономіч-
ним фактором, як швидкість осьового обертання Землі, яка обумовлює зміну 
гідравлічної ефективності структурно-тектонічних дрен, що підтверджує мо-
дель ротаційного екзотектогенезу для території не тільки м. Одеса [16], а і всієї 
Одеської області.

4. Продовження моніторингу за режимом ґрунтових вод дозволить підви-
щити якість застосування статистичних методів для прогнозу такого небезпеч-
ного процесу, як підтоплення, та ефективність заходів в боротьбі з його нега-
тивними наслідками.
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ОЦЕНКА ДАННЫХ МОНИТОРИНГА РЕЖИМА 
ГРУНТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Приведена общая характеристика режимной гидрогеологической сети для на-
блюдений за грунтовыми водами Одесской области. Дана пространственно-
временная характеристика процесса подтопления. Выполнен статистический 
анализ динамики уровня грунтовых вод. Дана оценка роли климатического 
(атмосферные осадки) и астрономического (скорость осевого вращения Зем-
ли) факторов в формировании режима грунтовых вод, что дает основание для 
прогноза процесса подтопления на территории Одесской области. 

Ключевые слова: режим грунтовых вод, Одесская область, подтопление, мо-
ниторинг, атмосферные осадки, осевое вращение Земли
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ASSESSMENT OF DATA MONITORING OF THE GROUND 
WATERS REGIME ON THE ODESSA REGION TERRITORY 

Abstract
Problem Statement and Purpose. The problem of land flooding has become 
especially important in Ukrainе in recent decades. The purpose of the work is to 
identify the features of the spatial and temporal regime of the groundwater level in 
natural and technogenic conditions in the territory of the Odessa region; to establish 
the connections between groundwater levels and climatic (atmospheric precipitation) 
and astronomic (axis rotational velocity of the Earth ) factors.
Data & Methods. The work is based on observations of the annual average levels 
of groundwater and atmospheric precipitation for period 1965-2014, the data of the 
speed of axial rotation of the Earth аnd climatic indices were used. 21 wells were 
selected for statistical processing. They cover the entire territory of the area. The 
processing and display of statistical information was carried out using Microsoft 
Excel, Statistica and Surfer programs. The methods of multivariate scaling, 
correlation, regression, spectral, mutual spectral analysis and mapping were used.
Results. Flooding is one of the ecological problems of the Odessa region, about 40% 
of its territory is affected by this process. Favorable conditions for the development 
of the flooding process exist on the territory of the region. The precipitation field is 
due to the processes occurring in the North Atlantic and expressed by the climatic 
index NAF (North Atlantic Fluctuation). The connection of the groundwater level 
and atmospheric precipitation has a complex nonlinear character. The statistical 
series are non-stationary. Atmospheric precipitation is not the main factor that 
affects the dynamics of groundwater. The connection of the groundwater level with 
precipitation in the winter period is detected in 15% of wells. The dynamics of 
groundwater level is controlled by such an astronomical factor as the speed of axial 
rotation of the Earth.
It causes a change in the hydraulic efficiency of structural and tectonic drains. The 
model of rotational exotectogenesis for the territory not only in Odessa (Shmuratko, 
2001), but for the Odessa region is confirmed. Continued monitoring of the ground 
water regime will improve the quality of statistical methods for forecasting flooding 
process.

Keywords: ground water regime, Odessa region, flooding, monitoring, atmospheric 
precipitation, axial rotation of the Earth.
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ  
СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ПЛОТНИЦЬКОГО  

(24.07.1964 – 06.12.2017)

11 грудня 2017 року передчасно і вкрай несподівано пішов з життя доцент 
кафедри фізичної географії і природокористування Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова Плотницький Сергій Васильович. І хоча з 
дати його відходу минув час, до сих пір важко змиритися з думкою про те, що 
його немає серед нас.

