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ВСТУП

НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ 
ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ

Унікальне географічне становище Чорноморського регіону, який є перехрес-
тям різних культур і цивілізацій і де зосередилися найбільш гострі проблеми 
сучасного світу, обумовлює широке розмаїття міжнародних науково-дослідних 
програм. Вони спрямовані, в тому числі, і на вивчення природного середовища 
в нерозривному зв'язку із господарською діяльністю людини. Широта спектру 
досліджень вимагає спільних зусиль вчених різних спеціальностей взагалі та 
галузей науки, зокрема.

Наукові програми, в тому числі такі, як Joint Operational Programme «BLACK 
SEA 2007-2013», BLACK SEA ERA.NET, International Geoscience Correlation 
Programme (IGCP) за участю Одеського національного університету імені 
І.І.  Мечникова, носять міждисциплінарний характер і виконуються вченими, 
що працюють у галузі географічних, геологічних, біологічних та історичних 
наук. Пильна увага приділяється дослідженню динамічних процесів, що про-
тікають в морських і берегових гео- і екосистемах. Особливе місце відводить-
ся питанням прогнозування стану геосистем та екосистем, що базуються на 
ретроспективному аналізі комплексу геолого-географічних, біологічних, архе-
ологічних та історичних даних з використанням методів математичного моде-
лювання та ГІС технологій. Основні зусилля наукової спільноти спрямовані 
на вдосконалення адаптаційної стратегії людини до глобальних змін клімату, 
рівня моря та міграції берегової лінії, які повною мірою очікуються вже в цьо-
му столітті.

В рамках вищевказаних програм в Одеському національному універси-
теті ім. І.І. Мечникова з 30 січня по 1 лютого 2013 р. відбулася міжнародна 
науково-практична міждисциплінарна конференція «Природне середовище 
Чорноморського регіону за останні 30 тисяч років: від минулого до прогнозу-
вання майбутнього». У її роботі взяли участь петрографи, мінералоги, палеон-
тологи, океанографи, ботаніки, зоологи, мікробіологи, археологи та історики 
з країн чорноморського регіону. Було представлено 38 доповідей, що охопили 
широкий спектр сучасних проблем із впливу глобальних змін клімату та рівня 
моря на минуле, сьогодення і майбутнє Чорного моря і його узбережжя. Основ-
на увага була приділена аналізу зміни рівня басейну, стану гео- та екосистем, 
проб лемам природокористування та ґрунтоутворення, а також збереження 
культурної спадщини.

У даний збірник включено 18 доповідей, прочитаних на конференції та 
присвячених різним галузям геології, географії, біології, історії та археології 
чорноморського регіону, а саме: зміні рівня моря (Янко та ін.), палеогеографії 
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(Іноземцев та ін.), геохімії осадконакопичення (Сучков і Тюленєва ), ґрунтоут-
воренню (Біланчин та ін.), раціональному природокористуванню та організації 
території (Топчієв та ін.), стану морських екосистем (Воробйова та ін.; Совга 
і Кириленко; Шурова), геохімії фтору (В.І.Тригуб), палеолітознавству (Леоно-
ва та ін.), схоронності археологічних пам’яток (Пересунчак), сучасній літоди-
наміці в дельті Дунаю (Федорончук і Сучков) та декілька інших. Окремою є 
стаття, що присвячена ювілею з дня народження доцента Біланчина Ярослава 
Михайловича, який був деканом геолого-географічного факультету Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова.

***
Уникальное географическое положение Черноморского региона, который 

является перекрестком различных культур и цивилизаций и где сосредоточи-
лись наиболее острые проблемы современного мира, обуславливает широкое 
разнообразие международных программ. Они направлены, в том числе, и на 
изучение природной среды в неразрывной связи с хозяйственной деятель-
ностью человека. Широта спектра исследований требует совместных усилий 
ученых разных специальностей. 

Научные программы, в том числе такие, как Joint Operational Programme 
“BLACK SEA 2007-2013”, BLACK SEA ERA.NET, International Geoscience 
Correlation Programme (IGCP) с участием Одесского национального уни-
верситета имени И.И. Мечникова, носят междисциплинарный характер и 
выполняются учеными, работающими в области географических, геологичес-
ких, биологических и исторических наук. Пристальное внимание уделяется 
изучению динамических процессов, протекающих в морских и прибрежных 
геосистемах и екосистемах. Особое место отводится вопросам прогнозиро-
вания состояния геосистем и экосистем, базирующихся на ретроспективном 
анализе комплекса географических, геологических, археологических и исто-
рических данных с использованием методов математического моделирования 
и ГИС технологий. Основные усилия научного сообщества направлены на со-
вершенствование адаптационной стратегии человека к глобальным изменеиям 
климата, уровня моря и миграции береговой линии, которые в полной мере 
ожидаются уже в этом столетиии. 

В рамках вышеуказанных программ в Одесском национальном университе-
те им. И.И. Мечникова с 30 января по 1 февраля 2013 г. состоялась международ-
ная научно-практическая междисциплинарная конференция «Природная среда 
Черноморского региона за последние 30 тысяч лет: от прошлого к прогнози-
рованию будущего». В ее работе приняли участие минералоги, петрографы, 
палеонтологи, океанографы, ботаники, зоологи, микробиологи, археологи и 
историки из стран черноморского региона. Было представлено 38 докладов, 
охвативших широкий спектр современных проблем по воздействию глобальных 
изменений климата и уровня моря на прошлое, настоящее и будущее Черного 
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моря и его побережья. Основное внимание было уделено анализу изменения 
уровня бассейна, состоянию геосистем и экосистем, проблемам природополь-
зования и почвообразования, а также сохранности культурного наследия. 

В настоящий віпуск журнала включены 18 докладов, прочитанных на кон-
ференции и посвященных различным аспектам геологии, географии, почво-
ведения, биологии и археологии черноморского региона, а именно: измене-
нию уровня моря (Янко и др.), палеогеографии (Иноземцев и др.), геохимии 
осадконакопления (Сучков и Тюленева), почвообразованию (Биланчин и др.), 
рациональному природопользованию и организации территории (Топчиев и 
др.), состоянию морских экосистем (Воробьева и др.; Совга и Кириленко; Шу-
рова; Янко и Кондарюк), палеолитоведению (Леонова и др.), геохимии фтора 
(В.И.  Тригуб), сохранности археологических памятников (Пересунчак), со-
временной литодинамике в дельте Дуная (Федорончук и Сучков) и несколько 
других. Отдельно включена в содержание статья, которая посвящена юбилей-
ной дате доцента Биланчина Ярослава Михайловича, который служил деканом 
геолого-географического факультета Одесского национального университета 
имени И.И. Мечникова с 1987 г. по 2007 г.

***
The unique geographical location of the Black Sea region, lying at the crossroads 

of different cultures and civilizations, makes it a focus for a wide variety of 
international programs that address the most acute problems of the modern world. 
These problems include those involving the study of the environment and its 
responses to anthropogenic activities. The breadth of associated research requires 
the joint efforts of scientists from different disciplines. 

Numerous scientific programs – such as the Joint Operational Programme 
«BLACK SEA 2007-2013», BLACK SEA ERA.NET, the International Geoscience 
Correlation Programme (IGCP) in which Odessa I.I. Mechnikov National University 
is a participant – are interdisciplinary and performed by scientists working in the 
fields of natural, biological, and historical sciences. Careful attention is being paid 
to the study of the dynamic processes of marine and coastal geo- and ecosystems, 
and special emphasis is being placed on predicting the state of eco- and geosystems 
based on a retrospective analysis of complex geological, archaeological, and 
historical data using mathematical modeling and GIS technologies. The main efforts 
of the scientific community have been concentrated on improving human adaptation 
strategies to global climate change, sea-level change, and shoreline migration, which 
are fully expected in this century.

Within the framework of the above mentioned programs, the international 
scientific-practical interdisciplinary conference «Environment of the Circumpontic 
region during the last 30 millennia: from past to forecast» was held at Odessa 
I.I.  Mechnikov National University on January 30 - February 1, 2013. The 
conference was attended by geologists, paleontologists, oceanographers, biologists, 



microbiologists, archaeologists, and historians from the Black Sea countries. Thirty 
eight reports were presented covering a wide range of contemporary issues on the 
impact of global climate and sea-level change in the past, and their influence on the 
present and future of the Black Sea region. Principal attention was paid to the analysis 
of sea-level change, the status of geo- and ecosystems, environmental management, 
soil problems, and preservation of cultural heritage.

This volume includes 13 of the conference papers that were devoted to various 
aspects of geology, geography, soil science, biology, and archaeology of the Black Sea 
region. Specifically, they deal with sea-level change (Yanko et al.), paleogeography 
(Inozemtsev et al.), geochemistry of sediment accumulation (Suchkov and Tuleneva), 
soil formation (Bilanchin et al.), environmental management and organization of the 
territory (Topchiev et al.), marine ecosystems (Vorobieva et al.; Sovga and Kirilenko; 
Shurova; Yanko and Kondaryuk), Paleolithic (Leonova et al.), and preservation of 
archaeological sites (Peresunchak), as well as modern lithodynamics in the Danube 
Delta (Fedoronchuk and Suchkov). One of separated articles is dedicated for the age 
jubilee of docent (Assoc. Prof.) Bilanchin Yaroslav, Head of Soil Geography and 
Soil Forming Department. 

Професор Янко В.В.,
Одеський національний університет
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БЕРЕГА И ПОДВОДНЫЙ СКЛОН ЧЕРНОГО МОРЯ  
В РАЙОНЕ КИНБУРНСКОГО ПРОЛИВА

Изученный морской берег располагается между Березанским проливом и 
м.Очаковским в районе Кинбурнского пролива. Его длина равна 16 км. Он состоит из 
абразионного участка (глинистый клиф) и аккумулятивного участка (Лагерная коса). 
В естественном виде высота клифа может достигать 25 м, а скорости абразии до 2,5 м/
год. Лагерная коса имеет длину около 6 км, высоту до 2 м, ширину до 150-200 м. Она 
сопряжена с активным клифом и смещается в сторону лимана. В настоящее время на-
ходится в стадии деградации. Пляжи постепенно исчезают. Берег сильно застроен, а 
его морфология и динамика существенно нарушены. Подводный склон моря весьма 
отмелый, до 0,001-0,005. В итоге роль волнового фактора понижена, а роль сгонно-
нагонных явлений усилена. Широко распространены искусственные формы рельефа 
в виде стенок, молов, причалов, встречаются бермы, буны, портовые ковши, судоход-
ные каналы. Все они в разной степени блокируют абразионные поступления наносов 
в береговую зону, а потому обостряют дефицит наносов и усиливают деструктивные 
тенденции. Для района Кинбурнского пролива характерным является относительное 
внутривековое повышение уровня моря. В течение последних полутора десятилетия 
резкое усиление этой тенденции (до 9,8 мм/ год в 1998-2012 гг.) создает угрозу под-
топления Лагерной косы, Очаковского мыса и Кинбурнского полуострова, подпора 
подземных водоносных горизонтов и усиления оползней, засоления устьев Днепра и 
Южного Буга, активизации штормовых волн.

Ключевые слова: Черное море, Кинбурнский пролив, побережье, динамика, пляж, 
дно, уровень, волна.

Введение
Различные участки побережья Черного моря исследованы неравномерно – 

одни полнее, другие – слабее. Малоисследованные побережья часто испы-
тывают более сильный антропогенный пресс. Поэтому возникает острая не-
обходимость в дополнительной научно-исследовательской информации для 
обеспечения рационального природопользования в новых условиях дополни-
тельных антропогенных нагрузок. К таким недостаточно полно исследован-
ным участкам относится морское побережье в районе Кинбурнского пролива, 

© Шуйский Ю.Д., 2013
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который соединяет Черное море с Днепро-Бугским лиманом. Интенсивное су-
доходство, активное рыболовство, значительное рекреационное использова-
ние, наличие национального парка и прочее обусловили достаточно сильный 
антропогенный пресс. Эти знания необходимы также строителям морских соо-
ружений и курортов, мореплавателям, ученым-геоморфологам и океанологам. 
В этой связи тема статьи является актуальной.

Как видим, на побережье доминирует промышленно-транспортное ведение 
хозяйства, развивается морской и речной транспорт. Поэтому ведущими ока-
зываются исследования морфологии и динамики берегов, одним из приоритет-
ных направлений географических исследований нашего региона – северного 
побережья Черного моря. Следовательно, цель данной статьи – анализ морфо-
логии и динамики морского берега и подводного склона в условиях антропо-
генного влияния между м.Очаковским на востоке и Березанским проливом на 
западе. Основными задачами данного исследования являются: а) анализ при-
родных условий формирования берегов Черного моря исследуемого района; 
б)  изучение морфологии аккумулятивных и абразионных берегов между Оча-
ковом и косой Лагерной, как индикатор развития береговой зоны; в) рассмотре-
ние основных искусственных форм рельефа и их влияния на береговую зону.

Объектом исследования выступает берег Черного моря между мысом Оча-
ковским и Лагерной косой (рис. 1). Предметом исследования является мор-
фология абразионных и аккумулятивных берегов между мысом Очаковским и 
Лагерной косой и влияние на них искусственных форм прибрежно-морского 
рельефа. 

Краткая история исследований
Первые исследования данного побережья не отличались сложно-

стью и методико-теоретическим обоснованием. Они были сугубо логико-
описательными, характеризовали водный путь из моря в Ольвию и в устье 
Борисфена. Были известны внешние черты берегов, глубины, донные отложе-
ния в море и в Днепро-Бугском лимане. Античные народы Понта Эвксинского 
знали сезонные изменения стока рек, направления и скорости течений разных 
видов в море и в лимане, режим волнений. Им были известны направления, 
скорости и повторяемости попутных и противных ветров, миграции подвиж-
ных льдов. Эти же сведения знали рыбаки и другие жители побережья. Подоб-
ный уровень знаний был достаточен в течение веков, для коренного населения, 
колонизаторов, мореплавателей, купцов.

Со временем исследованное побережье наносится на карты, вначале глазо-
мерные, с указанием румбов и направлений движений судов (карты-портоланы). 
Во второй половине XVIII столетия начинается массовое составление карт, по-
строенных инструментальными методами, в том числе и северного побережья 
Черного моря [2]. Накапливаются материалы натурных исследований, посту-
пает информация с других морей. Начинаются первые обобщения в виде ат-
ласов, наставлений и лоций. Довольно совершенные карты находим в Лоции 
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Черного моря 1851 г. Во второй половине XIX века появляется одна из точней-
ших карт того времени – «Трехверстка»: ее масштаб составил в 1  дюйме 3 вер-
сты (1863  г.). Соответственно, обозначения побережья в районе Кинбурнского 
пролива оказались наиболее точными, которые соответствуют требованиям к 
сопоставимости со всеми последующими крупномасштабными картами. 

Рис. 1. Карта расположения участка исследования (заштрихован) на северном побережье 

Черного моря в районе Кинбурнского пролива из Днепро-Бугского лимана  

(показан черной стрелкой).

В 1888 г. Императорской академией наук России была издана «Инструк-
ция для исследования морских берегов». Она была составлена государствен-
ной комиссией в составе физико-географа Ю.М. Шокальского, геоморфолога 
и метеоролога Н.А. Соколова, геолога И.В.Мушкетова, морского гидротехника 
М.Н.Герсеванова. Все последующие методические разработки берут начало от 
этого документа. Ее положения были впервые применены на берегах Черного 
моря, в том числе и при составлении Лоции 1893 г. Район Кинбурнского про-
лива впервые появился в крупном масштабе на морской навигационной карте, 
на которой, помимо точного изображения береговой линии и глубин, был обо-
значен состав донных наносов. Впервые было показано точное изображения 
первых крупных искусственных форм рельефа – судоходных каналов, рыбац-
ких причалов и гидротехнических портовых сооружений Очакова.

При переиздании карт все более совершенным становилось их содержа-
ние. Географические описания показали характеристику берегов. Большой 
участок абразионно-оползневого берега был показан между м. Очаковским и 
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корнем Лагерной косы. Клиф отделялся от моря сравнительно широким пес-
чаным пляжем. Кóсы Кабачек, Лагерная, Очаковская, Северная Кинбурнская и 
весь Кинбурнский п-ов представляют собой низкую аккумулятивную террасу 
прибрежно-морского происхождения. В 20-30-х годах ХХ столетия активи-
зировалось портовое строительство, был выполнен большой объем работ по 
углублению Очаковского и Днепровского каналов, построен Березанский ка-
нал, возведены сооружения рыбной и военной гавани Очакова, реконструиро-
вана гавань о. Майского. 

После Великой Отечественной войны начинается научно-исследователь-
ская работа по изучению береговой зоны моря в районе Кинбурнского пролива 
на основании теории береговедения. Несколько экспедиций под руководством 
В.П. Зенковича картографируют берега и дают опросную оценку их динами-
ки. Экспедиции под руководством Е.Н. Невесского исследуют палеогеографию 
этого района. Монография Н.М. Костяницына в 1964 г. приводит наиболее об-
щую характеристику устьевой области Днепра и Южного Буга. Прибрежно-
морские процессы исследуются Институтом гидромеханики АН Украины 
(Е.С.  Цайтц, Ю.Н. Сокольников, В.В. Хомицкий и др.) и ЧерноморНИИпро-
ектом (Д.Я. Бертман, В.И. Шепсис, С.С. Хромов, И.В. Шкарупо, В.Б. Дроздов 
и др.) в 70-х годах для обоснования проекта превращения лиманов в пресные 
водоемы. В начале 60-х годов начинаются первые стационарные исследования 
абразионных и аккумулятивных форм берегового рельефа под руководством 
Г.Н. Аксентьева, которые в дальнейшем продолжились Ю.Д. Шуйским. Под 
его же научным руководством в 1980-1993 гг. прибрежно-морские исследова-
ния выполнялись отрядом Гидрографической службы Черноморского флота 
СССР, а в 1982-1999 гг. и 2010-2012 гг. – отрядом кафедры физической геогра-
фии и природопользования. Были выполнены повторные измерения скоростей 
абразии, линейных и объемных размеров пляжей, состава наносов, рельефа 
подводного склона, описания гидротехнических сооружений.

Материалы и методы исследования 
Для написания этой статьи использовались данные полевых экспеди-

ционных и морских промерно-грунтовых исследований, в т.ч. – многолетних 
стацио нар ных. Были учтены данные, полученные на основе анализа карто-
графических источников. Использовались материалы измерений гидроме-
теорологических характеристик на гидролого-метеорологической станции 
«Очаков». Были по лу чены материалы собственного картографирования во 
время маршрутного обсле дования морского берега между м.Очаковский и 
Березанским проливом. Выполнена инструментальная съемка и фотосъемка 
отдельных участков берега.

Все исследования обеспечивались картографическим материалом (топогра-
фические карты, морские навигационные карты), данными аэрофотосъемки и 
космической съемки. Они использовались для дополнения полевых описаний 
и данных камеральной обработки.
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Обсуждение и анализ материалов исследования
Основные формы берегового рельефа. На исследованном участке между 

мысом Очаковским и Березанским проливом (рис. 2) распространены раз-
личные формы рельефа на берегу. Выделяются две основные группы клифов: 
абразионно-обвальные и абразионно-оползневые. 

Рис. 2. Схема берегов Черного моря между м.Очаковским и дисталью косы Лагерная. Условные 
обозначения: 1 – активные клифы; 2 – аккумулятивные формы с отступающей береговой 
линией; 3 – то же, с нарастающей береговой линией; 4 – динамически стабильный берег;  
5 – берег, испытавший сильное антропогенное влияние; 6 – изолиния глубины, 5 метров;  

7 – поверхность суши.

В наибольшей мере распро странены разные абразионно-обвальные. Клифы 
чаще всего сложены однородной по составу рыхлой осадочной толщей (лёссы, 
суглинки и супеси). Часть берега преобразована защитными сооружениями и 
абразии не подвергается. Исследования активных глинистых клифов и много-
летние повторные съемки топопланов указывают на их отступание за период 
1936-1973 гг. максимум на 1,5–2,5 м/год. В 1974-1991 гг. наибольшие скорости 
абразии заметно уменьшились – до 1,0-1,5 м/год. Это намного меньше, чем 
содержится в работе [5], где показаны измерения в течение 2-3 лет. Вместе с 
тем, в некоторых точках берега в море падали крупные блоки пород, и потому 
кромка клифа могла сразу отступить до 8 м/год. После этого в течение несколь-
ких лет берег обычно не меняется. В последние годы, в период 1999-2012 гг. 
средняя скорость абразии составила почти в два раза меньшие значения, что 
вызвано влиянием соседних защитных сооружений и приближением к равно-
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весному состоянию оставшихся активных клифов. Средняя за многолетний пе-
риод (1936-2012 гг.) скорость абразии клифа изменяется от 0,5 м/год у Очакова 
до 0,8 м/год у пос. Викторовка. Клиф сложен в основном лёссовидными поро-
дами и глиной красно-бурой и серо-зеленой. На подводном склоне преобладает 
глина серая и серо-зеленая, с включениями «журавчиков» [3, 7].

Аккумулятивные формы рельефа представлены пляжами, косами и терраса-
ми. Пляжи песчаные, со значительными (до 20-23%) примесями раковинного 
детрита и целой ракуши. Ширина пляжей составляет от 8 до 22 м, среднее 
12,4  м. Высота повышена, до 1,5-1,9 м, что необычно на других участках, а 
объясняется значительной повторяемостью высоких уровней (≥ 1 м) под влия-
нием нагонных ветров и поступления воды из двух крупных рек. 

Пляжи полосой разной ширины протянулись вдоль всего исследованного 
берега. Наибольшей ширины они достигают на западном фланге Очаковского 
выступа – пляжи «Госпитальный» и «Аллея сказок». В районе пансионата «Зо-
лотой колос» пляжи практически отсутствуют – по причине непрофессиональ-
ной установки некоторых искусственных форм рельефа море размыло пляж и 
подошло к ступеням спуска на пляж. На всех изучаемых участках пляжи пло-
ские без валов и уступов, маломощные (до 0,7-0,9 м), в основном с вогнутым 
поперечным профилем. Почти на всех участках тыльная сторона пляжей по-
росла растительностью, иногда камышом, что связано с выклиниванием грун-
товых вод в подножие клифа и частым действием ветровых нагонов.

Кроме пляжей, у подножья обвальных активных и отмерших клифов к ак-
кумулятивным относятся конусы выноса из коротких и крутых балок, которые 
представляют собой слабоволнистые поверхности. Такие участки представле-
ны на восточной окраине Очакова между военным портом и портопунктом на 
окраине города. На данном участке для препятствия волнового размыва про-
ведены берегозащитные мероприятия  – наброска из каменных глыб.

Двустороннее питание очень слабым потоком наносов вершины м. Очаков-
ского вызвало образование своеобразного наволока на этом мысе [3]. Но сей-
час эта низкая терраса застроена и коренным образом преобразована, а есте-
ственные черты морфологии практически не проявляются.

Лагерная коса расположена в устье Березанского лимана и сопряжена с ак-
тивным абразионным клифом, длиной 5,6 км (рис. 2). Средняя за многолетний 
период (1936-2012 гг.) скорость абразии клифа изменяется от 0,5 м/год у Оча-
кова до 0,8 м/год у пос. Викторовка. Клиф сложен в основном лёссовидными 
породами и глиной красно-бурой и серо-зеленой. На подводном склоне преоб-
ладает глина серая и серо-зеленая, с включениями «журавчиков» [3, 7].

Основная аккумулятивная форма, представленная в районе исследования – 
коса Лагерная [9]. Она расположена в устье Березанского лимана и сопряже-
на с активным абразионным клифом, длиной 5,6 км. В настоящее время коса 
полностью застроена легкими и фундаментальными строениями и не может 
развиваться в естественном режиме. Особенно плотно застроены эоловая и ли-
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манные зоны, и поэтому нарушена связь между ее отдельными морфологиче-
скими зонами – морским пляжем, эоловой и лиманной. В то же время больше 
половины длины активного клифа блокировано, а потому не поставляют на-
носы для питания Лагерной косы. В результате этого на многих участках коса 
сильно деградировала, а потому и не нарастает. Правда, небольшая прибавка 
наносов обеспечивается поступлением ракуши со дна по причине увеличения 
продуктивности бентосной фауны в течение последних 10-15 лет.

Особенности прибрежного дна. Прибрежное дно отличается значительной 
отмелостью: изобата –5 м отстоит от берега на 4-5 км, и только перед самим 
портом Очаков она приближается вплотную к берегу. Это позволяет подходить 
мало разрушенным волнам и достаточно сильно влиять на подводный склон. 
В то же время широкая отмель способствует значительным колебаниям уровня 
моря под влиянием сгонно-нагонных колебаний. Как результат, кривая попе-
речного профиля характеризуется вогнутой формой, а его верхняя часть в ин-
тервале 0–2,5 м имеет большой уклон, более 0,034. По мере удаления в сторону 
моря кривая резко выравнивается, а уклон при 0–3,5 м составляет 0,012 – почти 
в 3 раза менее крутой (рис. 3). Поверхность подводного склона рассматривает-
ся рядом авторов [3, 4, 5] как абразионная терраса верхнего голоцена.

В западном направлении, при приближении к корню Лагерной косы харак-
тер рельефа подводного склона Черного моря меняется несущественно. В про-
межутке глубин 0-2,8 м уклон кривой подводного склона уменьшается, но все 
же остается значительным – до 0,022 (рис. 4). Заметное снижение крутизны 
кривой отслежено на глубинах 2,5-3,5 м – до 0,014. Это почти столько же, 
сколько и на предыдущем профиле. А глубже, до 4,5 м, дно оказалось совсем 
пологим – до 0,0081. И на этом участке дно сложено плотными глинами, в 
основном красно-бурыми, местами с пятнами песка кварцевого и ракушечного. 
Ослабленное волнение и его доминирование от суши в море не способствуют 
большим скоростям донной абразии, ориентировочно – 1-3 мм/год в среднем. 

Состав наносов. Как отмечалось ранее [3, 9], на Очаковском береговом 
участке господствовали песчаные наносы. Через 50 лет оказалось, что в составе 
пляжей доминируют алеврит-пелитовые фракции (32-39%), хотя сумма песча-
ных фракций равна 46-53%. Выделяется содержание самой крупной фракции 
(≥ 10 мм) – 10-14%, она представлена преимущественно раковинным детритом. 
Соответственно, концентрация карбонатов оказалась равной 8,0-9,4%: вдоль 
всего абразионного берега отмечен необычно узкий разброс значений СаСО3. 
При этом медианный диаметр (Md) пляжевых наносов лежал в пределах 0,18-
0,20 мм на разных точках отбора проб, – здесь также весьма узкий разброс, что 
указывает на относительно устойчивые фациальные условия пляжевого морфо-
генеза [6]. В этой связи коэффициент сортировки (So) составляет 2,0-2,2.
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Рис. 3. Типичный поперечный профиль подводного склона моря на участке западнее 
сооружений морского порта и распределение на нем основных свойств наносов:  

С
о
 – ведущая фракция, %%; Md – медианный диаметр, мм; S

o
 – коэффициент сортировки; 

СаСО
3
 – содержание карбонатного материала, %%. 
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На этом фоне отмечены закономерности вдольберегового распределения 
характеристик пляжевых наносов. В общем, в направлении от востока на за-
пад, в направлении Лагерной косы размер наносных частиц увеличивается. 
Так, количество фракции мелкозернистого песка растет в 2,8 раза, среднезер-
нистого песка в 6 раз, а мелкого гравия в 4,2 раза при том, что содержание 
алевро-пелитовых фракций становится меньше в 3,7 раза. Но одновременно, 
как это ни покажется необычным, значения Md остаются такими же, а коэф-
фициент сортировки So становится больше только лишь на 15%. Характерно, 
что поблизости от портовых сооружений Очакова ведущей фракцией образцов 
наносов является Со = 78,6% (≤ 0,1 мм) – алеврито-пелитовая, в то время, как 
на западном фланге вдоль берега Лагерной косы – фракция среднезернистого 
песка 0,25-0,5 мм (Со = 43,4%). Данные различия мы склонны отнести за счет 
усиленного поступления раковинного детрита с подводного склона в районе 
Березанского пролива: лиманная вода насыщает этот участок питательными 
веществами из Березанского лимана, что повышает биологическую продуктив-
ность бентосных организмов.

Закономерности распределения основных характеристик наносов на под-
водном склоне исследованной береговой зоны представлены на рис. 3 и 4. Как 
можно видеть (рис. 3), подводный склон почти полностью занят алеврито-
пелитовым осадочным материалом. Вероятнее всего, это связано с выносом 
взмученных лиманных наносов и днепровской взвеси через Кинбурнский 
пролив, хотя на какие-то большие массы рассчитывать не приходится. Ведь 
Днепро-Бугский лиман улавливает более 90% днепровского аллювия, который 
своей массой в общем компенсирует тектоническое прогибание лиманного 
дна. Это сказывается на величинах Md и So. Ток течения вдоль северного бе-
рега Кинбурнского п-ова выносит к МТП Очаков тонкую карбонатную взвесь, 
которая дает всплеск на графике СаСО3 на рис. 3. 

На графиках рис. 3 и 4 замечаем более сложное распределение тех же ха-
рактеристик наносов на поперечных профилях подводного склона. Как это 
обычно бывает [4, 9], Md в зоне прибойного потока в интервале глубин 0-1,5  м 
отмечены наибольшие величины, – до Md = 0,4 мм. Это почти в 4 раза боль-
ше среднего по всем профилям между мысами Очаковский и Кабачек (рис.  2). 
Аналогичная закономерность прослежена вдоль «лбища» Кинбурнского по-
луострова, его мористого фланга, где литодинамические условия аналогичны 
[6, 8]. В сторону открытого моря медианный диаметр понижается, а уже на 
глубинах 4-5 м он вдвое меньше. В пределах глубин 0-3 м хуже всего отсо-
ртированы наносы, наибольшая примесь карбонатов, наибольшее содержание 
ведущей фракции, наибольшее влияние гидрогенного фактора, максимальные 
скорости подводной абразии. Именно по этим причинам поперечный профиль 
принял четко выраженную вогнутую форму практически вдоль всего берега 
между портом Очаков и средней частью Лагерной косы.
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Рис. 4. Типичный поперечный профиль подводного склона моря на участке сопряжения 
абразионного берега и корня Лагерной косы, и распределение на нем основных свойств наносов: 

С
о
 – ведущая фракция, %%; Md – медианный диаметр, мм; S

o
 – коэффициент сортировки; 

СаСО
3
 – содержание карбонатного материала, %%. 
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Искусственные формы рельефа как отражение антропогенного влияния на 
исследованные берега. Исследованные берега Черного моря в районе Кинбурн-
ского пролива являются давно освоенными и заметно преобразованными. От-
ражением такого освоения в первую очередь и прежде всего являются попытки 
предотвратить размыв аккумулятивной террасы («наволока») на м. Очаковском 
(рис. 2). Эти попытки начались еще в период татарского владычества в Диком 
Поле (в «Тартарии» XVI века). После завоевания Дикого Поля и Придунавья 
Россией во второй половине XVIII века Очаков становится основным морским 
торговым портом Новороссии – новой черноморской провинции Российской 
Империи. В этой связи начинается строительство подходных судоходных кана-
лов: вначале ОЧК, затем БДЛК к адмиралтейскому городу Николаеву (назван 
в честь богини победы – Ники) и канал БДЛК к губернскому городу Херсону 
(рис. 5). Они стали существенными антропогенными формами донного релье-
фа, нарушившими естественное состояние прибрежного дна.

Рис. 5. Расположение искусственных отрицательных форм донного рельефа – судоходных 
каналов на дне северной части Черного моря. Обозначения: 1 – изобаты (в м); 2 – береговые 

искусственные гидротехнические сооружения; БДЛК – Бугско-Днепровский лиманский канал; 
ВКБЛ – входной канал Березанского лимана; ОЧК – Очаковский судоходный канал.

Уже в середине ХХ столетия был проложен канал ВКБЛ в глубокий Березан-
ский лиман, к базе рыболовного флота в Викторовке и к причалам при крупных 
элеваторах в Андреево-Зорино, Элеваторном, Новоселовке. После строитель-
ства Восточной гавани Очакова и гавани Днепро-Бугского гидроузла на мел-
ководной (0-3 м) акватории лимана на западе Очакова возникла необходимость 
еще в двух каналах (рис. 6). Глубины в этих гаванях и каналах составляют до 
4,5-5,3 м. Они выходят к изобате –5 м и далее – на прорезь Бугско-Днепровского 
лиманного канала и через Кинбурнский пролив – в Черное море. Эти сооруже-
ния повлияли на направление движения наносов, но поскольку наносы взве-
шенные и их львиная доля не является пляжеобразующей, то на процессы 
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пляжеобразования и формирование берегозащитных пляжей такие нарушения 
практически не повлияли. Тем не менее, и каналы, и восточные гавани Очакова 
составили значительное множество искусственных форм рельефа на побережье 
Черного моря. Они существенно видоизменили рельеф и разнообразили его, 
а снижение поступлений осадочного материала из клифов и бенчей данного 
района привело к уменьшению ремонтного черпания на каналах, особенно на 
ВКБЛ. В будущем гавани можно будет использовать для создания баз лодочного 
и яхтенного флота в процессе преобразования рекреационной составляющей 
данного морского побережья. Среди берегозащитных сооружений выделяется 
комплексное, состоящее из нескольких элементов (рис. 7).

Рис. 6. Расположение различных положительных и отрицательных искусственных форм 
рельефа в западной части Днепро-Бугского лимана, северное побережье Черного моря. 

Обозначения: 1 – изобаты (в м); 2 – искусственные сооружения (молы, пирсы, причалы, 
валы, гряды); 3 – притопленные баржи; 4 – судоходный канал с отметками глубин (в м); 

5 –  искусственные песчаные насыпи; 6 – защитная каменная наброска.

Описания абразионных берегов Очаковского участка выполнялось со вре-
мен изгнания турок из Причерноморья, а по опросным данным местного на-
селения скорости абразии клифа составляли 1,0 м/год в первой половине 
ХХ  века [2, 3]. Стационарные повторные наблюдения ведутся с 1954 г. За 30 
последующих лет естественный клиф отступал со средними скоростями от 0,5 
у Очакова до 1,17 м/год возле корневой части Лагерной косы [9]. 
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Рис. 7. Берегозащитное и противооползневое гидротехническое сооружение на участке 
санатория «Очаков» к западу от причалов порта Очаков. Условные обозначения:  

1 – линия активного клифа после строительства сооружения; 2 – береговая линия пляжа 
после строительства сооружения; 3 – линия активного клифа до строительства сооружения; 

4 – береговая линия пляжа до строительства сооружения. Элементы сооружения:  
а – поверхность коренного глинистого берега; б – искусственный откос после выполаживания 
склона; в – каменная наброска на наветренном входящем углу; г – искусственный бетонный 

выступ с мористым пологим откосом для гашения волн («фигурная берма»); д – песчаный 
пляж; е – пологий откос во фронтальной части бетонного выступа. Е – результативный 

энергетический вектор ветро-волнового режима. 

По данным наблюдений Укрюжгипрокоммунстроя в 1969-1985 гг., на за-
падной окраине Очакова скорости абразии усилились до 2 м/год. Береговые 
территории стали терять значительные площади и расположенные на них по-
стройки, санатории и базы отдыха, что заставило прибегнуть к созданию ори-
гинального берегозащитного сооружения.

Его строительство велось в 1985-1987 гг., а одновременно велся текущий 
топо-геодезический контроль над состоянием берега. Планировалось, что вы-
полаживание склона (рис. 7б) уменьшит нагрузку на него и не приведет к по-
вторным оползням и обвалам. Конечно, обвалов, как на естественных клифах, 
уже не наблюдалось. Но в подобных случаях проектировщики должны учиты-
вать последующие смещения мелких блоков породы, осыпи на бортах участка 
и воздействие водной эрозии. Также неэффективными оказались пологие от-
косы бермы (рис. 7е) как гасители волновой энергии. Для волн они не были 
препятствием, а в условиях волно-ветровых нагонов внешняя поверхность 
фигурных берм (бетонных выступов) оказывалась под сильным механическим 
влиянием, которое обычно разрушает бетонные конструкции. 

Проектировщики ожидали, что пространства между выступами 7д станут 
быстро заполняться наносами, и таким образом стенки и откосы рис. 7ж бу-
дут избавлены от волнового разрушения. В действительности, береговая зона 
данного района испытывает острый дефицит наносов, а кривизна вогнутости 
между отдельными бермами слишком пологая, что не позволяет достаточно 
полно уменьшиться наносодвижущей способности волнового потока. Поэтому 
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пляжи, по крайней мере – достаточно крупные, не могут образоваться в постро-
енной искусственной вогнутости. При натурных измерениях оказалось, что ис-
кусственная отсыпка песка обусловила ширину пляжа до 18-24 м, но толщину 
только 0,1-0,2 м, т.е. всего 1,8-4,8 м3/м. Это в целом меньше, чем имели есте-
ственные пляжи до строительства берегозащитного сооружения (5-9  м3/м), на 
порядок-два меньше того размера, который может обеспечить отмирание ак-
тивных клифов. Поэтому пляженакопительную задачу данное сооружение не 
решило. Оно оказалось лишь пассивной защитой только для своего точечного 
местоположения и самым крупным (плюс самым дорогостоящим) гидротехни-
ческим сооружением Очаковского берега. 

Оконечности фигурных берм выходили на глубины ≤ 0,4-0,5 м, т.е. не да-
лее линии забурунивания ветровых волн. В результате «наветренная» берма 
(левая на рис. 7) не могла обеспечить заполнение входящего угла. В этом углу 
сложился усиленный ветро-волновой нагон, что активизировало размыв актив-
ного глинистого берегового склона. Не помогла и каменная наброска рис. 7в: 
за период 1990-2000 гг. глинистый клиф здесь отступил на 38 м, т.е. 3,8 м/ год. 
В  то же время на правом подветренном фланге рис. 7 подножье смежного кли-
фа в волновой тени отступило на 8 м (0,8 м/год), т.е. в 4,7 раза медленнее. 
Следует заметить, что такая разница проявляется вначале, в течение первых 
лет существования и эксплуатации подобного берегозащитного сооружения. 
В дальнейшем ситуация выравнивается и устанавливается режим равновесия. 

Западнее, возле балки Малочерноморского, в составе береговых защит-
ных гидротехнических сооружений располагаются бетонные буны, береговые 
стенки и откосы. Они приостановили быстрое отступание активного клифа, 
но не стабилизировали берег. Он продолжает разрушаться, но на значитель-
но меньшем протяжении: примерно вдоль 35% первичной длины активного 
абразионного участка, или 1,1 км. В результате в береговую зону поступает 
35% пляжеобразующих наносов, в сравнении с тем количеством, который 
был в естественном состоянии Очаковского абразионного участка [7], т.е. 
6,37  тыс.  м3/ год. Сегодня активные клифы и бенчи дают всего 2,23 тыс. м3/ год 
пляжеобразующих наносов, что в 2,8 раза усилило дефицит наносов на данном 
участке. Можно считать, что обломки гидротехнических сооружений и отдель-
ных строительных деталей засорили берег обломками строительных материа-
лов, в определенной мере создали травматическую опасность для отдыхаю-
щих. Эти искусственные формы рельефа не в состоянии накопить пляжи, но на 
недолгое время задержать отсыпанный пляж вполне могут.

Среди преобразованных антропогенным фактором форм прибрежно-
морского рельефа находится Лагерная коса. До 1965 г. на ней выпасали скот, 
в основном овец. Были загоны для животных и курени пастухов. У корневой 
части находился рыбопромысловый причал. Поверхность косы была порос-
шей редким травостоем, в основном галофитами, коса была сложена песчано-
ракушечными наносами, возвышалась на 0,7-1,2 м над ординаром. Вдоль бере-
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га располагалась гряда береговой дюны, высотой до 1,5-2,0 м, а вся коса была 
практически не нарушена экономический деятельностью человека. В кон-
це 70-х годов косу облюбовали туристы и приезжие отдыхающие, любители 
«дикого» отдыха. Сегодня Лагерная коса полностью застроена. Уничтожены 
пляжи, береговые дюны, растительный и почвенный покров. Ликвидирован 
наносообмен между фронтальной и тыльной частями косы, что подорвало 
естественную структуру, естественную эволюцию, устойчивость косы к силь-
ным природным возмущениям, процесс самовосстановления после штормов и, 
как следствие, – качество природной среды стало хуже. В этих условиях любое 
применение гидротехнических сооружений приведет к еще менее благоприят-
ной ситуации и к дальнейшему снижению качества рекреационных ресурсов.

Колебания уровня моря и их влияние на исследованные берега. За последние 
несколько десятилетий вполне четко проявилась реальная тенденция измене-
ния водного баланса Черного и Азовского морей. Она совпала с несколькими 
эндогенными процессами, которые наложились на экзогенные. В итоге все это 
привело к общему повышению уровня Черного моря, в том числе и в районе 
Кинбурнского полуострова по данным измерений на гидрометеорологической 
станции (ГМС) «Очаков».

Инструментальные наблюдения за ходом уровня репрезентативными ме-
тодами началось в 1874 г. на данной ГМС [2]. В период до 1925 г. наблюда-
лось понижение уровня со средней скоростью 0,10 мм/год в 1875-1900 гг. и 
1,95  мм/ год в 1901-1925 гг. (рис. 8). В середине 20-х годов ХХ столетия по-
нижение сменилось повышением уровня моря. В 1928 г. уже четко проявилась 
новая тенденция: в 1926-1950 гг. средняя годовая скорость роста составила 
0,68  мм/год, но в 1951-1975 гг. – уже 3,64 мм/год. А затем, в 1976-2000 гг. ско-
рость резко понизилась до 0,22 мм/год. В десятилетний период 2001-2013 гг. 
скорости достигли своего максимума за время инструментальных измерений 
с 1926 г. – 9,83 мм/год. Такая скорость в 3,2 раза больше той средней, которая 
расчитана для 1928-2013 гг. (3,03 мм/год). Следовательно, для периода роста 
уровня Черного моря характерно чередование усиления и ослабления скоро-
стей не только в геологическом масштабе времени [4], но и в масштабе внутри-
вековом и, вероятно, – межвековом. Такая тенденция проявляется вдоль всех 
берегов морей Украины, везде процесс повышения испытывает колебания ско-
ростей. Только их численная характеристика различна на каждом из участков.

Периодизация скоростей колебаний позволяет установить, что рост уровня 
минимальное влияние на состояние берегов оказывал в годы относительного 
опускания от середины XIX века до конца 20-х годов ХХ века. Вместе с нача-
лом относительного поднятия стали проявляться негативные черты, которые 
были настолько слабо видны, что могли быть замечены только по косвенным 
показателям (заболачивание и засоление лиманной зоны пересыпей, увеличе-
ние повторяемости штормов, рост количества атмосферных осадков над мо-
рем и др.). В последующий период наибольшая степень влияния пришлась на 
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1951-1975  гг., но особенно сильно – в течение 1999-2013 гг. Такая периодич-
ность свидетельствует о том, что распространение отдельной тенденции роста 
уровня на ближайшие 80-100 лет при построении сценария является некор-
ректным – в течение разных периодов скорости и знаки колебаний различны. 
Если бы сценарий до конца XXI столетия разрабатывался бы по периоду 1976-
2000  гг., то он не был бы подобным тому, в котором за основу сценария был 
взят период 1999-2013 гг. изменения уровня воды в Черном море.

Рис. 8. График изменения средних годовых значений уровня Черного моря на 
гидрометеорологической станции «Очаков» в период 1870–2007 гг.

Конечно, высокие скорости роста уровня растянуты на годы, а потому их 
усилия не позволяют сразу и сильно повлиять на природу и ресурсы береговой 
зоны. Основным фактором все же остается волновая деятельность: межгодо-
вые колебания уровня моря измеряются отдельными миллиметрами или доля-
ми миллиметров в течение года, в то время, как штормовые волны меняют за 
год поверхность абразионных и аккумулятивных форм на многие десятки де-
циметров, т.е. на два порядка быстрее и эффективнее. Однако, в общем за ми-
нувшие 75 лет уровень моря повысился на величину 30 см, а это уже заметно 
повлияло на переработку рельефа и распределение прибрежно-морских нано-
сов. Если же учитывать весь период наблюдений за 140 лет, то в целом произо-
шло итоговое повышение, а средняя по ряду скорость составила 1,35  мм/ год. 
Это относительно немного, примерно в 2 раза меньше, чем в среднем в преде-
лах Мирового океана. В этой связи можно утверждать, что в районе Кинбурн-
ского пролива относительный рост уровня Черного моря не может оказать су-
щественного негативного влияния на природу береговой зоны.
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Выводы
В результате выполненных исследований береговой зоны в северной части 

Черного моря в районе расположения Кинбурнского пролива оказалось воз-
можным сформулировать несколько наиболее важных выводов.

1. Побережье Черного моря в районе Кинбурнского полуострова иссле-
дуется более 200 лет. Но с позиций теории береговедения – только с середины 
ХХ века. Около 6 км длины берега было абразионным, подверженным абрази-
онному разрушению со средними скоростями до 2,5 м/год. Решающее значение 
при этом имеет фактор ветро-волнового нагона воды, совместно с волновым. 
Вторым источником наносов является биогенным (ракушечный детрит). При-
чем, даже в естественном состоянии доминировал режим острого дефицита 
наносов, что поддерживало высокие скорости абразии.