Сергій Васильович народився 24 липня 1964 в м Теміртау Карагандинської 
області Казахської РСР. У 1972 році разом з сім’єю переїхав на постійне місце 
проживання в сел. Слободзея Молдавської РСР, де в 1981 році закінчив серед-
ню школу. З серпня 1981 по липень 1982 р він навчався в Технічному учили-
ще № 2 м Тирасполя за фахом наладчик промислового обладнання. З серпня 
1982 за існуючим тоді державним розподілом працював на консервному заводі 
«1  Травня» в Тирасполі на посаді наладчика обладнання. З жовтня 1982 року 
по листопад 1984 року проходив службу в армії, після закінчення якої з грудня 
1984 р. по серпень 1985р. працював на посаді наладчика обладнання консерв-
ного заводу «Жовтень» в селищі Красноє Слободзейського району МРСР. 

З вересня 1985 р. життя Сергія Васильовича пов’язано з Одеським універ-
ситетом ім. І. І. Мечникова, а точніше – з геолого-географічним факультетом і 
кафедрою фізичної географії і природокористування. З 1985 р. по 1990 р. він 
навчався на географічному відділенні геолого-географічного факультету, потім 
з 1990 р. по 1993 р. – в очній аспірантурі при кафедрі фізичної географії і при-
родокористування. 
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З 8 грудня 1993 по серпень 2003 р Сергій Васильович завідував новоство-
реною ГІС-лабораторією, поєднуючи завідування з активною участю в на-
уково-дослідних темах кафедри фізичної географії і міжнародних проектах, а 
з 1995 р – і з викладацькою роботою, спочатку в посаді асистента, а з січня 
2001  року – старшого викладача.

З вересня 2003 р Сергій Васильович повністю перейшов на викладацьку 
роботу, працюючи спочатку на посаді старшого викладача, а з 01.09.09 р. – до-
цента кафедри фізичної географії и природокористування. Впродовж більше 
20-ти років викладацької діяльності Сергій Васильович читав лекції і проводив 
практичні і лабораторні заняття з низки як традиційних фізико-географічних, 
так і геоінформаційних дисциплін. Сред яких «Географія корисних копалин», 
«Методи фізико-географічних досліджень», «Геологія загальна та історична», 
«Створення баз даних ГІС», «Цифрове картографування ГІС», «Програмне за-
безпечення ГІС», «Територіальні інформаційні системи», «ГІС–технології в ге-
ографії і природокористування», «Менеджмент ГІС-проектів», частина з яких 
розроблена їм самостійно, курсовими і дипломними роботами.

Сергій Васильович приймав активну участь в керівництві навчальними і 
виробничими практиками студентів, їх постійному розвитку і вдосконаленні. 
Зокрема, під його керівництвом студенти набували навиків польової роботи 
на географічному стаціонарі в с. Кринички Балтського району. Вдосконалення 
та практичне застосування набутих в процесі навчання теоретичних знань з 
дисциплін ГІС-спеціалізації відбувалося під його керівництвом на виробничій 
геоінформаційній практиці. 

Велику увагу Сергій Васильович приділяв навчально-методичній роботі: їм 
підготовлені методичні вказівки з виконання лабораторних і практичних робіт 
з розробленим ним практикумах; він є співавтором навчального посібника з 
грифом МОН України «Основи геоінформатики», який витримав два видання 
(2006, 2008 рр.).

За результатами наукових досліджень їм особисто і в співавторстві опублі-
ковано велику кількість наукових робіт, в тому числі перша в Україні моногра-
фія, присвячена ГІС – «Географічні інформаційні системи: технологія і її засто-
сування» (1997 р.). Протягом більше 25 років очно або заочно він брав участь у 
роботі різних наукових і науково-практичних регіональних, всеукраїн ських та 
міжнародних форумах, в тому числі у Франції, Німеччині, Нідерландах. Ім’я 
Сергія Васильовича Плотницького добре відомо спеціалістам в області гео-
інформаційних систем і технологій України та суміжних держав. Він актив-
но співпрацював з багатьма установами та організаціями, зокрема, в Одесі – з 
ТОВ «Агенція сприяння економічному розвитку регіону», Науково-виробни-
чим підприємством «Високі технології», кафедрою геодезії і кадастру Одесь-
кої державної академії будівництва і архітектури та ін. Сергій Васильович мав 
унікальні знання, якими щедро ділився з колегами і студентами.
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Сергій Васильович мав унікальні і особисті якості, які високо цінували і 
колеги, і студенти – порядність, скромність, уважність, почуття гумору, добро-
зичливість, прагнення прийти на допомогу. Його обізнаність та начитаність, 
багатий життєвий досвід робили його дуже цікавим співбесідником, a його 
небагатослівність та вміння оберігати чужі тайни – вірним і надійним това-
ришем. Кращі його якості, зокрема, проявилися, коли він протягом декількох 
років доглядав за хворою прикутою до ліжка дружиною. 