2. Дефицит наносов обусловил небольшие размеры аккумулятивных 
форм берегового рельефа. Размеры песчаных пляжей не были способны за-
щитить клифы от абразии, а берега кос Кабачек и Лагерная были невысокими 
(до 1,1 м), испытывали регулярное отступание. Весь берег характеризовался 
деструктивным режимом и требовал защиты. Защитные сооружения должны 
были противостоять дефициту наносов, влиянию волн и сгонно-нагонных яв-
лений.

3. За время хозяйственного освоения исследованных берегов Черного 
моря возникали различные сооружения, оцененные нами как искусственны-
ми формами берегового рельефа (молы, причалы, набережные, буны, стенки 
и откосы, каналы, выемки портовых акваторий, свалки грунта). Размеры отри-
цательных форм непрерывно возобновляются с навигационными целями. Эти 
формы нарушили ход движения наносов на прибрежном дне, но к отрицатель-
ным последствиям не привели. 

4. Гидротехнические сооружения на берегу создали сплошной «бетонно-
каменный» барьер на протяжение 65% длины абразионного берега. Это предо-
хранило клифы от разрушения, но сильно обострило дефицит наносов. Они 
оказались сугубо пассивными. Одновременно сооружения требуют огромных 
непрерывных средств на ремонтные работы.

5. В общем за минувшие 75 лет уровень моря повысился на величину 
30 см, а это уже заметно повлияло на переработку рельефа и распределение 
прибрежно-морских наносов. За весь период наблюдений за 140 лет средняя по 
ряду скорость составила 1,35 мм/год. Это относительно немного, примерно в 2 
раза меньше, чем в среднем в пределах Мирового океана. В этой связи можно 
утверждать, что в районе Кинбурнского пролива относительный рост уровня 
Черного моря может оказать существенное негативное влияние на природу бе-
реговой зоны только в краткие периоды повышенного подъема.
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МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ 
КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ

Резюме
Вивчений морський берег розташований між Березанською протокою і 

м.Очаківським. Його довжина сягає 16 км. Він складається з абразійної ділянки (гли-
нистий кліф) і акумулятивної ділянки (Лагерна коса). У природному стані висота кліфу 
сягає 25 м, а пересічна швидкість абразії до 2,5 м/рік. Лагерна коса має довжину близь-
ко 6 км, висоту до 2 м, ширину до 150-200  м. Вона поєднана з активним кліфом і 



33

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

услід за ним зміщується в бік лиману. В даний час знаходиться в стадії деградації. 
Пляжі поступово зникають. Берег сильно забудований. Підводний схил моря дуже 
мілинний, до 0,001-0,005. Тому вплив хвильового фактору є зниженим, а внесок згін-
нагінних явищ є підсиленим. Штучні форми рельєфу поширені у вигляді мурів, молів, 
причалів, зустрічаються бєрми, буни, портові ковші, судноплавні канали. Всі вони в 
різній мірі блокують надходження наносів у берегову зону, а це загострює дефіцит 
наносів і підсилює деструктивні тенденції. Для району Кінбурнської протоки харак-
терним є відносне багато десятирічне здіймання рівня моря. Протягом останніх 15 
років відбулася сильна активізація здіймання – до 9,8 мм/рік. Як наслідок, відбувається 
загроза підтоплення Лагерної коси, Очаківського мису, Кінбурнського півострова, 
можливий підпор підземних водоносних горизонтів гірських порід, підсилення зсувів, 
засолення прісної води в гирлах Дніпра та Південного Буга, активізація штормових 
хвиль. 

Ключові слова: Чорне море, узбережжя, динаміка, пляж, дно, хвиля.
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MORPHOLOGY OF THE BLACK SEA COAST BETWEEN 
LAGERNAYA SPIT AND THE OCHAKOVSKIY CAPE

Abstract
The studied sea coast settle down between Berezansky strait and Ochakovskiy Cape 

with long is 16 km. The coast represented the abrasion site (active clayey cliff) and the 
accumulative site (the sandy Lagernaya spit). In nature the cliff height is about 25 m, and 
average rate of abrasion cliff retreat 2,5 m/year. The Lagernaya spit has length about 6 km, 
height to 2 m and width to 150-200 m. It is linked with active cliff and displaced towards 
liman. Nowadays Lagernaya spit is in a degradation stage by impact of anthropogenous 
factor. Beaches are disappear gradually. The coast is built strongly up. The submarine 
slope is shallow up to 0,001-0,005. As a result, the wave factor is low, and at the same 
time impact of storm-surges is heightened. Artificial relief forms wide distributed as a 
hydrotechnical constructions that are sea-walls, jetties, moorings, and bearms, groins, sea-
port dippers, navigate canals too located. All of them are blocking abrasive sources of 
shore sediments in coastal zone, and its are aggravating the sediment deficit and increase 
destructive tendencies of nature evolution. Around of Kinburn Strait typical is relative the 
sea level rise. During past 15 years the average rise value is up to 9,8 mm/year, and as a 
result this process lead to submerging of Lagernaya Spit, Ochakovskiy Cape terrace and 
Kinburn Peninsula. Also, rising of underground water, activization of landslides, salting 
waters in Dnepr and Southern Bug mouths, reinforcement of stormy waves development 
take place in investigated coastal region. 

Key words: Black sea, Kinburn Strait, coast, dynamics, beach, bottom, wave, sea-level.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ 
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ ДУНАЯ 

Рассматриваются процессы трансформации и переноса взвешенных наносов в 
устьевой области Дуная. Показана целесообразность сопоставления данных фактиче-
ских съемок и результатов численного моделирования, что позволяет отобразить со-
вокупное влияние на морскую среду за счет наносов речного генезиса и производства 
гидротехнических работ, а также выделить антропогенную составляющую в балансе 
наносов, формирующихся в результате дампинга грунтов дноуглубления. 

Ключевые слова: Дунай, дельта, взвесь, распределение, черпание, течения, антро-
погенные факторы.

Введение 
Устьевые области рек занимают особое место на земной поверхности. В по-

следнее время во всем мире повысился интерес к изучению этих специфиче-
ских природных объектов. Расширяется хозяйственное использование богатых 
земельных, водных и биологических ресурсов устьев рек. Помимо этого, в по-
следнее время очень остро встала проблема охраны устьевых областей рек от 
истощения, загрязнения и общего нарушения географической структуры. Осо-
бенности устьев рек как объектов, пограничных между реками и морями, их 
большая уязвимость, необходимость рационального и комплексного исполь-
зования и охраны требуют, чтобы не только при освоении этих объектов, но 
и при любых крупных водохозяйственных мероприятиях в речных бассейнах 
обязательно учитывались возможные экологические последствия для устьев 
рек [1]. Следовательно, тема работы является актуальной.

Взвешенные наносы относятся к основным факторам, характеризующим 
состояние экосистемы устьевой области. Устьевые области рек выполняют 
роль седиментологических, морфологических, геохимических и гидробиоло-
гических природных «барьеров» между реками и морями. Здесь отлагается 
большая часть приносимых рекой наносов; задерживаются и накапливаются 
растворенные в воде вещества, в том числе загрязняющие. По этой причине 
изучается закономерности распределения и трансформации наносов, выноси-
мых рекой в море в результате естественных процессов и дополнительное ан-
тропогенное воздействие, в результате гидротехнических работ. В итоге работа 
имеет важное научное значение. В устьевой области Дуная антропогенное воз-
действие рассматривается как техногенная нагрузка при производстве дноу-

© Н.А. Берлинский, 2014
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глубления на устьевом взморье и складирования грунта на морской подводный 
отвал. Полученные результаты помогают решать задачи навигации и сохране-
ния благоприятное среды обитания промысловых организмов. Это значит, что 
работа важна с практической точки зрения. Основной целью статьи являет-
ся анализ материалов и результатов, полученных методами гидрологической 
съемки акватории устьевой области Дуная. Проводится сопоставление с ре-
зультатами численного моделирования процесса распределения наносов при 
дампинге грунтов дноуглубления на морской отвал. Объектом исследований 
является устьевая область Дуная. Предмет исследований – установление зако-
номерности формирования полей взвешенных наносов в устье крупной реки. 

Материалы и методы исследований 
Для решения поставленных целей и задач использовались следующие ме-

тоды и подходы: экспедиционный метод, аналитические методы исследований 
и результаты математического моделирования. Исходными материалами для 
исследований послужили данные прямых наблюдений многолетнего монито-
ринга, выполняемого Украинским научным центром экологии моря, под руко-
водством автора работы. Исследования проводились при различных гидроме-
теорологических условиях, в различные сезоны года. Пробы грунта отбирали 
дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,1 м2. Пробы воды для опреде-
ления содержания взвешенного вещества (ВВ) замораживались. Определения 
проводили стандартными методами в соответствии с разработками [2-7] и по-
сле размораживания и фильтрации проб через мембранные фильтры с разме-
ром пор 0,45 мкм. При моделировании использовалась трехмерная лагранжева 
модель [8], которая описывает размыв и осадки многофракционных связных и 
несвязных иловых отложений, а также их смеси. 

Обсуждение результатов 
Распределение взвешенных наносов в летний период, по данным фактиче-

ских наблюдений на поверхности моря представлено на рис. 1 (а) и в придон-
ном слое на рис. 1 (б).

Распределение валовой взвеси обусловлено двумя процессами: влиянием 
наносов Дуная и влиянием дноуглубительных работ. Влияние сброса грун-
та на морскую свалку, которая расположена в 8 км от устья, практически не 
прослеживается. Во время проведения исследований выполнялись работы 
по дноуглублению непосредственно в устье реки (рукав Быстрый). В районе 
производства дноуглубительных работ выполнен отбор проб в толще воды на 
поверхности и у дна. Исследованиями установлено, что основная нагрузка на 
морскую среду в виде значительного увеличения концентраций взвешенного 
вещества сосредоточена в придонном слое и достигает предельных значений – 
свыше 280 мг/л (рис. 1, б). 
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а б

Рис. 1. Распределение взвешенных наносов (мг/л) на поверхности (а) моря и в придонном слое 
(б) устьевого взморья Дуная (июль, 2011 г.).

Диффузионное перемещение взвеси происходит в южном направлении с 
последовательным уменьшением концентраций, по мере удаления от источ-
ника и выпадения на дно гидравлически наиболее крупных частиц. Фоновых 
значений (< 10 мг/л) концентрации взвешенных веществ достигают на расстоя-
нии 3–8 км от источника. Это объясняется действием сгонного ветра в момент 
отбора проб и мощным стоковым течением, достигающим 100 см/с в районе 
оголовка защитной дамбы в устье Быстрого. Это подтверждается совпадением 
конфигурации зоны влияния от производства дноуглубительных работ с зоной 
выноса наносов из рукава Быстрый (рис. 1, а). В поверхностном слое моря 
влияние дноуглубительных работ нивелируется выносом речных наносов. До-
минирующий устойчивый ветер южного направления и апвеллинг обусловили 
формирование зоны повышенной концентрации взвешенных веществ к северу 
от защитной дамбы. Есть основания полагать, что данная зона повышенных 
концентраций сформирована мутьевым облаком в результате дноуглубления. 
Эта причина подтверждается величинами концентраций взвешенных веществ 
до 86 мг/л, в придонном слое и до 20 мг/л – на поверхности моря. Тогда как 
значения концентраций в устье рукава ограничены значениями 29 мг/л – в при-
донном слое и до 24 мг/л – на поверхности моря. В целом, на устьевом взмо-
рье Дуная четко выражены две зоны повышенных концентраций взвешенного 
вещества. Первая – это зона совместного влияния речных наносов и влияния 
дноуглубительных работ в особенности в придонном слое. Вторая зона сфор-
мирована выносом части наносов из рукава Старостамбульский (рис. 1). Кон-
центрации в этих зонах достигают значений от 24 до 12 мг/л на поверхности 
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моря. При этом, ареал распространения наносов в зоне влияния Старостам-
бульского рукава выражен в большей мере за счет южного ветра. В зоне влия-
ния рукава Быстрый изолиния со значениями взвешенного вещества 12 мг/л, 
разделена на две ветви: одна распространяется в виде довольно узкой вдоль-
береговой области, а вторая распространяется за пределы защитной дамбы с 
высокими значениями взвешенного вещества, 20 мг/л. Этот факт убедитель-
но свидетельствует о способности распространения дунайских вод и перено-
се собственно речных наносов, так и взвешенного вещества, продуцируемого 
дноуглубительными работами в значительной степени, как в южном, так и в 
северном направлениях. В итоге формируется единая зона донных осадков 
устьевого взморья. 
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Рис. 2. Вертикальное натурное распределение взвешенного вещества (мг/л) в районе дампинга 
грунта (а) и на гидрологическом разрезе «Быстрый–Море» (б – 1-10 номера станций). 

Станция № 1 – участок дампинга, № 8 – участок производства дноуглубления.

Вертикальное распределение взвешенного вещества в районе дампинга 
грунта (рис. 2, а) демонстрирует незначительное влияние процесса складиро-
вания грунта на морскую среду. На поверхности и в придонном слое значения 
концентраций находятся в пределах фоновых значений (1–10 мг/л). Повыше-
ние значений концентраций взвешенного вещества до 7,80–7,32 мг/л зафик-
сировано во время сброса на морскую свалку. На разрезе, выполненном по 
направлению «устье Быстрого–Море» (рис. 2, б) четко проявляется влияние 
взвешенных наносов на морскую среду при проведении дноуглубительных ра-
бот на устьевом взморье в придонном слое. При этом значения концентраций 
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взвешенных веществ достигают максимальных значений – 285 мг/л. Вынос 
речных наносов ограничен значениями концентраций 29 мг/л. 

На рис. 3 отражено техногенное воздействие на устьевом взморье при про-
ведении дноуглубительных работ и дампинга грунта в октябре 2013 г. 

а б

Рис. 3. Схемы распределения взвешенного вещества (мг/л) на поверхности моря (а) 
и  в  придонном слое воды (б) на взморье дельты Дуная (октябрь 2013).

В придонном горизонте были зафиксированы повышенные значения взве-
шенного вещества до 214 и 334 мг/л при фоновых значениях от 5 до 30 мг/л. 
Важно отметить, что повышенные концентрации взвешенного вещества в при-
донном слое занимают локальную зону, ограниченную дистанцией, не превы-
шающей 300 м. В поверхностном слое его распределение значительней, за счет 
интенсивного течения юго-восточной составляющей. Максимальные значения 
в поверхностном слое также отмечены в области проведения дноуглубитель-
ных работ. Величины фоновых значений отмечены на расстоянии 9 км от тех-
ногенного источника. Это же относится к зоне дампинга грунта, где влияние 
сброса грунта ограничено дистанцией 3 км.

Из рис. 4 видно, что наибольшая концентрация наносов на поверхности 
моря на границе украинского участка устьевого взморья составляет 2 мг/л. В то 
же время видно, что в придонном слое концентрации выше и достигают 3 мг/л 
[9]. Максимальные концентрации в месте сброса составляют около 20  мг/л и 
монотонно убывают по мере удаления от источника, при этом порядок вели-
чин, полученный в результате моделирования, соответствует данным факти-
ческих наблюдений (рис. 1–3). Однако, существенные отличия отмечаются на 
южной границе исследуемой акватории, т.е. в районе устья рукава Старостам-
бульский.
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а б

Рис. 4. Результаты числового моделирования распределения концентраций взвешенных 
наносов (мг/л) в поверхностном (а) и придонном (б) слоях при непрерывном сбросе грунтовой 

массы на отвал (по данным [9]).

Здесь расчетные результаты и фактические данные наблюдений отличают-
ся на два порядка. Это объясняется влиянием взвешенных наносов со сторо-
ны устья рукава Старостамбульский и гидрометеорологическими условиями 
во время выполнения съемок. При моделировании этот комплекс факторов 
учесть достаточно сложно. Так, съемка в летний период (рис. 1), выполнялась 
при устойчивом южном ветре и апвеллинге, что обусловило порядок вели-
чин взвешенных наносов речного генезиса при явном выделении двух изо-
лированных областей повышенных концентраций, сформированных наноса-
ми рукавов Быстрый и Старостамбульский В результате, фоновые значения 
концентраций в море были достаточно высокими (около 10 мг/л). Съемка в 
осенний период (рис. 3) выполнялась при близких условиях юго-восточного 
ветра, однако четкого выделения изолированных областей наносов речного 
генезиса от различных рукавов не прослеживается. При этом, порядок вели-
чин на удалении от морского отвала в районе влияния наносов рукава Старо-
стамбульский, сохранился (около 10 мг/л). В значительной мере, в осенний пе-
риод в большей мере проявляется техногенный фактор влияния производства 
дноуглубительных работ, формирующий интенсивный перенос взвешенного 
вещества (рис. 3). Следовательно, в обоих случаях отмечается процесс доми-
нирования наносов речного генезиса, по мере удаления от места дампинга 
грунта и нивелирование влияния наносов антропогенного генезиса. Следует 
отметить, что данные фактических наблюдений отображают совокупное поле 
наносов и, как правило, не позволяют дифференцировать крупномасштабное 
воздействие наносов на всей исследуемой акватории от различных источни-
ков. В свою очередь метод математического моделирования позволяет про-
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извести количественную и качественную оценку трансформации и переноса 
наносов от отдельного источника. 

Важным дополнением служат следующее замечание. Поскольку отвал грун-
та не может производиться в отсутствие дноуглубительных работ, а влияние 
дноуглубления и дампинга примерно одного порядка то при верификации мо-
дельных расчетов, следует учитывать оба процесса.

Выводы 
Сопоставление данных реальных, натурных съемок гидрофизических по-

лей и результатов численного моделирования взаимодополнимы. Они позволя-
ют получить комплексную характеристику исследуемой акватории, поскольку 
фактические данные наблюдений всегда отражают совокупную нагрузку на во-
дную среду. В то же время при моделировании возможно выделение антропо-
генной составляющей воздействия на качественном и количественном уровне.
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ДЕЯКІ ЗАКОНОМАРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІВ ЗВАЖЕНИХ 
НАНОСІВ У ГИРЛОВІЙ ОБЛАСТІ ДУНАЮ

Резюме
Розглядаються процеси трансформації і переносу зависних наносів в гирловій 

області Дунаю. Вихідними матеріалами для досліджень становили дані прямих 
безпосередніх спостережень багаторічного моніторингу отриманих при різних 
гідрометеорологічних умовах, у різні сезони року. Протягом моделювання використо-
вувалась тривимірна Лагранжева модель, яка описує розмив багатофракційних мули-
стих відкладень, а також їх суміші. Відмічається процес домінування наносів річкового 
генезису, по мірі віддалення від місця проведення днопоглиблювальних робіт і дампінга 
ґрунту, тобто – нівелювання впливу наносів антропогенного генезису. Дані фактичних 
спостережень відображають сукупне поле наносів і не дозволяють диференціювати 
великомасштабний вплив наносів на всій досліджуваній акваторії від різних джерел. 
У свою чергу, метод математичного моделювання дозволяє виконати кількісну і якісну 
оцінку трансформації і переносу наносів від окремого фіксованого джерела.

Дослідженнями показана доцільність зіставлення даних фактичних зйомок і 
результатів чисельного моделювання. Це дозволяє відобразити сукупний вплив при-
родних та штучних факторів на морське середовище за рахунок наносів річкового 
генезису і виконання гідротехнічних робіт. Відкривається можливість виділити ан-
тропогенну складову в балансі наносів, що формуються в результаті дампінга ґрунтів 
днопоглиблення.

Ключові слова: Дунай, дельта, завись, розподіл, вичерпування, течії, антропогенні 
фактори.

N.A. Berlinsky, 
Ukrainian Scientific Center of Sea-Ecology,
of Ecology Ministry of Ukraine, 89, Frantsuzsky bl-vd., Odessa-9, 65009, Ukraine

SOME REGULARITIES OF SUSPENDED MATTER’S FIELDS 
FORMATION IN DANUBE MOUTH AREA 

Abstract 
The processes of transformation and transport of suspended matter in the mouth area of the 

Danube is discussing. Data in situ as a result of long-term monitoring was using in a period of 
different hydrometeorological conditions in a different seasons. Numerical Lagrange model 
was used as an approximation of natural process of suspended distribution. The process of 
domination of substances of riverine genesis was marked removing from the drudging area 
and dumping. Thus, there is leveling of anthropogenic genesis substances. Data in situ shows 
the total field of suspended matter but at the same time it is not possible to differ large scale 
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influence of substances from anthropogenic and natural sources to the aquatic system In turn, 
numerical modeling enables to have quantity and quality evaluation of transformation and 
substance advection for separately. 

Appropriateness of comparing data of survey and numerical simulation had been done. 
This makes it possible to estimate total influence to marine ecosystem from riverine sediments 
input and input of hydro- technical dragging and damping. 

Key worlds: Danube, delta, suspension, distribution, dredging, flows, sediments, natural 
and anthropogenic factors.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО 
МОРЯ В ГОЛОЦЕНЕ

В работе проанализированы условия формирования речной палеосети на северо-
западном шельфе Черного моря в голоцене. Используя ряд геологических, гео-
морфологических, гидрологических и геофизических методов, был установлен ее 
позднеплейстоцен-голоценовый возраст, определено простирание и история развития 
во времени в связи с глобальными трансгрессивно-регрессивными циклами Мирового 
океана. Особое внимание уделено наиболее позднему этапу ее существования – ново-
эвксинскому.

На основании смены фаунистических комплексов в разрезе осадочного чехла шель-
фовой зоны было установлено, что завершающая стадия опреснения Черноморского 
бассейна произошла на рубеже 8–9 тыс. л назад, что фиксируется проникновением 
представителей средиземноморской фауны в Черное море.

Ключевые слова: Черное море, палеогеография, северо-западный шельф, голоцен.

Введение

Oсновная цель работы изучение условий формирования речной палеосети 
на северо-западном шельфе Черного моря в голоцене. Объект исследования – 
аллювиальные и морские отложения поздне-плейстоцен-голоценового возрас-
та. Предмет исследования – условия осадконакопления.

Актуальность исследований обусловлена сложностью истории геологи-
ческого развития района исследований в голоценовое время. Детализация 
палеогеографии северо-западного шельфа Черного моря, реконструкция па-
леоречной сети позволяет дать детальную характеристику особенностей про-
странственного распределения литологических типов донных отложений и 
охарактеризовать фациальные условия их накопления. 

© Ю.И.Иноземцев, Л.В.Ступина, Н.В.Тюленева, А.А.Парышев,Н.А.Маслаков, 
В.Б.Сидоренко, Е.Н.Рыбак, Т.А.Мельниченко, О.В.Паславская, 2014
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В морфологическом плане северо-западный шельф Черного моря представ-
ляет собой обширную слабонаклоненную к югу аккумулятивную равнину, до-
стигающую ширины 200–210 км и глубины у внешнего края 110–115 м. По-
верхность дна шельфа имеет два четких поднятия (глубины 100–60 м и 40–25 
м с уклоном 3–6', иногда 15–20'), отвечающим определенным стадиям развития 
шельфа в плейстоцене, а также осложнена субмеридиональными желобами эро-
зионного происхождения, которые сформировались во время регрессий и впо-
следствии сглажены осадками терригенного и биогенного генезиса [10, 12, 15].

Формирование аккумулятивной равнины северо-западного шельфа проис-
ходило за счет выноса обломочного терригенного материала крупными реками 
Днепром, Днестром, Дунаем, палео-Каланчаком. В результате черноморской 
трансгрессии она была затоплена водами Черного моря (рис. 1).

Материалы и методика исследований

Специальные геоморфологические исследования проводились авторами 
в научно-исследовательских рейсах НИС «Профессор Водяницкий» (1999, 
2002  гг.) с целью геологической оценки трасс подводных кабелей связи и 
опубликованы в ряде научных работ [17, 18]. В результате бурения морских 
скважин, геолого-съемочных работ, а в дальнейшем сейcмопрофилирования и 
гидроакустических исследований была установлена и прослежена палеореч-
ная система, имеющая развитие в средней и внешней частях северо-западного 
шельфа [17].

Результаты исследований и их анализ

Определение положения палеодолин позднеплейстоцен-голоценового воз-
раста на внутренней части северо-западного шельфа произведено с большой 
детальностью при помощи густой сети поисковых, картировочных скважин и 
ударных трубок [6, 18]. Возраст палеодолин определялся на основании сопо-
ставления литологического состава аллювиальных осадков и содержащихся в 
них фаунистических остатков. Проведенными исследованиями установлено, 
что Днепровско-Бугский лиман представляет собой затопленную нижнюю 
часть долины р.Днепр и его притока Южного Буга. При этом палеорусло 
р.Днепр прослежено вдоль северного берега от Очакова до меридиана Григо-
рьевского лимана, где палео-Днепр поворачивал на юг. На указанном участ-
ке длиной 45 км и шириной до 6 км, в Одесском желобе, ложе Днепровского 
аллювия залегает на абсолютных отметках -40–45 м на миоцен-плиоценовых 
отложениях. Северный борт палеодолины – это коренной современный берег 
моря, сложенный в основном породами мэотиса и понта. Южный борт палео-
долины – представлен Одесской банкой протяженностью около 40 км, с наибо-
лее высокой абсолютной отметкой около -5,6 м. Одесская банка сложена пре-
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имущественно аллювиальными песками общей мощностью до 35 м, которые 
в верхней части разреза перекрыты небольшим слоем современных морских 
песков [13, 14].

Рис. 1. Схематическая карта развития северо-западного шельфа Черного моря в 
новоэвкскинско-голоценовое время (18–17 тыс. л. н. – до наших дней). 

От меридиана г.Южный палео-Днепр поворачивал на юг и протекал субме-
ридионально почти на протяжении 3 км. Здесь ширина его долины составляла 
6–12 км. В зоне среднего и внешнего шельфа простирание палеодолины Дне-
пра изучено также при помощи методов сейсмо- и гидроакустического профи-
лирования. Здесь долина палео-Днепра имеет субмеридиональное простира-
ние и слабо меандрирующее раздвоенное русло. Фактически наблюдаются два 
отдельных рукава, соединяющихся в районе свала глубин у бровки континен-
тального склона. По данным гидроакустического профилирования отмечены 
два погребенных русла с глубинами вреза от 10 до 30 м (по данным сейсмоаку-
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стического профилирования отмечается еще один, более глубокий врез, от 100 
до 120 м). Долины асимметричны. Ширина долины на этом участке достигает 
400 м для западного рукава и 1000 м для восточного. Последний осложнен 
островными формами. 

Палео-Днепр впадал в крупный каньон, который четко выражен очертания-
ми изобат – 100, 200 и 500 м. Общая протяженность течения палео-Днепра от 
современного устья до места впадения в позднеплейстоцен-голоценовый бас-
сейн достигала около 350 км. 

Днестр в позднеплейстоцен-голоценовое время при выходе из Днестровско-
го лимана был направлен к юго-западу, почти параллельно Будакскому лиману. 
В прибрежной полосе ложе долины Днестра залегает на абсолютных отметках 
-32–37 м, с размывом отложений понта. В более ранние периоды плейстоцена 
палео-Днестр протекал несколько восточнее, в направлении простирания со-
временного Днестровского лимана, что подтверждается наличием аллювиаль-
ных песков в основании Днестровской банки. В кровле Днестровская банка 
(абс. отм. -10 м) сложена известняками карангатского возраста. В посткаран-
гатское время Днестр прослеживается западнее Днестровской банки на рассто-
янии около 25 км – близ современного выхода из Днестровского лимана. Далее 
палео-Днестр поворачивал на юго-восток и слабо меандрируя протекал на про-
тяжении 95 км до изобаты 40 м. Ниже палео-Днестр устремлялся в слабо выра-
женный каньон, расположенный в 25 км юго-западнее от крупного каньона, в 
который впадал в позднеплейстоценовое время палео-Днепр. В средней части 
шельфа (изобата 40–50 м) долина палео-Днестра по данным гидроакустиче-
ского профилирования имеет ширину 2,0–2,5 км и глубину погребенного вреза 
20-25 м. Общая протяженность палео-Днестра на шельфе достигала 200  км. 
К  западу от палеодолины Днестра на шельфе развита сложная эрозионная си-
стема Дуная и его палеопритоков, в частности, долина Килийского гирла Дуная 
и небольшой реки Когильник. Северо-восточнее современной дельты Дуная на 
шельфе была развита сеть небольших водотоков, образованная продолжением 
современной р.Когильник с притоками реки Сарата и других более мелких рек 
Алкалия и Хаджидар, впадающие в настоящее время в оз. Алибей. 

Все они вливаются в одну речную систему, примерно в 35 км мористее 
оз. Шаганы, где на участке шельфа прослеживается палеозалив, оконтурен-
ный изобатой 20 м. Система палео-Когильника впадает в Килийско-Сулинское 
русло палео-Дуная в районе изобаты 55 м, на расстоянии 110 м от пересыпи 
оз. Сасык. Килийско-Сулинская палеодолина Дуная на внешнем шельфе, по 
данным сейсмоакустического профилирования, имеет ширину около 5 км в 
которой прослежено два различных стратиграфических вреза на глубине 30 и 
80 м. Отмеченная палеодолина Дуная (гирло Килийское и Сулинское) прости-
рается в направлении внешнего шельфа и континентального склона, наименее 
расчлененных по сравнению с другими участками континентальной террасы 
северо-западного сектора Черного моря. В восточной части северо-западного 
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шельфа Черного время позднечетвертичная сеть погребенных палеодолин 
не имеет столь явного развития в связи с отсутствием значительных речных 
артерий в этом регионе на суше. Предполагается только небольшой водоток 
на продолжении балки Каланчак (впадающий в Каркинитский залив). Отме-
ченная речная система (условно палео-Каланчак) на внешней части шельфа 
имеет субмеридиональное заложение и состоит из двух сближенных рукавов 
с шириной до 2,5–3,0 км. Долины палеорек западной части крымского п-ова 
на шельфе прослеживаются на незначительных расстояних в связи с тем, что 
ширина шельфа на этом участке не превышает 15–20 км, за исключением реки 
палео-Донузлав, палеодолина которой достигала длины около 45 км.

Приведенные данные о палеоречной сети на северо-западном шельфе Чер-
ного моря относятся к наиболее позднему этапу его существования, преимуще-
ственно в предголоценовый (новоэвксинский) период четвертичного времени. 
Базис эрозии речной системы северо-западного шельфа Черного моря находил-
ся на отметке около -90 м, что соответствует максимальному понижению уров-
ня новоэвксинского озера-моря в период глобального материкового оледенения. 
В это время новоэвксинский бассейн был заселен, в основном, солоноватовод-
ной фауной преимущественно с Dreissena rostriformis [9, 11, 13, 19]. 

В дальнейшем, с началом деградации материкового оледенения (16,5 тыс. 
л.н.) уровень Черного моря начал заметно повышаться, опережая подъем уров-
ня Мирового океана и уже к 12 тыс. л. назад отметка уровня новоэвксинского 
бассейна достигла -37 м (высоты Босфорского порога). Это подтверждается 
также отложением мощной толщи аллювиальных песков в палеодолинах Дне-
пра и Днестра на отметках 35–37 м с возрастом 15–16 тыс. л. н. (рис. 2).

В начале голоцена, которое обычно принимается на уровне 10 тыс. л. н., 
происходили неоднократные изменения уровня новоэвксинского бассейна, ко-
торый достиг отметки Босфорского порога 12–11 тыс. л. н., что подтверждает-
ся наличием ракушечных слоев, сложенных в основном обломками Dreissena в 
районе поднятия Голицына при глубине моря 32–35 метров [7]. Последующее 
понижение уровня Черного моря, произошедшее в позднедриасовый период 
похолодания (11–10,3 тыс. л. н.), достигло отметки -57–58 м. Эта фаза пониже-
ния уровня новоэвксинского бассейна характеризуется широкой полосой раз-
вития кварцевых песков (см. рис. 1).

Падение уровня Черного моря (10,3–8,2 тыс. л. н.) происходило с некоторы-
ми осцилляциями. В новоэвкинском опресненном бассейне получила развитие 
преимущественно фауна Dreissena rostriformis, в то время как в промежутке от 
14 до 12 тыс. л. н. возможно произошло проникновение по Манычу каспий-
ских форм моллюсков Dreissena polymorpa, Monodacna caspia и др. [11, 13].

В результате потепления и таяния ледника поднятие уровня Мирового океа-
на привело к тому, что Черное море повторно достигло отметки уровня Босфора 
(-37 м), что произошло 8,2 тыс. л. н. С этого времени существовала устойчивая 
связь Мирового океана с Черным морем. В это время произошло осолонение 
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черноморского бассейна и переход его от солоноватоводного к современному 
морскому, что сопровождалось проникновением средиземноморских моллю-
сков в Черное море и заселение ими северо-западного шельфа.

Рис. 2. Геологический разрез через низовья палеодолин Днепра и Днестра на северо-западном 
шельфе Черного моря.

Последующее повышение уровня достигло отметки 4–5 м (5 тыс. л. н.) и 
море затопило многочисленные лиманы северо-западного побережья. Эта фаза 
отмечается, как новочерноморская трансгрессия и приурочена к термическому 
оптимуму голоцена. На рубеже 2,5 тыс. л. н. произошло понижение уровня 
Черного моря до -15 м во время так называемой фанагорийской регрессии, с 
последующей нимфейской трансгрессией до отметки +1 м и стабилизацией 
береговой линии на современном уровне [16].

Выводы

До начала черноморской трансгрессии поверхность северо-западного шель-
фа представляла собой аллювиальную равнину с водораздельными простран-
ствами, сложенными лессовидными суглинками. Аллювиальная равнина фор-
мировалась под влиянием неоднократных перестроек крупных палео – речных 
систем Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра и др. 
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Формирование рельефа и морфоструктурных особенностей района иссле-
дований проходило на протяжении всего плейстоцен – голоценового времени. 
Данный процесс неразрывно связан с неоднократным повторением трансгрес-
сий и регрессий моря. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО 
МОРЯ В ГОЛОЦЕНІ

Резюме
У роботі проаналізовані умови формування річкової палеомережі на північно-

західному шельфі Чорного моря в голоцені. Використовуючи ряд геологічних, 
геоморфологичеських, гідрологічних і геофизичних методів, був встановлений її 
позднеплейстоцен-голоценовий вік, визначено її просторове положення та історія роз-
витку в часі у зв’язку з глобальними трансгресивно-регресивними циклами Світового 
океану. Особлива увага приділена найбільш пізньому етапу її існування – новоевк-
синському.

На підставі зміни фауністичних комплексів в розрізі осадового чохла шельфової 
зони було вcтановлено, що заключна стадія опріснення Чорноморського басейну 
сталася на рубежі 8–9 тис. років тому, що фіксується проникненням представників 
середземноморської фауни в Чорне море.

Ключові слова: Чорне море, палеогеографія, північно-західний шельф, голоцен.



52

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

Yu.I.Inozemtcev1, PhD geology, senior researcher 
L.V.Stupina1, PhD geology, senior researcher 
N.V.Tyuleneva2, PhD geology, associate professor
A.A.Paryshev1, PhD geology, senior researcher 
N.A.Maslakov1, PhD geology, senior researcher 
V.B.Sidorenko1, PhD geology, senior researcher 
E.N.Rybak1, PhD geology, senior researcher 
T.A.Melnichenko1, PhD geology, junior research fellow
O.V.Paslavskaya1, PhD student
1State Science Institution of Marine Geology and Sedimentary Ore-forming Department, 
National Academy of Sciences of Ukraine
O.Gonchara st., 55-b, Kyiv, 01054, Ukraine
2Odessa I.I.Mechnikov National University
Dvoryanskaya st., 2, Odessa, 65082, Ukraine

PALEOGEOGRAPHY OF THE NORTHWESTERN BLACK SEA SHELF 
DURING HOLOCENE

Abstract
The features of paleoriver system forming during the Holocene in the Northwestern 

Black Sea shelf are presented in the paper. Late-Plaistocene – Holocene age of the paleoriver 
system as well as its spatial location, history of development through time and its connection 
with the global transgressive-regressive cycles were determined by means of geological, 
geomorphological, hydrological and geophysical methods. The last stage of existence of 
brackish basin was determined on the base of study of fauna assemblages in the bottom 
sediments and dates from ca. 8 – 9 ky BP which can be marked out by the appearance of the 
fauna from the Mediterranean Sea.

Keywords: The Northwestern Black Sea shelf, paleogeography, the Holocene.



53

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

УДК  551.435.054(262.5)

Г.В. Выхованец, доктор геогр. наук, профессор
А.Б. Муркалов, канд. геогр. наук, доцент
А.А. Стоян, канд. геогр. наук, доцент
кафедра физической географии и природопользования,
Одесский нац. университет им. И.И. Мечникова,
ул. Дворянская 2, Одесса-82, 65082, Украина, physgeo_onu@ukr.net

ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ ПЕСЧАНЫХ 
ПЛЯЖЕЙ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Песчаные пляжи представляют собой первичную форму аккумулятивного релье-
фа в сфере влияния прибойного потока в береговой зоне моря. Пляжи сложены нано-
сами и являются наиболее динамичными формами. Они меняются во время каждого 
шторма, могут убывать и нарастать в окружающих, исторически сложившихся физико-
географических условиях. В течение минувших десятилетий начали доминировать ин-
струментальные исследования пляжей, что позволило получить численные характе-
ристики морфологии и динамики. Песчаные пляжи являются важным рекреационным 
ресурсом, средством естественной защиты коренных берегов от абразии, индикатора 
состояния всей береговой зоны, источника строительных песков издавна привлекал 
к себе внимание. Многолетние горизонтальные деформации береговой линии состав-
ляют ±47 м на аккумулятивных формах, а у подножья клифов до ±23 м в фациальных 
условиях береговой зоны Черного моря. В большинстве случаев вертикальные дефор-
мации поверхности пляжей равно максимально 2,5 м на аккумулятивных берегах, а на 
абразионные они ограничены мощность пляжевой толща наносов. На каждом участке 
берега с похожими физико-географическими условиями пляжи тяготеют к средним ли-
нейным и объемным размерам, несмотря на разбросы штормовых значений. В ределах 
всего Черного моря песчаные пляжи развиваются в условиях острого дефицита на-
носов.

Ключевые слова: море, берег, пляж, размеры, динамика, наносы, состав. 

Введение

В последние годы был исследован процесс формирования первичных ак-
кумулятивных форм рельефа в береговой зоне – пляжи. Они представляют со-
бой многофункциональный физико-географический объект: идеальная защита 
коренного берега от разрушения, рекреационный элемент, бальнеологическое 
средство лечения, индикатор состояния береговой зоны. Особенно большую 
ценность представляют собой песчаные пляжи, широко распространенные на 
берегах Украины. Сегодняшнее интенсивное их использования приводит к де-
градации. Основная причина – абсолютно нерациональное использование. Для 
восстановления пляжей следовало провести натурные физико-географические 
исследования, которые позволили бы восстановить состояние пляжей и воз-
родить их хозяйственный потенциал. В этой связи тема данной статьи является 
актуальной, имеющей важное практическое значение.

© Г.В. Выхованец, А.Б. Муркалов, А.А. Стоян, 2014
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Исходя из состояния изученности песчаных пляжей, целью данной работы 
является исследование тенденций изменения пляжей в течение длительного 
времени. Пляжи меняются от шторма к шторму по сезонам и в течение года, 
Но есть ли какая-то существенная тенденция в течение многих лет и целого 
столетия? Для ответа на этот вопрос следует решить такие основные задачи: 
а) проанализировать историю исследования устойчивости песчаных пляжей; 
б)  рассмотреть полученные авторами результаты выполненных работ; в)  выя-
вить основные закономерности динамики песчаных пляжей и установить при-
чины; г) показать основные аспекты практического значения полученных вы-
водов статьи. Объектом исследований данной работы является песчаный пляж 
в береговой зоне Черного моря как наиболее динамичная форма рельефа в сфе-
ре влияния волнового прибойного потока. Предметом выступает исследование 
закономерностей динамики песчаного пляжа как средства защиты коренных 
берегов от абразии, как важного бальнеологического ресурса, как универсаль-
ного индикатора общего состояния природы береговой зоны на том или ином 
участке.

В настоящее время долговременная динамика песчаных пляжей находится 
в сфере интересов ряда научных и производственных организаций. Научно-
исследовательские организации заинтересованы в получении новых научных 
положений, которые позволили бы унифицировать пляжевый морфогенез для 
применения в различных физико-географических условиях. Важно установить 
наиболее стойкие показатели этого процесса и характеристики параметров 
пляжей. Такие параметры лучше всего выдерживают антропогенный пресс на 
разных участках береговой зоны. Они являются наиболее приемлемыми при 
разработке модели пляжа как средства защиты коренного берега от абразии. 

Материалы и методы исследования

В конце 80-х годов ХХ века были в общем закончены простые словес-
ные описания песчаных пляжей в береговой зоне Черного моря. Взамен в 
основу исследований были положены инструментальные повторные съемки 
морфолого-литодинамические. В течение более 25 лет нами проводятся много-
летние повторные съемки песчаных пляжей на разных стационарных участ-
ках берегов Черного и Азовского морей (рис. 1). При этом применяется метод 
промерно-грунтовых профилей с отсчетами высоты от постоянного репера, а 
детальное нивелирование производится как в надводной, так и в подводной 
частях песчаных пляжей. Твердо фиксируется плановое и высотное положение 
уреза воды. Учитывалось положение каждого изгиба, понижения или повыше-
ния рельефа. После каждого нивелирования измерялись ширина, высота, фор-
ма поперечного профиля пляжа и количество наносов в его составе. Кривая 
профиля накладывалась на предыдущие. На каждом профиле отбиралось не 
менее 10 образцов наносов, всегда и обязательно на урезе, который привязы-
вался к местному реперу. Обработка проб наносов производилась путем рассе-
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ва на стандартных десятичных ситах, с обязательным выделением пелитовых 
фракций. Затем производился фракционный, гранулометрический, веществен-
ный анализ, расчет статистических показателей отдельных образцов пляжевых 
наносов. В течение полевого нивелирования определялась мощность толщи 
пляжа (метры) в каждой точке постановки рейки. По этим значениям строился 
поперечный профиль «пляжевой линзы», вычислялся удельный объем наносов 
(м3/м). Используя объемный вес пляжевых наносов, была расчитана их масса 
(т/м3 на 1 м длины пляжа). Все численные данные были внесены в таблицы 
для последующего логического анализа. Табличные данные были нанесены на 
графики и на карты. Эти данные также анализировались с целью выявления 
закономерностей распределения состава наносов на профилях, вдоль берега и 
во времени. Такая информация имеет наибольшее универсальное значение для 
оптимизации природопользования в береговой зоне моря. 

Краткая история исследований

Теория береговедения была впервые применена для исследований песча-
ных прислоненных односклонных пляжей в 1948 г. на Одесском берегу при 
изучении оползней, когда Г.Н. Аксентьевым было заложено 11 стационарных 
участков между мысами Ланжерон и Бол. Фонтан. На них наблюдалась шири-
на, высота, уклон, объем и состав наносов, скорость отступания клифа, выра-
ботанного в нижней оползневой террасе. Ежемесячные съемки производились 
до 1968 г., когда была построена 1-я очередь берегозащитного комплекса и 
естественные пляжи вдоль оползневых клифов были уничтожены [15]. В наи-
более общем виде морфологические особенности пляжей Черного и Азовского 
морей были представлены В.П. Зенковичем [5], а вдоль северо-западных бере-
гов – отдельно в работе [6]. 

Позже исследования пляжей были продолжены у берегов Западного Кры-
ма: вначале были представлены данные о гранулометрическом составе [11], 
а затем – по вещественному составу был классифицирован генезис пляжей 
[12]. В 60-х годах начинаются специальные исследования песчаных пляжей 
на пересыпях лиманов, в частности, впервые исследовался процесс развития 
пляжевых оффсетов [16]. Была обозначена роль пляжей в динамике пересыпей 
в целом. Стала ясной необходимость широких стационарных исследований. 
Тем более, что развернулись большие работы по изучению галечных пляжей 
на Черном море [10], ракушечных пляжей на Азовском море [12, 21] и пес-
чаных пляжей на Балтийском море [7]. К сожалению, в дальнейшем инстру-
ментальные повторные работы резко замедлились, особенно на Балтийском и 
Азовском морях. С начала 90-х годов ХХ века массовость таких работ была 
утрачена. Несколько в стороне находятся работы в Одесском университете, где 
продолжаются длительные ряды документирования песчаных пляжей, а также 
расширение работ за счет исследований на косах Кинбурнская, Тендровская, 
Джарылгач, на берегах Западного Крыма и Керченского п-ова. 
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Последующие события и достижения в исследованиях песчаных пляжей 
рассмотрены также и в работах других авторов [1, 10, 18]. Со временем было 
замечено, что любые природные нарушения энергетического поля после того, 
как приводили к необычайно мелким или крупным размерам пляжей, сменя-
лись близкими к доштормовым размерам (ширины, высоты, уклонов, объёмов, 
формы поперечного профиля). В последующие периоды наблюдались измене-
ния пляжей, в течение нескольких лет размеры оставались близкими средним 
многолетним. Такая закономерность была подтверждена на нескольких при-
мерах Ю.Д. Шуйским [18, 19, 22], но они требовали проверок. Заслуживают 
внимания результаты многолетних исследований пляжей в границах береговой 
дуги и вдоль трассы отдельного вдольберегового потока наносов в условиях их 
острого дефицита [3, 4]. 

Рис. 1. Карто-схема расположения стационарных участков для исследования морфо- 
и  литодинамических процессов на песчаных пляжах в береговой зоне Черного и Азовского 

морей. Участки показаны крупными черными кружкaми.