Життєвий шлях Сергія Васильовича є зразком людської гідності, працез-
датності, відповідальності, добропорядності, вміння толерантно працювати з 
колегами та студентами. 

Світла пам’ять про Сергія Васильовича Плотницького назавжди залишить-
ся 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.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 
УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СПИСКУ 
ЛІТЕРАТУРИ «REFERENCES»

КНИГИ

Автор(и), (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 
книги. Відомості про видання (інформація про перевидання, номер видання, 
серія) [Переклад назви книжки англійською мовою. Відомості про видання (ін-
формація про перевидання, номер видання, серія], Місце: Видавництво, Об’єм.

Приклади:
Porter, M. (2008), Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i kon‑

kurentov. Per. s angl. 3-e izd. [Competitive strategy: methodology for analyzing in‑
dustries and competitors. Trans. from Eng. 3rd ed.], Moscow: Al’pina Biznes Buks, 
453 p. 

Turner, A. (2006), Introduction to Neogeography, London: O’Reilly Media, 56 p.

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КНИГИ (РОЗДІЛ, СТАТТЯ)

Автор(и), (прізвище кома ініціали), (Рік видання), «Транслітерована назва 
частини книги (розділу/статті)» [«Переклад назви частини книги (розділу/стат-
ті)» англійською мовою] Транслітерована назва книги [Переклад назви книги 
англійською мовою]. Місце видання: Видавництво, Місце розташування статті 
(сторінки).

Приклад:
Savchenko, A. P., Cherkavskaya, O. V., Rudenko, B. A., Bolotov P. A. (2010), 

«Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy» [«Deviant anatomy of coronary 
arteries»] Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie 
[Interventional cardiology. Coronarography and stenting], Moscow: GEOTAR-
Media, pp. 60−79.
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СТАТТЯ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

Автор(и) (Pік видання), Транcлітерована назва статті [Переклад назви статті 
англійською мовою]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), номер (No.), 
сторінки (pp.).

Приклад:
Berezin, A. E. (2009), Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i 

kardiovaskulyarnyy risk [Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular 
risk], Ukrainian Medical Journal, vol. 3, No. 71, pp. 70-76.

СТАТТЯ ЗІ ЗБІРНИКА ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ

Автор(и) (Рік видання), Транслітерована назва статті [Переклад назви статті 
англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата 
проведення) (eds. (редактори, редколегія – якщо є)), Місто видання: Видавни-
цтво, сторінки (pp.).

Приклад:
Kotov A. S., Sidorovich V. I. (2013), Alkogol i epilepsiya [Alcohol and epilepsy]. 

Proceedings of the Chelovek i lekarstvo: XX rossiyskiy natsionalnyy kongress (Russia, 
Moscow, April 15-19, 2013) (eds. Bogatyrev V. V., Lisitsa L. I., Chernobaeva G. N.), 
Moscow: Chelovek i lekarstvo, pp. 83-90.

ДИСЕРТАЦІЇ

Автор (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 
дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою], Doctor’s thesis 
(Candidate’s thesis), Місце видання: Видавництво, Об’єм.

Приклад:
Butkovskij, O. Ja. (2004), Obratnye zadachi haotichnoj dinamiki i problemy 

predskazuemosti haotichnyh processov [Inverse problems of chaotic dynamics and 
predictability problems of chaotic processes], Doctor’s thesis, Іnstitute of Radio En-
gineering and Electronics, Moscow: Russian Academy of Sciences, 40 р.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Автор (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва дис-
ертації [Переклад назви дисертації англійською мовою], Extended abstract of 
candidate’s (Doctor’s) thesis, Місце видання: Видавництво, Об’єм 

Приклад:
Kulinich, I. A. (2014), Klіnіko-patogenetichne znachennya remodelyuvannya 

arterіalnikh sudin u khvorikh na gіpertonіchnu khvorobu z nefropatієyu v poєdnannі z 
іshemіchnoyu khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsіya [Clinical and pathologi-
cal consequence of arterial vessels remodelling in patients suffered from essential 
arterial hypertension with nephropathy in combination with coronary artery disease 
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and treatment], Extended abstract of candidate’s thesis, Donetsk: Donetsk National 
Medical University of Maxim Gorky, 16 p.