Эта необходимость усилилась выводами ряда авторов. В литературе посто-
янно встречаются выводы, согласно которым на абразионных берегах актив-
ные клифы быстро отступают, а пляжи односклонные прислоненные к стенкам 
клифов подвержены быстрому размыву. Другими словами, отступание кли-
фа сопровождается размывом пляжей [1, 13, 15], несмотря на то, что первые 
сомнения на этот счет прозвучали довольно давно. Особенно много путани-
цы с динамикой пляжей и ее взаимодействием с клифами находим в работе 
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Е.В.  Трепетцова [14], который утверждал, в частности, что, как аккумулятив-
ные формы, пляжи постоянно накапливают наносы, а максимальные размеры 
песчаных пляжей приурочены к устьям рек Черного моря. Этот автор анализи-
рует только оползневые береговые склоны, ошибочно упуская при этом другие 
динамические типы клифов. Тем не менее, данная точка зрения на динамику 
пляжей заняла прочное место в геологической, гидрологической и ландшафт-
ной литературе. Такие выводы, однако, существенно и негативно влияют на 
практические и проектные решения, особенно при разработке проектов защи-
ты активных клифов с помощью искусственных свободных незакрепленных 
пляжей [10, 20]. На берегах, которые подвержены активным абразионным про-
цессам, вся природная система находится в деструктивном состоянии. В этой 
связи создается реальное представление, что такое состояние охватывает все 
составные части береговой зоны (рис. 1), в том числе и пляжи.

Сложность географической системы береговой зоны моря не вызывает се-
рьезных возражений. Важнейшей особенностью прибрежно-морской структу-
ры является то, что в ее составе находятся абразионные, аккумулятивные и ди-
намически стабильные формы рельефа. К аккумулятивным формам отнесены 
пляжи разных типов, причем, к первичным, которые дают начало всем осталь-
ным, более крупным аккумулятивным формам [2, 4, 5]. Однако, считается, что 
в составе берегов размыва пляжи также испытывают размыв. Такое явление за-
ложено в нормы и правила гидротехнической защиты морских берегов, а для 
восстановления размывов инженерам рекомендуются искусственные компен-
сации разными методами. Среди таких методов чаще всего применяются от-
сыпки свободных незакрепленных пляжей, искусственных закрепленных пля-
жей, поддержание размеров пляжей методом байпассинга и ряд других. Такие 
рекомендации обоснованы тем, что размыв пляжей обусловливает усиление 
процессов абразии, а основное количество энергии волн начинает тратиться на 
абразию клифов, а не на переработку и переотложение пляжевых наносов [5, 6]. 

Анализ полученных результатов полевых работ

Для подтверждения высказанных соображений в 70-е и в начале 80-х годов 
ХХ столетия были выполнены специальные исследования на песчаных берегах 
Черного моря посредством натурных стационарных методов [17, 18]. Однако, 
вопреки ожиданиям, видимых непрерывных безвозвратных размывов пляжей 
не было замечено даже в условиях отступания клифов со средними скоростя-
ми до 3-4 м/год и более [19]. Мало того, в отдельные годы на том или ином 
коротком участке берега клиф мог отступить за год на 5-6 величин годовой 
нормы (до 15-20 м), но пляж при этом не исчезал, наоборот, он становился 
гораздо шире, чем в предыдущем году. Во время топографической съемки бе-
рега становилось очевидным, что такое сильное отступание клифа за корот-
кий промежуток времени приводило к столь же значительному росту ширины 
приурезовой абразионной террасы. Соответственно уменьшался уклон подво-
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дного склона в сфере влияния прибойного волнового потока. В итоге снижа-
лась наносодвижущая способность этого потока и усиливалась способность 
аккумуляции наносов на участке отступания клифа, как это было выявлено на 
нескольких участках берега Ю.Д. Шуйским [17-19]. Этот автор пришел к выво-
ду, что абразионные кратковременные изменения уклонов в приурезовой части 
береговой зоны являются одним из важнейших факторов динамики пляжей. 
Данный вывод был проверен нами на других и более многочисленных участ-
ках абразионных берегов с песчаными прислоненными пляжами. 

Обсуждение выполненных исследований
В естественных условиях, когда ничего не могло нарушить многолетнюю 

динамику пляжей на абразионном берегу, нами были зафиксированы сильные 
колебания линейных и объемных размеров. В ряде случаев, например, на ста-
ционарах «Строитель» и «Буревестник» («лбище» Джарылгач-Тендровского 
крылатого мыса) первые 3 года наблюдений (1989-1992 гг.) в составе песчаных 
пляжей неуклонно сокращались в размерах В, Н и Fa. Создавалось впечатле-
ние, что вместе с клифами размываются и пляжи год от года, как утверждали 
например [1, 13-15]. Однако, по мере увеличения времени повторных съемок 
на тех же участках прояснились также и другие тенденции: рост размеров и 
уменьшение размеров пляжей сочетались между собой примерно в равной 
пропорции. Следовательно, нужно было выполнить более продолжительные 
измерения, в течение которых смогли бы оказать влияние и условия питания 
наносами, и мощности вдольбереговых потоков наносов, и колебания уклонов 
и формы профиля подводного склона, и смещение вдоль берега оффсетов и ку-
лисных валов и ряд других причин. Поэтому для достоверного представления 
о трендах пляжевого морфогенеза оказалось достаточно проводить измерения 
в течение элементарного берегового ритма, т.е. в течение 11 лет. Наши наблю-
дения выполнялись более продолжительное время, что дало достоверные ре-
альные результаты. 

Ранее был представлен поперечный профиль прислоненного односклонно-
го пляжа на участке мыс Зеленый по данным наблюдений с 1997 г. по 2011  г. 
(рис.  2). Его высота менялась от 0,5 м до 2,2 м, а ширина – от 25 до 40 м, 
независимо от скоростей отступания клифа. На примере абразионного участ-
ка «Совиньон» активный клиф отступил почти на 14 м, но при этом размеры 
пляжа даже несколько выросли, но потому, что на участок съемки мигрировал 
выступ оффсета. В целом размеры оставались практически неизменными, со-
гласно естественной емкости пляжа в окружающих физико-географических 
условиях. Не произошло размыва прислоненного односклонного песчаного 
пляжа и в районе м. Санжейского, где клиф отступил на 44 м (рис. 3). А на 
стационаре «мыс Бурнас-I» за период 1960-2011 гг. клиф отступал со средней 
скоростью около 3 м/год. В период 1999-2007 гг. он отступил на величину 24,2 
м, т.е. в среднем 3,03 м/год (рис. 4). 
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Рис. 2. Результат повторных нивелировок прислоненного односклонного пляжа  
в районе санатория «Зеленый Мыс», Большой Фонтан.  

Работы выполнялись 2 июля различных годов (обозначены цифрами). 

Как и в предыдущие годы, размеры пляжа могли увеличиваться, но могли 
и уменьшаться, придерживаясь многолетнего среднего значения. Это среднее 
многолетнее значение было названо Ю.Д.Шуйским [17, 19] «емкостью пля-
жа», своеобразной динамически стабильной величиной, которая полностью 
определяется окружающими физико-географическими условиями. Любое 
изменение условий, естественное или искусственное, создает возмущение 
этого равновесия, отклонение от средних многолетних параметров пляжа. 
А вся береговая система в целом стремится к нейтрализации возмущения и 
приведения системы в «равновесное» состояние, при котором размеры пляжа 
вернулись бы в исходное состояние, пришли бы в положение природной «ем-
кости». Однонаправленное развитие пляжа с длительным сохранением значи-
мого тренда возможно только при соответствующем изменении окружающих 
физико-географических условий береговой зоны моря. Среди них ведущее 
место занимает ветро-волновой режим, который учитывает размеры волн, их 
направление, длительность действия, повторяемость, а также запасы наносов, 
уклоны и общий рельеф подводного склона.

Для проверки изложенных в данной работе результатов были использова-
ны аналогичные данные также и по другой береговой области, где береговая 
линия выровнена, пляжи песчаные, высокие скорости абразии глинистых кли-
фов, а подводный склон имеет сходные значения уклонов. 
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Рис. 3. Размеры прислоненного односклонного пляжа у подножья отступающего глинистого 
клифа с южной стороны от м. Санжейского. Обозначения: 1 – клиф и пляж в 1982 г.;  

2 – клиф и пляж в 2008 г.; 3 – коренные глинистые породы плиоцена;  
4 – толща пляжевых наносов.

Рис. 4. Размеры прислоненного односклонного пляжа в районе м.Бурнас в условиях сильной 
абразии клифа и бенча по данным съемки: 1 – в 1999 г.; 2 – в 2007 г.;  

3 – глинистые породы в клифе и на бенче; 4 – толща пляжевых песчаных наносов.
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Такие работы выполнялись в Днепровско-Каркинитской береговой области, 
в пределах Джарылгач-Тендровского «лбища» [18, 19]. Весьма показательны-
ми являются инструментальные наблюдения на стационаре «Железный Порт» 
возле светового навигационного знака с 1984 г. по 1996 г. Позже повторные 
работы не проводились в связи с кардинальной застройкой берега. Вместе с 
тем можно видеть (рис. 5), что за период 12 лет низкий клиф отступил на ве-
личину 33,2 м (в среднем 2,77 м/год). Но при этом пляж сохранился, стал даже 
несколько крупнее на момент инструментальной съемки. В 1997 г. этот участок 
берега был застроен отсыпкой крупного щебня и несколькими бунами, поэто-
му наблюдения были прекращены. Если в 1984 г. надводная часть прислонен-
ного пляжа составляла Fa

н = 25,25 м3/м песка, то подводная – Fa
п = 14,55  м3/м 

(суммарная Fa = 39,81 м3/м), а в 1996 г. – соответственно Fa
н = 14,14 м3/м и 

Fa
п  =  44,66 м3/м (суммарная Fa = 58,81 м3/м). Как видим, сочетания объемов 

песка и их суммарные значения могут быть различными, но всегда соответ-
ствующими окружающим физико-географическим условиям данного участка 
береговой зоны. 

Рис. 5. Отступание низкого глинистого активного клифа на Джарылгач-Тендровском 
«лбище» и синхронная динамика песчаного прислоненного пляжа по данным съемки:  

1 – 1984 г.; 2 – 1996 г. Другие обозначения: 3 – неогеновые суглинки; 4 – пляжевые пески. 

Второй участок-аналог «Каркинит» расположен в пределах того же «лби-
ща», в 9 км восточнее «Железного Порта». Здесь глинистый клиф ниже, но 
и размеры пляжа меньше. Этот низкий клиф отступал примерно с такими же 
скоростями, что и на участке «Железный Порт». С 1991 г. по 1997 г. верхняя 
кромка клифа отступила на 18,5 м, т.е. со средней скоростью 2,9 м/год (рис. 6). 
Это обычные скорости для низких клифов, сложенных малопрочными осадоч-
ными породами IV-V классов по степени сопротивляемости абразии. В данных 
природных условиях во время штормов пляжи редко не размываются полно-
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стью, однако, в течение фазы затухания шторма восстанавливаются вновь [18, 
21]. Причем, не просто восстанавливаются, а в очень близком объеме и соста-
ве, что и до шторма. Первичная съемка 6.05.1991 г. показала: пляж содержал 
в себе Fa = 19,4 м3/м наносов, в том числе в надводной части Fa

н = 6,3 м3/м, а 
в подводной Fa

п = 13,1 м3/м. В итоге через 6 лет было выполнено 19 съемок, 
среднее значение составило Fa = 26,75 м3/м. Заключительная съемка была вы-
полнена 28.05.1997 г., и она указала на величину Fa = 27,28 м3/м. Причем, над-
водная часть содержала в себе Fa

н = 8,99 м3/м, а подводная Fa
п = 18,29 м3/м. 

Как видим, и в данном случае на участке другой береговой области и в иных 
физико-географических условиях не произошло размыва прислоненного пля-
жа, несмотря на высокую скорость абразии клифов. 

Рис. 6. Изменение размеров прислоненного односклонного пляжа на абразионном берегу в 
процессе отступания клифа на участке «Каркинит» в период с 1991 г. (1) по 1997 г. (2);  

3 – глины и суглинки плиоцена в составе клифа; 4 – разнозернистый песок с примесью ракуши.

Получается, что на примере десятка стационарных участков многолетние 
инструментальные измерения не показывают тренда, по которому активная 
абразия сопровождалась бы размывом односклонного прислоненного пляжа у 
подножья клифа и потерей непрерывной потерей значений Fa. Многофакторные 
и многочисленные воздействия окружающих физико-географических условий 
в течение очень короткого времени в штормовом масштабе или под влиянием 
двух-четырех штормов (скорость ветра ≥ 20 м/сек) могут менять пляжи быстро 
и с сильным размахом линейных и объемных величин. Каждый последующий 
шторм может возвращать доштормовую ситуацию, но поскольку береговая зона 
обычно имеет определенные запасы наносов, то в конце концов в состав пляжа 
после размыва приходит практически такое же количество наносов.
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Основные закономерности динамики песчаных пляжей
Для практического применения важно знать распределение пляжей, сло-

женных наносами различного состава, вдоль берега Черного моря в пределах 
Украины. В течение минувших десятилетий нами были выполнено маршрут-
ное картографирование, а пляжи были нанесены на карту в масштабе 1:500000. 
Оказалось (рис. 7), что вдоль морского берега распространены пляжи песча-
ные, галечные, фитогенные, потамогенные. Отмечены очень короткие участки 
с искусственными пляжами, это обычно берега с особенно ценными объек-
тами, очень быстрой абразией, или с острой необходимостью рекреационных 
пляжей. Выявлены участки береговых склонов, на которых пляжи отсутствуют 
по причине дефицита песчаных наносов или их сброса по слишком крутому 
(>  0,03) подводному склону в область значительных глубин. 

Что касается замены песка галькой в условиях исследованных пляжей, то 
такое действие обычно приводит к вредным последствиям. Во-первых, рез-
ко снижается комфортность лечения и отдыха, происходит утрата полезных 
свойств песка. Во-вторых, более тяжелые, чем песок, обломки гальки углуб-
ляются через песчаную толщу до подстилающих глин и производят их исти-
рание. В-третьих, истирание бенча галечными обломками увеличивает уклон 
подводного склона, а в итоге песок с пляжа сносится в море. Сегодня сильно 
убывают ракушечные пляжи, т.к. стали хуже условия обитания пляжеобразую-
щих моллюсков, их раковины быстро дробятся и истираются, особенно, если 
на пляжи искусственно подсыпаются гальки прочных пород. Поэтому сильно 
сократилось их питание биогенными наносами.

Рис. 7. Карта-схема расположения разнотипных пляжей на украинских берегах  
Черного моря (составлена Ю.Д. Шуйским): 1 – песчаные; 2 – искусственные,  

3 – фитогенные, 4 – галечные, 5 – потамогенные, 6 – участки берега, на которых пляжи 
практически отсутствуют.
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На многочисленных примерах выявилось, что для непрерывного образо-
вания пляжа и формирования его размеров нужны исторически сложившиеся 
естественные физико-географические условия. Если они устоявшиеся и в си-
стеме развиваются гармонично, то они способны обеспечить соответствующие 
линейные и объемные размеры песчаного пляжа [18, 20]. При этом пляж ни-
когда не исчезает, а его размеры колеблются вокруг определенного среднего 
значения, которое было названо Ю.Д. Шуйским [17, 18] величиной емкости 
пляжа («ёмкостью пляжа»). 

В обычных натурных условиях любой пляж испытывает естественные и 
искусственные возмущения режимных характеристик природной системы. 
Природная система береговой зоны обязательно отвечает на эти возмущения: 
получается, что не только пляжи подвергаются влиянию каких-то сил, но они 
способны со своей стороны отреагировать и противостоять этим силам. К воз-
мущающему влиянию естественного происхождения пляжи всегда готовы: чем 
сильнее влияние, тем медленнее восстанавливается пляж к своему обычному 
многолетнему режиму. При этом определяющее значение имеют источники 
осадочного материала (из рек, клифов, бенчей, также эоловые, биогенные, ле-
довые) и глубина прибрежно-морской дифференциации исходного осадочного 
материала в прибрежно-морских фациальных условиях. Чем сильнее и дли-
тельнее действуют эти процессы, тем благоприятнее ситуация для восстанов-
ления послештормового размыва песчаного пляжа.

Изъятие наносов с пляжей, естественное или искусственное, включает ме-
ханизм возвращения в начальный вид за счет мобилизации источников пи-
тания, в первую очередь – абразионного. Усилившийся абразионный размыв 
соседних участков клифов и бенчей восполняет потери до уровня «емкости 
пляжа». Искусственная и естественная прибавка наносов включает другой ме-
ханизм – механизм изъятия и удаления излишков наносов, того количества, 
которое превышает «емкость пляжа». Лучше всего удаление излишков видно 
после создания свободных незакрепленных пляжей в количестве больше «ем-
кости». Любое возмущение режима развития пляжа, как положительное, так и 
отрицательное, нежелательно. Эти закономерности рассматриваются нами как 
наиболее важные в практике берегозащиты, проверенные в натурных физико-
географических условиях береговой зоны. 

Уменьшение размеров песчаного пляжа снижает его рекреационную ем-
кость и ведет к усилению процессов абразии и размыва берегов. Данные по-
следствия вредны, а потому требуется исправление ситуации. Чаще всего она 
исправляется путем ремонтной подсыпки. Для увеличения сроков эксплуата-
ции такого искусственного пляжа подсыпка производится по СНиП-у сверх 
величины «емкости пляжа». Однако, и это нерационально, поскольку влечет 
за собой размыв до оптимального размера, потерю дорогостоящего песка, 
неоправданное увеличение расходов. Если же ремонтную отсыпку произво-
дить равной емкости пляжа, то достигается динамическое равновесие, а оно 
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обусловливает минимальные потери дорогостоящих пляжей. В данном случае 
наши исследования подтвердили выводы Ю.Д. Шуйского [17-19], но гораздо 
более длительными измерениями, а потому являются более надежными.

Выводы

Полученные материалы и их обсуждение дали возможность сформулиро-
вать такие основные выводы.

1. Песчаные пляжи как важный рекреационный ресурс, как средство 
естественной защиты коренных берегов от абразии, индикатор состояния всей 
береговой зоны, источник строительных песков, издавна привлекал к себе вни-
мание. Вместе с тем инструментальные наблюдения за пляжами начались от-
носительно недавно, вообще не более 100 лет назад, а в частности на Черном 
море в середине ХХ века.

2. Песчаные пляжи развиваются в различных физико-географических 
условиях на тех или иных береговых участках. В итоге наблюдается широкое 
разнообразие пляжей по происхождению, по морфологии, по динамике, по ис-
точникам питания. По составу наносов наиболее распространены песчаные, 
гравийно-галечные и ракушечные пляжи вдоль морских берегов Украины.

3. Большинство исследованных песчаных пляжей имеет абразионное пи-
тание, в отличие от береговой зоны других морей. Они питаются наносами 
от абразии бенчей и клифов, причем, в последние 2-3 десятилетия интенсив-
ность питания уменьшилась под влиянием антропогенного фактора. В преде-
лах Украины аллювиальное питание занимает весьма короткую часть берега.

4. От шторма к шторму исследованные песчаные пляжи могут и нарас-
тать, могут и убывать. Но не были обнаружены пляжи в режиме долговремен-
ных многолетних трендов только убывания или только нарастания. Их ситуа-
ционные деформации колебались вокруг определенных средних многолетних 
значений, которые, в свою очередь, определялись исторически сложившимися 
окружающими физико-географическими условиями. 
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ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ РОЗМІРІВ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ В 
БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
Піщані пляжі є первинними формами акумулятивного рельєфу в середовищі впливу 

накатного потоку в береговій зоні моря. Вони складені наносами і є найдинамічнішими 
формами. Вони змінюються протягом кожного шторму, можуть нарощуватися чи змен-
шуватися у власних фізико-географічних умовах, що склалися історично. На протязі 
минулих десятків років почали домінувати інструментальні дослідження пляжів. А 
це дозволило отримати чисельні характеристики морфології та динаміки піщаних 
пляжів. Вони є важливим рекреаційним ресурсом, чинником природного захисту 
корінних берегів від абразії, індикатора загального стану всієї берегової зони, джерела 
будівельних пісків з давніх часів привертали до себе увагу. Багаторічні горизонтальні 
деформації берегової лінії на акумулятивних формах дорівнюють 47 м, а на підсхилку 
кліфів вже до 23 м в фаціальних умовах берегової зони Чорного моря. В більшості 
випадків вертикальні деформації поверхні пляжів дорівнюють максимально 2,8 м на 
крупних акумулятивних формах. На абразійних вони обмежовані товщиною пляжових 
наносів. На кожній ділянці берегової зони піщані пляжі мають певні лінійні та об’ємні 
розміри, що відповідають навколишнім умовам. Протягом довгого часу ці розміри 
пересічно майже не змінюються, незважаючи на розкиди штормових поточних зна-
чень. В межах всього Чорного моря пляжі розвиваються в умовах гострого дефіциту 
наносів, що є природним і склався історично.

Ключові слова: море, берег, пляж, розміри, динаміка, наноси, будова. 
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DYNAMICAL STEADINESS OF SANDY BEACHES SIZES  
IN THE BLACK SEA COASTAL ZONE

Abstract 
Sandy beaches are representing primary accumulative shore forms within a surf impact 

site in coastal zone of a Seas. Usual beaches was made up by drifts and its are most dynamic 
accumulative forms. They are changing during every storm, they can have expansion and 
diminution in environment that were formed during past centuries. During past decades 
began exact instrumental measurements of sandy beaches on natural sites. As a result, various 
calculative linear and volumetrical beach values were discovered.

Sandy beaches are significant recreational resource and mean of natural defence of native 
shores against wave abrasion. It is basic state indicator of the coastal zone nature features and 
source of sand and gravel sediments for building usage. In natural coastal condition of the 
Black Sea shoreline deformation constitute ±47 m maximal along bars and spits and along 
active cliffs up to ±23 m during decades on the stationary sites. During long time in most 
causes vertical stormy deformations of a beach surfaces can be ≤ 2,8 m on accumulative 
coastal relief forms, and along abrasive slopes its limited by thickness of beach stratum 
sands. On every coastal sector with resemble physical-geographical sandy beaches to-wards 
gravitate by average linear and volumetric sizes, in spite of stormy values sparseness. Within 
all of the Black Sea sandy beaches are developing in condition of acute drift deficit. 

Key words: Sea, Shore, beach, size, dynamic, drift, composition.  
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ МЕЛІОРАЦІЙ В 
РЕГІОНІ ПРИЧОРНОМОР’Я 

Зроблений аналіз поглядів низки дослідників на необхідність зрошення земель 
півдня України. Коротко висвітлені наслідки масштабного зрошення в Північному 
Причорномор’ї.. Обгрунтована необхідність та економічна ефективність будівництва 
дренажних систем в регіоні. Наводяться приклади наукових досліджень підтоплених 
та засолених грунтів, рівня родючості орних земель Краснознам’янської зрошувальної 
системи. Дається коротка Характеристика екологічних проблем зрошуваного землероб-
ства та існуючої потенційної небезпеки забруднення вод і грунтів. Розглянуті окремі 
напрямки сучасних досліджень. Наголошується на зваженому підході до застосування 
меліоративних заходів і дотримання при цьому науково-обгрунтованих рекомендацій.

Ключові слова: меліорація, зрошуване землеробство, підтоплення, засолення, вер-
тикальний дренаж, Північне Причорномор’я.

Вступ

Раціональне використання земель Північного Причорномор’я в межах 
Ново росії тісно пов’язане з наявністю меліоративних систем. Проблеми ме-
ліорованих земель досить актуальні, потребують вивчення і врахування низки 
факторів. Саме меліорація дозволяє отримувати регулярні врожаї, причому – в 
підвищеній кількості із збереженням високої якості. Протягом останніх двох 
десятків років змінюються соціально-економічні умови в Україні, а одночасно 
змінюються вимоги до наукової інформації. В фізичній географії це має дуже 
велике значення. Актуальність публікації полягає в тому, що сучасний стан 
водно-господарського комплексу, економічна, меліоративна і природоохорон-
на ситуація зумовлюють необхідність розробки нових засобів регулювання 
водних і земельних відносин, напрямків використання земель меліоративного 
фонду з урахуванням вітчизняного наукового досвіду в поточних соціально-
економічних умовах. А для цього потрібна нова наукова інформація. Чи є вона 
в минулих публікаціях? Тому мета цієї роботи – висвітлення в минулому осно-
вних досліджень та напрямків діяльності окремих вчених та науково-дослідних 
установ стосовно меліорації земель Північного Причорномор’я, ефективності 
меліоративних заходів і перспектив подальшого їх використання. Чи може до-
помогти досвід наших поперечників, видатних аграріїв, знавців грунтів та сте-
пових ландшафтів.

© Бахтіарова Л. І., 2014
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Отже, об’єктом дослідження є причорноморський південний степ, з незвич-
ними ландшафтами і великим риском для сільськогосподарського використан-
ня. Предмет дослідження – це ретроспективний аналіз ідей видатних ґрунтоз-
навців та ландшафтознавців щодо методів та виконання водних меліорацій для 
забезпечення стійких гарантований врожаїв в межах причорноморського степу. 
Така постановка питання має суттєве практичне значення та забезпечила роз-
виток теорії сільського господарства. Вивчення минулого досвіду покращення 
степових умов рослинництва є завжди корисним для подальшого удосконален-
ня боротьби проти посухи.

Діяльність дослідників та її обговорення

Необхідність застосування і потреба в меліораціях визначаються конкрет-
ними зональними і природними умовами. Північне Причорномор’я і вся Ново-
россія знаходяться в умовах несприятливого водного режиму (кожні 2-3 роки 
посушливі). В історії землеробства нашої країни посуха та її наслідки часто 
призводили до справжнього народного лиха. Прогресивні наукові кола завжди 
приділяли увагу можливості покращення та створення сприятливих кліматич-
них умов для розвитку сільського господарства. Меліорації повинні були спри-
яти отриманню високих стабільних врожаїв, підвищенню родючості ґрунтів та 
раціональному використанню земельних ресурсів. Проте, завжди наголошува-
лося й на необхідності зваженого підходу до їх застосування.

Ідеї обводнювання посушливого степу постійно обговорювалися на різних 
рівнях. Відомий російський дослідник-ботанік Х. Х. Стевен (в 1841-1851 рр. – 
інспектор сільського господарства на півдні Росії) ще в 1846 році подав у Мі-
ністерство державного майна Російської Імперії проект устрою каналу, яким 
вода з Дніпра подавалася б на територію Кримського п-ова [13]. Вивчення 
причин виникнення посухи та розроблення заходів боротьби з нею належить 
вченим О. О. Ізмаїльському, В. В. Докучаєву, К. А. Тімірязєву, В. Р. Вільямсу, 
П. А. Костичеву. Класична робота О. О. Ізмаїльського «Як висох наш степ», 
видана в 1893 р., стала відповіддю на посуху 1891-1892 рр. [9]. В. В. Докучаєв 
в роботі «Наши степи прежде и теперь» [7] та в опрацьованих матеріалах екс-
педиції в південні степи Новоросійського краю [8] дав глибокий аналіз явища 
посухи і намітив ретельно продуману систему заходів для її попередження. 
«Складений Докучаєвим і розроблений його послідовниками план перетворен-
ня степу та лісостепу з метою отримання незалежно від погодних умов висо-
ких і стабільних врожаїв (так званий комплекс Докучаєва-Костичева-Вільямса) 
був широко використаний в історичній постанові Ради Міністрів СРСР і ЦК 
ВКП(б) від 20 жовтня 1948 р. „Про план полезахисних лісонасаджень, впрова-
дження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водойм для забезпечення 
високих і стабільних врожаїв в степових і лісостепових районах Європейської 
частини СРСР”» – писав академік Л. І. Прасолов у роботі «К истории создания 
”Русского чернозема” В. В. Докучаева» [6, с. 566]. Цими висновками була за-
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гострена увага на необхідності корінних комплексних меліорацій південного 
степу відповідно до фізико-географічних принципів та підходів. 

Після ретельного аналізу степових експедицій на півдні Російської Імперії, 
В. В. Докучаєв як географ розробив план, який передбачав такі заходи: 1. Регу-
лювання малих річок та верхів’я великих несудноплавних рік;

2. Регулювання ярів та балок; 
3. Регулювання водного господарства у відкритих степах, на вододільних 

просторах; 
4. Розробка норм, які визначатимуть відносні площі ріллі, луків, лісу і вод;
5. Остаточне визначення прийомів обробки ґрунту, найбільш сприятливих 

для найкращого використання вологи, і більше пристосування культурних рос-
лин до місцевих як ґрунтових, так і кліматичних умов [5, с. 111-112].

Кожний пункт плану був детально розписаний, проте, професор В.В. До-
кучаєв, як справжній вчений, розумів і передбачав низку ризиків, що можуть 
виникнути, тому наголошував: «Тим не менше, перебільшувати легкість май-
бутніх робіт, нехтувати тими пересторогами, від дотримання яких залежить 
успіх всякого більш-менш великого починання, забувати, що регулювання на-
ших річок та іригаційні спроби вже не раз зазнавали в Росії невдач, нарешті 
залишити без уваги, що влаштування правильного водного господарства у 
нас – це справа абсолютно нова і тісно пов’язана з масою найрізноманітніших 
природно-історичних і господарсько-економічних умов, не можна і небезпечно 
в інтересах справи, в інтересах держави». І тут же додавав «По суті, ті ж самі 
перестороги, у зв’язку із глибоким вивченням місцевих ґрунтів, повинні бути 
дотримані і при влаштуванні різноманітних видів штучного зрошення, проте 
тут особливу увагу необхідно звертати на склад зрошувальних вод, ґрунти зро-
шуваних ділянок і клімат» [112, с. 5]. Такий підхід в ту ж мить можна відне-
сти до географічного, бо він призиває ураховувати масу найрізноманітніших 
природно-історичних і господарсько-економічних умов, ураховувати низку, 
систему компонентів та сфер географічної оболонки. Такі плани на той час 
були новими, хоча й не завжди здійсненими.

Академік В.Р. Вільямс також висловлював застереження щодо застосуван-
ня меліоративних заходів і особливо конкретних способів їх здійснення без 
урахування всього комплексу природно-антропогенних умов. Але разом із тим 
досвідчений дослідник знав ціну воді у посушливому степу. Тому у своїй про-
мові на нараді учасників пленуму секції гідротехніки і меліорації ВАСГНІЛ 
28  січня 1936 р. він говорив: «Коли ми приводимо воду надземними каналами, 
ми будуємо колосальні споруди, ці споруди здатні привести до місця викорис-
тання не більше 50 % вод. Невірним видається і прийнятий у вітчизняній прак-
тиці архаїчний розподіл води поверхнею безструктурного ґрунту. Ми даємо 
в ґрунт набагато разів більше тієї кількості води, ніж це необхідно рослині. 
Тому я вважаю, що такий розподіл води, як каналами, так і іншими відкри-
тими способами – невірний. Ця стара система – надбання навіть не історії, а 
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археології…В цьому напрямку вже намічається перехід до дощування. Про-
те і тут здійснюють помилку, яка полягає в тому, що дощування поєднують 
з недосконалою системою подачі води …Таким чином, перше, що необхідно 
зробити, – це знищити всю подачу води надземною відкритою або закритою 
мережею, а надземну мережу перетворити на підземну…» [3, с. 217]. У роботі 
«Травопільна система землеробства на зрошуваних землях» В. Р. Вільямс наго-
лошував: «Другий момент, особливо характерний для архаїчної системи (зро-
шення)…– це боротьба з наслідками неправильного застосування теоретично 
правильного заходу» [3, с. 210].

Знаходячись біля витоків меліоративного ґрунтознавства, розробляючи його 
науково-теоретичні основи, видатний вчений-ґрунтознавець, чл.-кор. АН СРСР, 
професор В. А. Ковда велику увагу приділяв проблемам раціонального вико-
ристання водно-земельних ресурсів в сільському господарстві. Ще в 1947  р. 
він наголошував: «В практичній господарській і природній обстановці, навіть 
при самому послідовному проведенні комплексу організаційних, експлуата-
ційних і агротехнічних заходів зі зниження рівня ґрунтових вод і зменшення їх 
живлення, фільтрація води зі зрошувальної мережі і на полях буде все ж мати 
місце, складаючи не менше 30-20 % від води, що забирається в голові системи 
зрошення. В тих випадках, коли зрошуване господарство буде розташоване на 
територіях, що мають недостатнє природне дренування або повністю недре-
нованих (нижні тераси, дельти, …обширні западини мезорельєфу), природний 
відтік ґрунтових вод виявиться не в змозі покрити всі надходження в ґрунтові 
води, і їх рівень буде мати тенденцію до підйому з подальшим посиленням со-
ленакопичення» [10, с. 316]. Пізніше ним розроблені наукові принципи збере-
ження і підвищення родючості земель, обґрунтована система агромеліоратив-
них заходів захисту меліорованих ґрунтів від антропогенної деградації.

Професор В.А. Ковда попереджував про нераціональне використання води, 
особливо в присушних умовах степів. В цьому випадку можна сягнути як по-
зитивного, так і негативного результату.

Застосування зрошення та його ефективність

В другій половині 1950 р. починається «Новая страница в борьбе за пере-
делку природы» [15, с. 3]. 20 вересня 1950 року приймається Постанова Ка-
бінету Міністрів СРСР № 4000 «Про будівництво Каховської гідроелектрос-
танції на Дніпрі, Південно-Українського каналу, Північно-Кримського каналу 
й зрошення земель південних районів України й північних районів Криму». 
Почалися великомасштабні роботи з перетворення природи півдня України 
відповідно до «Сталінського Плану перетворення природи в СРСР», в якому 
чи не провідна увага була приділена Україні. Від Каховського водосховища до 
Керчі через посушливі степи Херсонщини і Північного Криму простягнувся на 
400,5 км Північно-Кримський магістральний канал, одним із рукавів якого став 
Краснознам’янський магістральний канал (далі КМК), довжиною 102,0 км, що 
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прокладений територією Скадовського та Голопристанського районів Херсон-
ської області.

Регулярне зрошення на Краснознам’янській зрошувальній системі (далі 
КрЗС) розпочалося в 1956 р. В експлуатацію система площею 42,2 тис. га була 
введена в 1963 р. Магістральний канал і зрошувальна мережа побудовані в зем-
ляному руслі (супісок і легкі суглинки) без протифільтраційних заходів, ККД 
каналів становив 0,43–0,62 [13]. Перед сільським господарством України від-
крилися великі позитивні перспективи.

Створення водогосподарських об’єктів і розвиток зрошуваного земле-
робства в Північному Причорномор’ї значно ускладнили гідрогеолого-
меліоративну обстановку цієї території. Прогнозні розрахунки визначення 
швидкості і тривалості підйому ґрунтових вод не справдилися. В перші роки 
експлуатації Північно-Кримського магістрального каналу і КрЗС відбувся зна-
чний підйом рівня ґрунтових вод, який спричинив підтоплення земель не тіль-
ки на зрошуваних масивах, а й на прилеглих територіях і в населених пунктах. 
Збитки від підтоплення у Херсонській області становили більше 10,3 млн. крб. 
Компенсація громадянам на перенесення житлових будівель із зони підтоплен-
ня тільки в Голопристанському районі Херсонської області становила 1 млн. 
930 тис. радянських карбованців [1]. Крім того, на значних масивах розпочало-
ся вторинне засолення ґрунтів і навіть – їх заболочення.

Все це обумовило необхідність створення дренажних систем. З 1966 р. 
розпочалося будівництво систем горизонтального дренажу на півдні Украї-
ни. Вартість такого дренування була достатньо великою на той час і склада-
ла 0,6-1,3  тис. крб. на один гектар [12], а досягнення стійкого меліоративного 
ефекту відбувалося досить повільно. Вертикальний дренаж – більш технічно 
досконалий елемент гідромеліоративних систем. Система вертикального дре-
нажу складається з водозабору з гідромеханічним обладнанням і наземного 
комплексу, до якого входять енергетичне господарство, під’їзні шляхи, водо-
приймальні споруди, водовідвідна мережа, засоби автоматики, телемеханіки, 
зв’язку і контрольно-вимірювальна апаратура [13]. Витрати на будівництво 
системи вертикального дренажу були значно меншими, а меліоративний ефект 
досягався досить швидко. Будівництво його розпочалося в кінці 60-х років, 
спочатку в окремих населених пунктах. Пізніше, враховуючи позитивний до-
свід захисту населених пунктів від підтоплення, розпочалося будівництво лі-
нійного (вздовж КМК) і систематичного вертикального дренажу по системі в 
цілому. При цьому реконструкція і технічне вдосконалення зрошувальної ме-
режі були відкладені на II чергу.

Ситуація, що склалася в сільськогосподарському виробництві на зрошува-
них землях на початку 60-х років ХХ століття, характеризувалася недосконалою 
структурою використання зрошуваних земель, недостатньою обґрунтованістю 
багатьох організаційно-економічних рішень, відсутністю у водогосподарській 
галузі належного досвіду, низькою ефективністю використання водних ресур-
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сів. Держава була зацікавлена в економії водних ресурсів, у зменшенні об’ємів 
дренажних скидів, збереженні родючості ґрунтів на меліорованих землях. 
Наукові дослідження на меліорованих землях СРСР проводилися в багатьох 
напрямках. Розробкою норм і режимів зрошення займалися науково-дослідні 
інститути гідромеліоративного і сільсько-господарського спрямування. Тоді в 
Україні цю ж роботу виконували проектно-пошукувальні інститути та ВУЗи. 
Центральним науково-дослідним інститутом комплексного використання вод-
них ресурсів (Москва) узагальнювалися та впорядковувалися численні резуль-
тати комплексних наукових досліджень. Вироблялись оптимальні по районам 
методи, які згодом були покладені в основу схеми комплексного використання 
водних і земельних ресурсів країни.

Починаючи з перших років експлуатації крупних зрошуваних систем, на 
півдні України була створена гідрогеолого-меліоративна служба, побудова-
ні кілька унікальних балансових станцій, пробурені тисячі спостережних 
свердловин. Проводилися значні дослідницькі роботи інститутом «Укрдіпро-
водгосп» та на його замовлення багатьма іншими науково-дослідними уста-
новами. Професор Одеського національного університету Є.Н. Красєха в ро-
боті [11] писав про дослідження кафедри ґрунтознавства і географії грунтів: 
«З початком масштабних зрошуваних меліорацій на півдні України виникла 
потреба ґрунтово-географічного обґрунтування розміщення зрошуваних ма-
сивів і подальшого спостереження на цих масивах. Було проведено ґрунтово-
географічне районування території і вибрані ділянки стаціонарних спостере-
жень (ДСС): тераси Дунаю і Дністра, вододільні масиви Причорноморської 
низовини. На цих ділянках, окрім різноманітних спостережень за впливом 
зрошення на властивості чорноземів, вивчався також вплив зрошення на будо-
ву ґрунтового профілю…». З 1973 р. цією ж кафедрою Одеського державного 
університету (далі ОДУ) на Краснознам’янському зрошуваному масиві в Хер-
сонській області вивчалася динаміка водно-сольового режиму і ґрунтоутворю-
ючих процесів, продуктивності ґрунтів в різних меліоративних умовах. В 1978 
р. кафедра фізичної географії ОДУ на чолі з професором Ю.Д. Шуйським [17] 
почала багаторічні дослідження складу прибережної води Чорного моря та на-
слідків скиду іригаційних вод в море на осередках надходження відробленої 
води з каналів рисових чеків.

В 1979 р. Український державний головний проектно-пошукувальний ін-
ститут розробив рекомендації меліоративного покращення засолених земель 
на Краснознам’янській зрошувальній системі. В 1980 р. у відповідності до 
програми досліджень і домовленості з інститутом «Укрдіпроводгосп», Голо-
пристанським райвідділом сільського господарства і ГУКДС, науковцями ОДУ 
вивчався водно-сольовий режим, сучасні ґрунтоутворюючі процеси і родючість 
ґрунтів у різних меліоративних умовах в залежності від тривалості і ступеню 
впливу зрошення і вертикального дренажу в Голопристанському районі Хер-
сонської області. Ними були також розроблені географічні засади зрошуваного 
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землеробства, дослідженні результати впливу зрошення на чорноземи на різ-
них рівнях організації ґрунтового покриву Пінічного Причорномор’я, в умо-
вах сухого степу і тривалого літа. До того ж для розробки екологічних основ 
зрошувальних меліорацій в 70-80-х роках ХХ століття Українським науково-
дослідним інститутом ґрунтознавства і агрохімії був проведений аналіз хіміч-
ного складу вод Каховського водосховища. Ретельно вивчалося забруднення 
природних вод (поверхневих, ґрунтових і дренажних) і ґрунтів низкою речо-
вин. Причому, увага приділялася не тільки воді для зрошення, але й тій, яка 
по каналах зливається в Чорне море і завдає впливу на морську біоту [17, 18]. 
Багаторічні дослідження виявилися спроможними пояснювати низку явищ і 
допомагали вирішувати ряд берегознавчих проблем.

У 80-х роках науковці УкрНДІ ґрунтознавства і агрохімії почали наголо-
шувати [2], що найбільш гострі еколого-геохімічні проблеми зрошуваного зем-
леробства пов’язані зі зростанням об’ємів дренажного стоку. Дренажні води 
з величезної площі скидаються в затоки та інші водойми, що призводить до 
зміни мінералізації водоприймачів, їх евтрофікації. Існує потенційна небезпека 
забруднення вод і грунтів різноманітними токсинами. Тому необхідний постій-
ний контроль за наявністю біогенних елементів, важких металів, фтору і пес-
тицидів в зрошуваних і грунтових водах, з корегуванням доз добрив, особливо 
азотних і калійних.

Cучасний період протягом першого десятиріччя XXI століття відзначаєть-учасний період протягом першого десятиріччя XXI століття відзначаєть-XXI століття відзначаєть- століття відзначаєть-
ся цілеспрямованим вивченням процесів, що відбуваються на зрошуваних 
землях, основних властивостей і режимів грунтів. Вчені розробляють еколо-
гічні системи і методи управління родючістю меліорованих земель з метою 
забезпечення оптимальних умов для їх використання. Вони продовжують ви-
вчати ефективність зрошуваного землеробства в сучасних умовах [5], вести 
спостереження за станом зрошуваних земель [4], аналізувати спрямованість 
грунтово-меліоративних процесів, вивчати агрохімічні показники ґрунтів на 
зрошувальних системах [15]. Аналізувалися зміни, які відбулися зі зрошува-
ними землями та пропонувалися заходи щодо поліпшення ситуації. При цьому, 
на жаль, перервався 20-річний ряд досліджень стану морської води в Джарил-
гацькій, Каланчацькій, Широкій затоках, на ділянці Каркініт на виході зрошу-
вальних (скидових) каналів в море. 

Проте, значно і остаточно змінилися соціально-економічні умови в країні. 
Вже неможливо відродити енергозатратну дренажну мережу, минулу концеп-
цію зрошення. Змінилися умови господарювання. Вкрай важливо зважено піді-
йти до реконструкції зрошувальних систем в регіоні та розробки обґрунтова-
них режимів зрошення. 

Висновки

1. Ризиковані умови землеробства на півдні України спричинили розвиток 
кількох напрямків досліджень в Північному Причорномор’ї, а саме меліора-
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тивного, технічного, екологічного спрямування, які стали науковим підґрунтям 
розробки шляхів раціонального сільськогосподарського виробництва в регіоні.

2. Наукова і виробнича інформація, яка накопичувалася протягом експлуата-
ційного періоду, корегувала методи і технологічні основи меліорацій. 

3. Важливим завданням експлуатації меліоративних систем на сучасному 
етапі є виважене застосування цієї інформації для збалансованого використан-
ня водних і земельних ресурсів. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ 
МЕЛИОРАЦИЙ В РЕГИОНЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Резюме
Проанализированы взгляды ряда исследователей на необходимость орошения зе-

мель юга Украины. Кратко освещены последствия масштабного орошения в Северном 
Причерноморье. Обоснована необходимость и экономическая эффективность строи-
тельства дренажных систем в регионе. Приводятся примеры научных исследований 
подтопленных и засоленных земель, уровня плодородия пахотных земель Красноз-
наменской оросительной системы. Дана характеристика экологических проблем оро-
шаемого земледелия и существующих потенциальных угроз для загрязнения почвы и 
воды. Подчеркивается необходимость взвешенного подхода к мелиоративным меро-
приятиям и соблюдения научно-обоснованных рекомендаций при их применении.

Ключевые слова: мелиорация, земледелие, орошение, подтопление, засоление, 
дренаж, Причерноморье
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HISTORICAL RESEARCH OF MELIORATION CAUSES AND 
EFFECTS IN REGION OF COASTAL TERRITORIES NEAREST THE 
BLACK SEA

Abstract
The views of many researchers about the need for irrigation in the south of Ukraine are 

analyzed. Also, the consequences of large-scale irrigation in the Northern Black Sea briefly 
covered. In this article the necessity and economic efficiency of construction of drainage sys-
tems in the region are proved. The author gives examples of research about the waterlogged 
and saline lands, arable lands fertility in the region of Krasnoznamenskaya irrigation system. 
The characteristics of ecological problems of irrigated agriculture and the existing of poten-he characteristics of ecological problems of irrigated agriculture and the existing of poten-
tial threats to soil and water contamination for Northern Black Sea are given. In conclusion, 
the author are accentuated on the need for a balanced approach to meliorative measures and 
the application of evidence-based guidance. 