СТАТТЯ З ЕЛЕКТРОННОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

Автор(и) (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 
статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Транслітерована назва пе‑
ріодичного видання [Переклад назви періодичного видання англійською мовою] 
(electronic journal), випуск (vol.), номер (No.), сторінки (pp.). Available at: (елек-
тронна адреса статті) [Accessed (дата відвідування сайту)].

Приклад:
Timoshenko, V. S. (2012), Molekulyarno-geneticheskaya differentsialnaya 

diagnostika opukholey golovnogo mozga [Molecular differential diagnostics of 
brain tumors]. Meditsinskaya Genetika (electronic journal), vol. 11, No. 115, pp. 
10−14. Available at: http://med-gen.ru/docs/differential-diagnostics.pdf [Accessed 
10 January 2013].

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ВИДАЛЕНОГО ДОСТУПУ

Автор(и) (прізвище кома ініціали) Рік видання (якщо є), «Заголовок», Avail-
able at: URL (без розділових знаків у кінці). [Accessed (дата відвідування сай-
ту)].

Приклади:
Serdyuk, T.V., «Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in the 

current economic conditions» [«Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva 
i nedostatki v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh»]. Available at: http://
economy.kpi.ua/ru/node/343. [Accessed 14 October 2014].

«Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and 
Institutions and Practices Similar to Slavery», Available at: www.unhchr.ch/html/
menu3/b/30.htm. [Accessed 20 September 2014].

Резюме. Після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до 
редакції розміщують резюме (російською і англійською мовами для україно-
мовних статей; українською та англійською – для російськомовних, україн-
ською і російською – для англомовних). Російсько- та україномовні резюме 
оформлюються таким чином: ініціали та прізвище автора (авторів), науковий 
ступінь, звання та/або посада, назва наукової установи, повна поштова адре-
са установи, електронна адреса автора, назва статті, слово «Резюме», текст 
резюме, ключові слова (все – кеглем 12 pt); в англомовних резюме (Abstract) 
після прізвищ авторів науковий ступень, наукове звання та/або посада не вказу-
ються. В україно мовних статтях російськомовне резюме коротке, ідентичне 
україномовній анотації. Якщо стаття представлена не українською мовою, вона 
повинна супроводжуватися розширеним резюме українською мовою обсягом 
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не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (фактично повинне бути 
ідентичним авторському резюме англійською мовою (Abstract’y).

Abstract. Авторське резюме англійською мовою (Abstract) повинно бути 
написано якісною англійською мовою, обсягом не менш як 1800 знаків, вклю-
чаючи ключові слова (кегль 12 pt); зміст повинен повністю відображати зміст 
статті, але в скороченому варіанті. 

Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру 
статті та містить: 

- Problem Statement and Purpose (постановка проблеми, мета);
- Data & Methods (матеріали і методи);
- Results (основні результати та висновки). 
Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основно-

го тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації. 
Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і 
закордонній інформаційній системах та базах даних, що індексують журнал, а 
також у пошукових системах.

У статтях, що надійшли до редколегії журналу англійською мовою, 
розширений англомовний абстракт поміщається перед Вступом, наприкінці 
ж статті – тільки коротке російськомовне і розширене україномовне резюме. 
Після CONCLUSIONS або, якщо є, ACKNOWLEDGEMENTS поміщається 
REFERENCES, оформлений відповідно до вимог, викладених у цих Правилах. 
В тому випадку, коли серед використаних джерел є джерела на кирилиці, піс-
ля REFERENCES розташовується СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
в якому джерела даються мовою оригіналу і оформлені відповідно до вимог 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. При цьому послідовність переліку літературних джерел 
у СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ повністю відповідає послідовнос-
ті переліку літературних джерел у REFERENCES.
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