Keywords: meliorations, irrigated agriculture, water logging, salinization, vertical 
drainage, Northern Black Sea
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА НА СТОЯНКАХ ОТКРЫТОГО ТИПА 
(МИКРОФАЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ)

В статье рассматриваются некоторые вопросы построения палеореконструкций 
систем природопользования и жизнеобеспечения. Примером является изучение ха-
рактера древнего рельефа, на котором располагалось поселение и его соотношения с 
хозяйственно-бытовой планировкой памятника в определенный период его обитания. 
В работе использованы материалы исследования верхнепалеолитических стоянок Ка-
менная Балка II и III. 

Ключевые слова: палеореконструкции, микрофациальный уровень, рельеф, верх-
ний палеолит

Введение

Актуальной проблемой современного палеолитоведения является разработ-
ка методологии и комплекса методик разномасштабных и разноплановых па-
леореконструкций. Корректное построение таких реконструкций должно по-
зволить моделировать системы жизнеобеспечения и природопользования для 
исследуемой эпохи, что очень важно при изучении исторических процессов. 
Наиболее полно данный вопрос может быть освещен при изучении базовых 
стоянок верхнего палеолита с использованием новейших методик палеоэколо-
гических исследований.

В локальной палеоэкологии в настоящее время можно выделить три основ-
ных уровня палеореконструкций – геолого-геоморфологический, литолого-
археологический и микрофациальный. Целью данной работы является рас-
смотрение возможностей микрофациального анализа для решения проблем 
локальной палеоэкологии на основе изучения верхнепалеолитических памят-
ников Северного Приазовья.

© Н.Б. Леонова, С.А. Несмеянов, Е.А. Виноградова, О.А. Воейкова, Н.А. Хайкунова, 2014
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Объектом исследования является изучение характера древнего рельефа, на 
котором располагалось поселение и его соотношения с хозяйственно-бытовой 
планировкой памятника в определенный период его обитания.

Предмет исследования – в статье подняты две основные проблемы: харак-
теристика основных ландшафтно-орографических элементов границ стоянки и 
проблема строения и использования палеоложбин в пределах базовых стоянок, 

Материалы и методика исследований

Основным источником исследований послужили материалы многослойных 
стоянок Каменная Балка II и III (Третий Мыс). Широко известные памятники 
каменнобалковской верхнепалеолитической культуры расположены по бортам 
древней глубокой балки Каменной, впадающей в долину дельты Дона (Ростов-
ская область, РФ). Стоянки исследуются в течение 50 лет экспедициями Мо-
сковского государственного университета. На памятниках каменнобалковской 
культуры постоянно ведутся широкие комплексные палеоэкологические ис-
следования [6]. Все данные, полученные в результате исследований, создают 
основу для изучения развитие конкретной археологической культуры во вре-
мени, а также, динамику адаптации.

Кремневые комплексы всех культурных слоев относятся к одной археологи-
ческой культуре, которая имеет несомненные связи с верхнепалеолитическими 
культурами Закавказья и Переднего Востока. Кроме многочисленных общих 
черт наблюдаются и некоторые отличия, что, возможно, связано как с времен-
ным фактором, так и различием в типах поселений. 

В рамках микрофациальных исследования на стоянках Каменной балки 
проводилось выделение ландшафтно-орографических элементов как на терри-
тории, охватывающей площадь собственно места жительства, так и на смеж-
ной с ней части территории ежедневного посещения. Исследуемая территория 
охватывает западную часть долины балки Каменной, впадающие в нее овраги, 
расположенную между этими элементами возвышенность, а также обширную 
водораздельную область правобережья балки Каменной. Это позволило про-
трассировать естественные границы площади поселения и рубежи, за преде-
лами которых культурный слой был уничтожен или его не существовало [5, 
С.7-38]. 

Основой методики микрофациального анализа являются методы фациаль-
ного анализа, разработанные в геологии и почвоведении и постепенно внедря-
ющиеся в археологию. Выявление большой сложности строения культурных 
слоев потребовало перехода на микроуровень изучения геологических, архео-
логических и педологических элементов в строении культуросодержащих от-
ложений. Для определения признаков различения естественных и антропоген-
ных микрофаций важнейшую роль палинологические, палеопедологические 
и палеозоологические материалы, позволяющие разделять отдельные этапы 
бытования палеолитических стоянок и характеризовать палеоландшафтные 
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условия этих этапов. Соответственно основными аспектами, для изучения ар-
хеологических остатков являются планиграфический и микростратиграфиче-
ский анализы. Методы комплексного микрофациального анализа разработаны 
коллективом ученых подробно, долгие годы исследовавших комплекс стоянок 
балки Каменой и подробно представлены в литературе [2;.3; 4; 5; 6].

Результаты исследований и их анализ

Выделение основных ландшафтно-орографических элементов и границ 
стоянки КБ II

В рамках поставленной задачи исследовалась территория распространения 
основного (второго) культурного слоя (далее КС-2) на стоянке Каменная бал-
ка II. Этот слой по многочисленным абсолютным датировкам имеет возраст 
14,4-15,6 тыс. лет до н.вр. [6, С. 121-124].

Исследуемая территория охватывает западную часть долины балки Ка-
менной, впадающие в нее овраги, расположенную между этими элементами 
возвышенность, а также обширную водораздельную область правобережья 
балки Каменной. На этой территории в качестве основных ландшафтно-
орографических элементов целесообразно выделение: относительно плоского 
днища основной балки, крутые склонов балки и оврагов, обширных пологих 
склонов и плакорной равнины (рис. 1). Плакорная равнина достаточно хорошо 
делится на узкую восточную часть, связанную с Первым мысом, и западную 
широкую, которую можно считать водораздельной или тыловой по отношению 
к долине основной балки.

Рис. 1. Основные ландшафтно-орографические элементы района стоянки Каменная Балка II
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Все эти элементы, как показало предшествующее изучение геологического 
строения и истории развития данной территории, существовали в эпоху об-
живания стоянки Каменная Балка II в период формирования КС-2, который 
заключен в «палевую» пачку (III4а) геологического разреза [6, C.46-84]. Этот 
слой как бы облекает верхние части левого и правого склонов современной 
балки Каменной. Следовательно, он формировался в условиях существования 
рельефа, в общих чертах весьма близкого к современному.

Общая территория поселения в настоящее время может быть детально 
оконтурена только на восточной наиболее обжитой части стоянки, связанной с 
Первым мысом на правобережье балки Каменной. Данные шурфовки и сборов 
подъемного материала позволяют предполагать, что площадь поселения рас-
пространялась почти на 100 м западнее, уходя за пределы современной лесо-
полосы в область широкого плакора.

В целом хорошо видно, что наиболее обжитая и ныне уже в значительной 
степени изученная часть стоянки (площадь распространения КС-2) приуроче-
на к плакорной части Первого мыса. Ее восточная граница практически отве-
чает сочленению плакорной равнины с крутым и пологим склонами западного 
борта балки Каменной. Южная граница совпадает с крутым (частично обры-
вистым) северным бортом Стойбищенского оврага. Но западнее распростране-
ние второго культурного слоя ограничено зоной развития молодой (раннеголо-
ценовой?) плоскостной эрозии. 

На крутом склоне, обращенном к долине балки Каменной, шурфовкой 
вскрыт слой, сложенный материалом склонового переотложения культурных 
остатков из КС 2. Его наклон близок к уклону современного склона. Поэтому 
можно считать морфологию этого склона достаточно стабильной со времени 
формирования древнего поселения. Пологий широкий склон, расположенный 
севернее и огибающий зону узкого вреза оврага Глубокого, также может счи-
таться достаточно древним образованием (рис. 1). 

Таким образом, в восточной части стоянки, расположенной на Первом 
мысу, ее границы близки к границам выделенных структурно-орографических 
элементов. А потому их можно считать природно-обусловленными, т.е. стоян-
ка здесь была достаточно четко «вписана» в существовавший ландшафтный 
контекст. Более точная трассировка границ стоянки потребует дополнитель-
ных, более детальных исследований. Еще более сложная задача – трассировка 
границ стоянки в пределах широкого (тылового) плакора. Решение этой задачи 
осложняется необходимостью проводить исследования в пределах лесополо-
сы и зоны сельскохозяйственных работ. Однако существующая ландшафтно-
орографическая обстановка позволяет утверждать, что здесь границы стоянки 
не были непосредственно связаны с границами естественных ландшафтных 
образований.
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Анализ строения и использования палеоложбин в пределах базовых сто-
янок

Одним из нестандартных элементов рельефа, осложняющих территорию 
места жительства в период формирования КС-2 на стоянке Каменная Балка II 
(далее КБ II), является ложбина, сформировавшаяся на продолжении верховий 
Стойбищенского оврага (рис. 1). Другая ложбина была выявлена на стоянке 
Каменная Балка III (далее КБ III). Эти ложбины определенным образом влияли 
на характер обживания стоянок и поэтому могут рассматриваться как некий 
необычный локальный ландшафтно-орографический элемент, который, оче-
видно, необходимо будет учитывать при микрофациальном анализе культур-
ных слоев. Поэтому целесообразно проанализировать морфологические осо-
бенности и историю формирования этих образований.

Ложбина на Каменной Балке II
Как уже было сказано выше, эта ложбина является северо-западным про-

должением глубокого оврага на территории водораздельного плакора, принад-
лежащего Первому мысу [6, С.148-149]. В пределах этого плакора ложбина 
постепенно расширяется к северо-западу и суживается и углубляется к юго-
востоку. При этом ее строение меняется.

В районе западной стенки раскопа 1983 г. было видно, что «палевая» пач-
ка вместе с КС-2 формировала выполнение этой ложбины. Совершенно иная 
картина наблюдается в разрезе, который расположен на южной стенке раскопа 
1980 г. (рис.2а). Здесь в основании более глубокого и узкого эрозионного вре-
за залегает пачка «серо-бурых суглинков» (III4

а+б). Эти суглинки несколько из-
менены диагенетически и отличаются по цвету от одновозрастных пород на 
смежных частях стоянки. В настоящее время они могут считаться нерасчле-
ненными отложениями «буровато-палевой (III4

б) и «палевой» (III4
а) пачек, т.е. 

отвечают верхам позднего неоплейстоцена.
Данный разрез свидетельствует, во-первых, о том, что поздний врез окон-

чательно сформировался уже в голоцене, т.е., очевидно, прорезал менее глу-
бокий, но более ранний позденеоплейстоценовый врез; во-вторых, о том, что 
ложбина в определенном месте имела современное орографическое выраже-
ние и ось современной ложбины совпадала с осью голоценового вреза.

Соотношение морфологии разновозрастных эрозионных врезов свидетель-
ствует о длительном существовании и неоднократном обновлении Стойбищен-
ского оврага, который имел облик, близкий к современному и в эпоху форми-
рования КС 2, т.е. в эпоху наиболее активного обживания базовой стоянки КБ 
II. Палеоложбина, зафиксированная на стоянке, являлась естественным пла-
корным продолжением (зоной водосбора) Стойбищенского оврага.

В дальнейшем необходимо обобщение материалов по детализации строе-
ния палеоложбины в пределах стоянки. Это позволит охарактеризовать сте-
пень освоения древними обитателями деталей микрорельефа территории ме-
ста жительства.
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Рис. 2. Палеоложбины на стоянках Каменная Балка II (а) и Каменная Балка III (б).

Ложбина на Каменной Балке III
На территории стоянки КБ III также выявлены палеоврезы – палеоложбина 

сложного строения (рис.2б). Здесь прослеживаются пачки покровной толщи, 
аналогичные тем, которые характерны для разреза стоянки КБ II. Однако воз-
раст культурных слоев здесь несколько отличается от возраста культурных сло-
ев на стоянке КБ II. Очевидно, обживание этих стоянок не было синхронным.

На стоянке КБ III прослеживаются два близких по ширине и местоположе-
нию поздненеоплейстоценовых палеовреза. Первый из них, очень неглубокий 
сформировался перед накоплением «палевой» пачки (III4

а). В его днище на-
блюдаются переотложенные кремни и обломки костей, являющиеся, вероятно, 
перемещенным материалом КС 3.

Второй палеоврез очень четкий и более глубокий также содержит в своем 
палеотальвеге переотложенные кремни и кости. В данном случае, поскольку 
КС 2 прослежен как на бортах палеовреза, так и в пределах средней части его 
аккумулятивного выполнения, можно допустить, что на тальвег переотлагался 
в основном материал из КС 3. Сопоставление палеоврезов на этих стоянках по 
возрасту и по морфологическим элементам позволяет говорить о том, что по 
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возрасту на обеих анализируемых стоянках имеются палеоврезы в основании 
«палевой» пачки (III4

а), но на краю стоянки КБ II прослежен и раннеголоце-
новый палеоврез, аналога которого не видно на разрезе стоянки КБ III. Также 
можно сказать, что разновозрастные палеоложбины на рассматриваемых сто-
янках имели довольно сходные морфологические параметры (табл. 1).

Таблица 1.
Морфологические параметры палеоложбин в пределах стоянок КБ II и III

Стоянки Возраст палеоложбин
Размеры в метрах

ширина глубина

КБ II IV 4 1.5

КБ III
III4б ~6 0.7

III4а 4.5 0.5

Поэтому можно будет попытаться выяснить сходство или варианты их хо-
зяйственного использования древним населением стоянок.

Данные по изучению культурных слоев и диагностике хозяйственной 
деятельности на участках, связанных с палеоложбинами

Стоянка Каменная Балка II
В исследованиях 1990-2012 гг. была рассмотрена проблема микрорайониро-

вания наиболее обжитой части базовой стоянки с выделением хозяйственных 
микрофаций. Исследования проводились на площади изученных центральной 
и восточной частях стоянки Каменная Балка II [1; 4; 6, С.158-192].

Очертания русла погребенной ложбины довольно четко ограничены в юго-
восточной ее части более крутым правым и пологим левым берегами. В цен-
тральной части русло ложбины немного сужается. К северо-западу по мере 
подъема уровня культурного слоя (и уровня современного мыса) дно ложбины 
вновь расширяется и уплощается (рис. 3а).

Судя по характеру распределения культурных остатков, древняя погребен-
ная ложбина служила определенной границей между жилой и производствен-
ной территорией стоянки, но, кроме того, являлась обособленным местом для 
осуществления конкретной производственной деятельности, связанной с об-
работкой костных остатков.

В центральной и юго-восточной донной части ложбины обнаружены мощ-
ные скопления кремня, сконцентрированные вокруг крупных фрагментов ко-
сти (рис 2а). Общее количество кремневых находок на 1 кв.м. в этих скоплени-
ях всегда превышает 150 предметов, иногда доходит до 500. 

Такие скопления объединяет ряд общих черт: 1) наличие в скоплении круп-
ных фрагментов кости; 2) содержание орудий в скоплении более 10% от об-
щего количества кремня; 3) резцы составляют более 10%, а микропластинки 
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более 15% орудий; 4) количество резцовых отщепков вдвое превышает коли-
чество резцов.

Раскопками 1990-97 годов был вскрыт участок культурного слоя, дающий 
несколько иную картину рельефа древней балки. Правый берег ложбины ста-
новится более пологим, хотя наклон в сторону тальвега балки хорошо выражен. 
Граница левого берега ложбины на участке протяженностью около 5 метров 
образована крутым бортиком, скорее всего искусственного происхождения. 
Этот бортик служил границей мощного скопления находок с очагами и ямками 
с костями, расположенного в донной части ложбины и на ее правом пологом 
берегу. Дно на этом участке площадью около 12 кв. м. было практически гори-
зонтально. Вероятно, оно было выровнено жителями стоянки при устройстве 
этого объекта. Пространственное единство этого участка подтверждается дан-
ными ремонтажа [1, С.25-29]. 

Рис. 3. Положение основных форм микрорельефа на территории стоянки Каменная Балка II 
(а) и Каменная Балка III (б).

Распределение кремневых находок в скоплении на уплощенном дне древ-
ней ложбины позволяет выделить внутри него несколько комплексов различ-
ной производственной специализации. Наличие искусственного бортика и вы-
ровненного «пола» в скоплении, 3-х очагов и ямки с вкопанными костями и 
соотношение различных категорий кремневых изделий позволяет проводить 
аналогии с выделяемыми на других участках жилыми объектами 

Таким образом, исходя из данных планиграфического и микростатиграфи-
ческого анализа, можно говорить о несомненной взаимосвязи древнего релье-
фа стоянки Каменная Балка II с ее хозяйственно-бытовой планировкой.
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Стоянка Каменная Балка III (Третий Мыс).
На стоянке КБ III на данный момент исследовано 437 кв.м. культурного 

слоя. Северо-восточная часть памятника подверглась разрушениям (смыву) и 
не содержит непереотложенных объектов и материала. Западная часть приуро-
чена к верхней части склона балки. Судя по результатам шурфовки, культур-
ный слой распространяется как минимум, еще на 10 м западнее раскопанной 
части памятника [7, С.257-258]. Южнее раскопов проходит поперечная лож-
бина, которая, предположительно, либо была естественной границей стоянки 
в древности, либо разрушила ее в позднее время. В верхней, самой западной 
части стоянки явных неровностей поверхности залегания второго культурного 
слоя не было. По мере продвижения раскопов к востоку, ниже по слону балки, 
обнаружены несколько мелких понижений рельефа – ложбинок. Одна из них, 
простиравшаяся к востоку вниз по склону, перешла в более крупную (рис. 3б).

Второй культурный слой обнаружен на всей вскрытой площади, первый и 
третий – только в В-ЮВ части памятника, поэтому в данной работе рассма-
тривается только палеорельеф на уровне второго слоя. По последним полу-
ченным радиоуглеродным датам время его существования имеет возраст 13,4-
13,6  тыс.  лет. 

Большая ложбина, прорезавшая склон большой балки в СЗ на ЮВ, обнару-
жена в 2005 г. [8, С.258-259]. Борта и заполнение ложбины по цвету и составу 
практически одинаковы, рельеф прослежен только по залеганию артефактов – 
костных и кремневых находок и зольности на некоторых участках. На разных 
участках ее размеры менялись. В верхней части она начиналась как невырази-
тельное углубление-блюдце с практически плоским дном и плохо выраженны-
ми бортами. Ниже борта стали круче, стало понятно, что это именно ложбина 
с бортами и тальвегом. Самый нижний по склону балки участок ложбины был 
нарушен более поздней деформацией, названной «промоиной», которая вреза-
лась частично в южный борт, частично прошла по тальвегу.

Исследования археологического контекста заполнения ложбины показали, 
что на всем протяжении она использовалась человеком. В ней было расположе-
но несколько производственных участков разного характера (рис.3б). 

В целом ложбинка на стоянке КБ-III использовалась как производственная 
зона. Тем не менее, участки на ней различны. Есть и чисто хозяйственные ско-
пления, и части жилых («спальных») объектов, которые имеют большее сход-
ство со сложными комплексами, исследованными в западной части памятника 
[7, 8]. Однако и в них в ложбинке было расположено только производство и 
кухонные отходы. 

Подводя краткие итоги можно сказать, что и на самом молодом памятни-
ке каменнобалковской культуры во время формирования 2-го культурного слоя 
(наиболее интенсивный и, вероятно, длительный период заселения) локальный 
рельеф поверхности – длинная неглубокая ложбина, прорезавшая сверху вниз 
борт большой балки – использовался человеком для своих нужд. В целом, об-
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наруженные здесь объекты имели производственный характер. Здесь обрабаты-
вали сырье – кость и кремень, изготавливали и использовали орудия, вероятно, 
велась и кухонная деятельность. В этом наблюдается общее сходство в исполь-
зовании особенностей микрорельефа со стоянкой КБ-II. Следует добавить, что 
со скоплениями находок сопряжены ямки с вкопанными костями, которые для 
памятников каменнобалковской культуры традиционно считаются остатками 
легких строительных конструкций, например – ветровых заслонов [3]. 

Однако характер крупных объектов и их мелких составляющих на стоянках 
имеют различия. Это может объясняться как некоторыми отличиями в хозяй-
ственной деятельности, так и изменением во времени стратегии использования 
рельефа поверхности, можно предположить, что поселение на стоянке КБ III 
в силу природно–климатических и хозяйственных условий было огранизовано 
иначе, чем поселение, соответствующее основному слою стоянки КБ II. 

Выводы

Все приведенные выше данные как об истории формирования и строения 
древних ложбин, расположенных на площади поселений, так и о распределе-
нии культурных остатков и их состава в них, позволяют с уверенностью гово-
рить существовании несомненной взаимосвязи поверхности обитания, на ко-
торой формировались культурные слои памятников с их хозяйственно-бытовой 
планировкой. 

Это указывает на то, что внимание исследователя непременно должно быть 
обращено на изучение палеорельефа времени формирования поселения, а не 
только на характер современного, о чем свидетельствуют многочисленные 
данные археологии и этноархеологии [9, 10, 11, 12]. Все эти сведения необхо-
димы для построения корректных палеореконструкций систем жизнеобеспече-
ния того или иного памятника, а на более высоком уровне – и района (региона). 
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Резюме
У статті розглядаються проблеми виділення ландшафтно- орографічних елементів 

на пам'ятниках на мікрофаціальному рівні. Дані про формування і будову палеоложбін, 
розташованих на території верхнепалеолітичних стоянок Кам'яна Балка II і III, про 
розподіл культурних залишків у цих ландшафтних формах дозволяють говорити про 
існування безсумнівного зв'язку палеорельефу, на якому формувалися культурні шари, 
з господарсько- побутовим плануванням пам'ятників.

Ключові слова: палеореконструкції, мікрофаціальний рівень, рельєф, верхній 
палеоліт.
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Abstract
Long time researching of Kamennaya Balka sites (Asov sea region) gave the data to 

litologo-archaeologhical analysis of the cultural-concerning loams of the site Kamennaya 
Balka II and III and their main landscape-orographical elements of the place of ihabitation. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
КАК  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЮРМСКОГО 
ОЛЕДЕНЕНИЯ

Выдвинута гипотеза, согласно которой причиной завершения Вюрмского оледе-
нения, явились тектонические процессы, вызвавшие уменьшение средней глубины 
Мирового океана и соответствующее повышение его уровня. Последнее превратило 
большую часть покровных ледников Европы и Северной Америки в шельфовые, что 
привело к их отрыву от ложа и массовому разрушению волнами. Значительное увели-
чение площади свободной водной поверхности привело к повышению интенсивно-
сти тепло-массообмена между Мировым океаном и атмосферой, росту содержания в 
ней водяного пара. В результате этого усилился парниковый эффект, а также возросли 
средние температуры в тропосфере. Существенное уменьшение площади криосфе-
ры в Северном полушарии планеты привело также к значительному уменьшению его 
среднего альбедо. Все это привело к потеплению климата в регионах нашей планеты, 
находящихся не только на побережьях океанов, но и внутри материков, таянию рас-
положенных в них ледников, переполнению талыми водами приледниковых озер и их 
прорывам в океаны («ледниковые потопы» Хэнкока).

Ключевые слова: Мировой океан, дно, глубины, тектоника, оледенение Вюрма, 
уровень, климат.

Введение

На рубеже Плейстоцена и Голоцена произошли катастрофические измене-
ния географической оболочки нашей планеты. Ее глобальный климат потеплел 
более, чем на 10 градусов, а уровень поверхности Мирового океана поднялся 
почти на 110 м. Повторение подобной катастрофы в будущем наверняка уни-
чтожило бы и современную цивилизацию. Поэтому выявление причин этого 
явления – актуальная проблема физической географии и других естественных 
наук. Объектом исследования выступает Мировой океан и влияние на него по-
следней фазы оледенения Вюрм II. Это фундаментальная проблема, опреде-
ляющая судьбы географической оболочки в целом, затрагивающая все ее сфе-
ры и главные эндогенные и экзогенные процессы, влияющие на состояние и 
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перспективы природных систем разного уровня их организации, в том числе и 
на Мировой океан.

Предметом исследования служит совокупность закономерностей развития 
Мирового океана, на которые повлияло завершение материкового щитового 
Вюрмского оледенения. Одним из элементов обоснования предмета стало вы-
движение научной гипотезы о природе фактора, вызвавшего данное явление, 
позволяющей объяснить основные, достоверно установленные факты.

Для достижения главной цели работы были решены следующие задачи: 
а)  рассмотреть главнейшие гипотезы о влиянии оледенений на массу воды в 
Океане; б) проанализировать проблемные вопросы, на которые не удается най-
ти удовлетворительные ответы в рамках рассматриваемой концепции; в)  оце-
нить возможные распределения льда в покровных материковых ледниках, 
сформировавшихся на территории Северной Америки и Евразии к моменту 
завершения Вюрмского оледенения II; г) выдвижение новой гипотезы и оценка 
ее непротиворечивости.

Данная работа рассматривает важную, фундаментальную научную гипо-
тезу общегеографического значения. Она решается больше полутора сотен 
лет с разных сторон и направлений, на основании выдвижения разных ги-
потез. В процессе ее решения используется важная географическая законо-
мерность – взаимовлияние эндогенных и экзогенных процессов в развитии 
водной оболочки Мирового океана. Применяются важные принципы нераз-
рывности и пространственно-временного единства разных элементов физико-
географического процесса. В этой связи статья имеет важное теоретическое 
значение. Еще в своей двухтомной монографии П.А. Кропоткин подчеркивал 
эффективные результаты исследования ледниковых стадий лишь в том случае, 
когда такие исследования включают в себя обязательный учет одновременно 
процессов образования щитовых материковых льдов, тектонических на побе-
режье и дне океанов и общеклиматических. Подобные серьезные исследова-
ния до сих пор не проводились, поэтому мы предпринимаем данную попытку 
с надеждой заострить на ней внимание. 

Краткая история и гипотезы по данному вопросу

Относительно того, что явилось главнейшей причиной необыкновенно 
сильного роста уровня воды в Мировом океане и затопления огромной площа-
ди суши в постплейстоцене и в начале голоцена, существует две наиболее ве-
роятные концепции. Согласно первой, несмотря на кажущуюся нереальность, 
рассматриваемую катастрофу послал людям за их грехи Господь Бог. Вторая 
концепция, к которой склоняется все больше исследователей, основана на со-
временных материалистически научных разработках и связывает ее с заверше-
нием Вюрмского Всемирного оледенения (Вюрм II).

В соответствии с первой концепцией, господствовавшей в науке до 30-х го-
дов XIX в., изучаемым явлением был Всемирный Потоп, при котором уровень 
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поверхности Мирового океана поднялся «выше самых высоких гор». Ее раз-
деляли такие выдающиеся ученые, как М.В.Ломоносов, И. Ньютон, Ж. Кювье 
и др. Главными вопросами, для ответа на которые в рамках ее приходится за-
действовать божественную силу, являются: а) откуда взялись воды Потопа? и 
б) куда они потом ушли? 

Альтернативная концепция («униформизм») объясняет рассматриваемое 
катастрофическое явление природными закономерностями, которые остава-
лись неизменными на всем протяжении эволюции биосферы, в том числе и 
в современном мире. Она была выдвинута в ХIХ веке натуралистом Чарль-
зом Ляйелем, зоологом Луи Агассисом, ботаником Карлом Шимпером и на-
туралистом Жаном Перроденом. Однако, решающую роль сыграли исследо-
вания П.А.  Кропоткина (1842-1921 гг.) в классическом географическом труде 
о научных основаниях гипотезы ледникового периода в двухтомнике (1895 г.). 
Согласно ей, произошедшие на рубеже Плейстоцена и Голоцена стихийные 
бедствия явились следствием завершения указанного Вюрмского оледенения. 
В итоге огромные массы твердой воды приняли жидкое состояние и наполнили 
Мировой океан в процессе изменения климата Земли и существенного роста 
климатической температуры атмосферы и вод Мирового океана. В итоге уро-
вень океанической воды настолько повысился, что оказались затопленными 
многие сотни тысяч км2 суши.

Значительный вклад в развитие ледниковой климатической теории внесли 
стратиграфические исследования, выполненные А. Пенком и Э. Брюкнером. 
Они изучили речные долины северных предгорий Альп, доказали существо-
вание на них речных террас, сложенных конгломератовыми толщами, сформи-
ровавшимися в условиях крайне сурового ледникового климата. Именно эти 
авторы впервые установили четыре группы таких террас. Каждая сформирова-
лась во время последних оледенений плейстоцена, которые в Западной Европе 
называются ныне Гюнц, Миндель, Рисс и Вюрм.

Ледниковая концепция в современной палеогеографии является преобла-
дающей. Она развивается в работах А.С. Монина [14], М.И. Будыко [3] и мно-
гих других современных авторов. Вместе с тем, и она не до конца объясняет 
некоторые факты, достоверно установленные наукой. Но вот ледовый покров 
арктических морей является важным естественным криосферным элементом 
климатической системы Земли и одновременно – фактором климатообразова-
ния. Поэтому выполненное исследование межгодовой изменчивости площади 
морских льдов Арктического бассейна может служить определенной моделью 
общего процесса льдообразования, как океанического, так и материкового [19]. 
Современная трактовка ледниковой концепции предполагает, что эволюция 
гидросферы, атмосферы и биосферы протекала неравномерно, как и площадь 
льдов в Арктике. На значительных отрезках времени коренных изменений в 
геосферах не происходило, и все физико-географические системы стали при-
ходить в современное динамическое равновесие, а биологические ниши моно-
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полизировались. При этом темпы эволюции были ничтожны, поскольку есте-
ственный отбор приводил к появлению в каждой нише доминирующего вида, 
который подавлял любых конкурентов. Ввиду отсутствия необходимости адап-
тации доминирующих видов к переменам характеристик окружающей среды, 
соответствующие механизмы у них атрофировались. 

Темпы эволюции существенно возрастали на коротких отрезках време-
ни, когда характеристики абиотических компонентов экосистем резко и су-
щественно изменялись [10]. В такие времена тысячелетнего масштаба плохо 
становилось всем: «и великим и малым». Но выживали и побеждали в новых 
условиях виды, способные адаптироваться к произошедшим переменам, как и 
во время кратковременных, межгодовых изменений. Главной причиной была 
относительная стойкость окружающих физико-географических условий и на-
дежность кормовой базы. Так происходило значительное увеличение темпов 
эволюции, а мир радикально изменялся. Подобные изменения могли быть вы-
званы возмущениями равновесных состояний под действием различных гло-
бальных факторов. Они могли быть представлены произошедшими на малых 
удалениях от солнечной системы взрывами сверхновых звезд, падением асте-
роидов и комет, возможным захватом Луны, сменами полярности геомагнитно-
го поля Земли, активизацией тектонических процессов и вулканизма в земной 
коре и другими причинами. 

При этом вопрос о том, какие именно факторы вызвали окончательное пред-
голоценовое завершение оледенения Вюрм II, ныне изучен недостаточно. Это 
не позволяет ответить на весьма важный вопрос – не угрожает ли их действие и 
современному миру? Ответ на данный вопрос представляет существенный те-
оретический и практический интерес. Поэтому поиск ответа на него сохраняет 
свою важность. Учитывая изложенное, вот почему в качестве объекта исследо-
вания в данной работе выбраны природные физико-географические процессы, 
способные значительно повлиять на ход материкового оледенения, на физико-
химические свойства вод Мирового океана, вызывать быстрое разрушение по-
кровных оледенений. При этом авторы опирались на работы 

Материалы, методика и допущения исследования

Методика исследования предполагала использование традиционных для 
физической географии методов, в том числе при решении второй задачи при-
менялся метод математического моделирования. При этом, следуя выводам ра-
боты [17], предполагалось, что в период Вюрмского оледенения Исландский 
и Алеутский минимумы, а также Азорский и Гавайский максимумы в Атлан-
тическом и Тихом океанах были существенно смещены к югу относительно 
их современных положений, поскольку уровень поверхности Мирового океана 
были ниже современного на 110 м. Соответственно, ближе к экватору распола-
гались и основные воздушные потоки в тропосфере, образующие ее общую 
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циркуляцию, и доставлявшие на материки атмосферные осадки, из которых 
формировались материковые покровные ледники [2, 13]. 

Допускалось также, что испарение воды с поверхности покровных ледни-
ков Евразии и Северной Америки являлось пренебрежимо малым, в сравнении 
с испарением со свободной поверхности Тихого и Атлантического океанов [9]. 
При этом весь снег, выпадавший на поверхность акватории данных океанов, 
превращался в лед. 

При решении первой задачи установлено, что существуют некоторые досто-
верно установленные факты, не находящие убедительного объяснения в рамках 
ледниковой теории [5, 11]. Установлено, что покровные ледники Гренландии и 
Антарктиды, которые принято рассматривать как остатки Вюрмского оледене-
ния, движутся многократно медленней, чем ледники горные, и практически не 
содержат в себе обломочного материала, который мог бы сформировать морен-
ные отложения на равнинах Евразии и Северной Америки. Поэтому их таяние 
не могло быть непосредственной причиной образованию многих современных 
гляцио-флювиальных компонентов рельефа данных материков.

На территориях этих материков, где, как предполагается, располагались 
ледники толщиной несколько километров, нет, и не было достаточно высоких 
гор, с которых могли бы падать камни, встречающиеся ныне на их равнинах.

Как уже давно отмечал И. Г. Пидопличко [16], непонятно, почему Вюрм-
ский покровный о ледник пополз на Валдайскую, Приднепровскую и Средне-
Русскую возвышенности, а также по долинам Дона и Днепра распространился 
на 2500 км от Скандинавского нагорья. Для того, чтобы ледовый щит двигался 
даже по горизонтали, необходимо, чтобы угол наклона его поверхности от цен-
тра зоны питания до оконечности языка составлял 0,3о. Чтобы продвинуться 
по плоскости на 2500 км высота покровного ледника над Скандинавским по-
луострова должна превышать, по оценкам А. И. Воейкова, 18 тыс. м [12]. Но 
на таких высотах облаков, из которых может выпадать снег, не бывает, сле-
довательно, таких ледников на нашей планете быть не могло. Вместе с тем, 
по аналогичным оценкам, при меньшей высоте ледникового щита, он не мог 
бы распространиться на обширнейшие территории европейских равнин и, тем 
более – поползти на реально существующие там возвышенности с высотой до 
300-500 м. 

Доказано, что на территориях, которые, как предполагается, побывали под 
покровным ледником, после схода ледника сохранялась аналогичная флора и 
фауна. Геоботаническая составляющая природной системы во время оледе-
нений является важным индикатором процесса, который дает возможность 
достичь цели данной статьи. В окололедниковом пространстве, в условиях 
господствующих низких температур (аналогично современным в пределах 
субполярного климата тундры) находили себе достаточно пропитания, а также 
размножались, мамонты, которым в сутки требовалось по 300-400 кг расти-
тельной пищи [1, 4, 12, 15]. Как показывает изучение содержаний желудков 
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мамонтов, добытых из вечной мерзлоты, в их рацион входили зеленая злаково-
травянистая растительность, побеги молодых деревьев и веточный корм ли-
ственных и хвойных пород деревьев, а также кустарников (которые на совре-
менных окраинах покровных ледников Гренландии и Антарктиды не растут). 
Большинство авторов склоняется к тому, что геоботанические условия того 
времени похожи на условия в пределах современного полуострова Лабрадор, 
южной оконечности Гренландии и территории Мальвинских островов или о. 
Южная Джорджия. В подобных физико-географических условиях верхнего 
плейстоцена обитали не только хоботные [15]. Были широко распространен-
ными и другие крупные травоядные животные, в частности овцебыки, шерсти-
стые носороги, олени [4, 22]. Встречались и грызуны, не имевшие ни длинной 
густой шерсти, ни подкожного жира. Обычными были насекомые различных 
видов, близкие по морфологии и физиологии современным, которые обитают 
на юге Чукотского п-ова, на п-ове Таймыр, на Новой Земле и на севере Скан-
динавского полуострова. 

В работе [4] доказано, что мамонты беспрерывно обитали на тех территори-
ях, которые рядом авторов показаны как охваченные Вюрмским оледенением, 
по крайней мере, от 40 до 10 тысяч лет тому назад. Этот вывод подтвержден 
рядом специальных исследований [21, 22], который установил, что в указан-
ный период мамонты обитали в Норвегии, в долине р. Логен, т.е. там, где по 
общепризнанным понятиям должен находиться центр Скандинавского ледни-
кового щита. Если бы там лежал ледник, то чем бы мамонты могли питаться? 
Следовательно, правы Ф. Н. Мильков и Н. А. Гвоздецкий (11, 13) предпола-
гавшие, что климат территорий, на которых обитали мамонты, был настолько 
теплым, что на них произрастали не только травы, но даже хвойные и широко-
лиственные леса. А карту распространения щитовых материковых ледников 
в Европе, по всей видимости, надо пересмотреть и уточнить. Существование 
от 40 до 10 тыс. лет назад в некоторых районах Норвегии березовых лесов и 
очень высокую биологическую продуктивность травянистой растительности 
подтвердил Л. Куллман [20]. Все перечисленные здесь твердо установленные 
факты явно указывают на существование во времена Вюрмского I и II оледе-
нения во внутренних регионах материка обширных территорий, свободных от 
ледниковых покровов, которые располагались даже в обозначаемой еще и сей-
час центрально-ледниковой зоне.

Принято считать, что максимальной толщины (4000 м) покровный ледник 
Европы 26-10 тысяч лет назад достигал в районах не только Скандинавии, но и 
Белого моря. Под давлением такой гигантской толщи льда должно было погиб-
нуть все живое (что и имеет место ныне в Антарктиде и Гренландии). Вместе с 
тем, в работах Н.М. Книповича, К.М. Дерюгнна, Е.Ф. Гурьяновой показано су-
ществование в Белом море значительного количества реликтовых эндемичных 
видов моллюсков и ракообразных, которые успешно пережили 10-13 тяжелых 
тысячелетий и не были за это время уничтожены Вюрмским ледником [8]. Это 
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указывает на то, что Белое море отнюдь не было полностью заполнено покров-
ным ледником, а являлось своеобразным убежищем для плейстоценовой и ре-
ликтовой морской фауны и флоры. 

Установлено [18], что при фактически имевшем место повышении средне-
годовых температур в регионе северной части Северной Америки, гипотети-
ческий ледниковый покров огромного Лаврентийского ледникового щита не 
мог бы разрушиться и растаять, даже в течение многих десятков тысяч лет. 
За  единицы тысяч лет (как и имело место в действительности) он мог бы рас-
таять лишь при повышении температур воздуха на это время до +1000°С, что 
невозможно. К тому же при таком потеплении должен был растаять и покров-
ный ледник Гренландии, чего, как известно, в действительности не произошло. 

 Согласно ледниковой теории, причиной подъема уровня Мирового океана, 
произошедшего на рубеже Плейстоцена и Голоцена, явилось потепление кли-
мата, вызвавшее таяние покровных ледников [10, 11]. Таяние всей криосферы 
нашей планеты могло бы привести к подъему уровня Мирового океана всего 
на 60 м, в то время, как фактическое повышение этого уровня в рассматривае-
мый период составило около 110 м. Откуда же столько воды в такой короткий 
промежуток времени и почему не произошло при ее поступлении в океаны 
существенного опреснения их поверхностных вод, которое должно было по-
губить их обитателей? 

В ходе решения второй, т.н. «ледниковой», задачи установлено, что при 
рассматриваемом расположении центров действия атмосферы над Северным 
полушарием зона, в которой преобладает западный перенос воздушных масс, 
располагалась южнее ее современного положения. Над Севером Европы и 
Северной Америки доминировали воздушные потоки северо-восточных на-
правлений [9, 10]. При этом основная масса льда, который мог образовывать 
Вюрмские покровные ледники, располагалась на территориях, непосредствен-
но прилегающих к побережьям Атлантического и Тихого океанов, на которых 
выпадали наиболее интенсивные твердые атмосферные осадки. Так как уро-
вень поверхности океанов был ориентировочно на 110 м ниже современно-
го, то бóльшая часть этих территорий располагалась на участках, занимаемых 
ныне их шельфом.

 По мере удаления от побережий Северной Атлантики к востоку и западу 
интенсивность атмосферных осадков существенно снижалась, по сравнению 
с годовой суммой на береговых территориях. В итоге невозможно было обра-
зовать в Центральной и Восточной Европе, в Северной Америке сплошные и 
мощные ледниковые покровы (а «сползти» они тоже не могли). Это позволяет 
предполагать, что во внутренних регионах материков оледенение носило оча-
говый характер, а сползать от побережий вглубь материка не позволяло повы-
шение абсолютных отметок рельефа. Промежутки между локальными ледни-
ковыми куполами, расположенными на возвышенностях, заполняли обширные 
приледниковые озера, собиравшие талые воды. Здесь же встречались и нема-
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лые территории, покрытые растительностью, часто с высокой биологической 
продуктивностью, способной прокормить мамонтов и прочее травоядное на-
селение древних животных. 

Рассмотренные события верхнего плейстоцена позволяют выдвинуть гипо-
тезу, согласно которой повышение уровня Мирового океана до современного 
на 110-130 м явилось не следствием завершения Вюрмского оледенения, а его 
основной причиной (суммарный объем льда, образующий покровные ледники 
Северного полушария при этом изменился несущественно). Причиной подъе-
ма уровня океана явилось в основном соответствующее уменьшение его сред-
ней глубины, обусловленное активизацией тектонических процессов, спрово-
цированной действием некого внешнего фактора. 

Повышение уровня океана привело к затоплению большинства районов, по-
крытых наиболее мощными покровными ледниками, что привело к их отрыву 
от ложа. Оказавшись на плаву, эти ледники быстро разрушились под влиянием 
приливов и волнения, а образовавшееся айсберги растаяли. В результате пло-
щадь свободной водной поверхности в Северных частях Тихого и Атлантиче-
ского океана несколько возросла, а альбедо соответствующих участков земной 
поверхности значительно уменьшилось. В результате этого содержание в ат-
мосфере водяного пара, а также глобальные температуры на планете, возрос-
ли. Следствием последнего явилось таяние ледниковых куполов во внутренних 
регионах материков и переполнение их талыми водами приледниковых озер. 

Данный процесс вызвал в начале затопление расположенных в тех же ре-
гионах участков суши, что подорвало кормовую базу фауны хоботных [15]. Да-
лее, как и предполагает Г. Хэнкок, последовали прорывы вод приледниковых 
озер, вызвавшие мощнейшие селевые потоки – «ледниковые потопы», кото-
рые окончательно погубили мамонтовую фауну и сформировали современные 
морено-флювиальные отложения на равнинах Евразии и Северной Америки.

Предполагаемый нами очаговый характер Вюрмского оледенения внутрен-
них регионов Евразии и Северной Америки объясняет существование в них 
флоры и фауны. Подтверждает это предположение и упомянутые выше наход-
ки реликтовой фауны Белого моря, а также распространенность в СубАрктике 
находок останков палеолетического человека и петроглифов, относящихся к 
периоду Вюрмского оледенения [7].

Ледниковые потопы Хэнкока, а возможно и резкое повышение уровня Миро-
вого океана, вызвавшее затопление на всех материках обширных приморских 
и низменных территорий, могли послужить прообразом катастроф, описанных 
в мифах о Всемирном потопе, существующих у многих народов мира. Следует 
отметить, что ни у одного народа нет легенд о катастрофическом Всемирном 
оледенении, что свидетельствует о том, что это явление не слишком затрагива-
ло жизненные интересы людей (которые жили или «не там», или «не тогда»). 

Изложенные соображения позволяют утверждать, что если предложенная 
гипотеза верна, то при повторном возникновении тектонических процессов 



100

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

аналогичных процессам, вызвавшим подъем уровня океана на рубеже Плей-
стоцена и Голоцена, также произойдет некоторое повышение уровня поверх-
ности Мирового океана. При этом могут разрушиться многие покровные и 
шельфовые ледники Антарктиды и Гренландии. Окажутся затопленными мно-
гие низменные территории нашей планеты, а соленость вод Черного, Балтий-
ского и ряда других внутренних морей существенно возрастет. Тем не менее, 
данные процессы будут происходить плавно (за десятилетия – столетия), что 
нанесет человечеству немалый ущерб, но позволит избежать катастрофиче-
ских последствий. 

При современной структуре покровных ледников нашей планеты повторе-
ние «ледниковых потопов» в обозримом будущем в принципе не возможно. Из-
ложенные материалы и их обсуждение дали возможность сделать следующие 
основные выводы работы. Вопрос о причинах возникновения на рубеже Плей-
стоцена и Голоцена тектонических процессов, вызвавших описанные явления, 
остается актуальным и заслуживает дополнительного исследования.

Выводы

1. Выдвинутая гипотеза является непротиворечивой и потому имеет пра-
во на существование. Поскольку испарение с поверхности покровных ледни-
ков невелико, то внутренний влагооборот в удаленных от побережий регио-
нах Евразии и Северной Америки был значительно менее интенсивным, чем 
ныне. Основная часть выпадавших в них атмосферных осадков поступала с 
поверхности океанов. Поэтому атмосферные осадки выпадали в основном в 
прибрежных районах материков, а климат их внутренних регионов был резко 
континентальным.

2. Основная масса льда, образующего Вюрмские покровные ледники, 
располагалась на территориях, прилегающих к океаническим побережьям. 
Многие из низныне образуют шельф Мирового океана. Во внутренних регио-
нах материков оледенение носило очаговый характер. Здесь же располагались 
обширные приледниковые экзарационные озера, собиравшие талые воды, а 
также площади, покрытые холоднолюбивой растительностью.

3. Причиной относительно быстрого завершения Вюрмского (I и II) оле-
денения могло явиться вызванное тектоническими процессами уменьшение 
средней глубины Мирового океана. Данное явление вызвало соответствую-
щее повышение уровня его поверхности, подтопление ледового щита и отрыв 
основной части ледниковых покровов от его ложа. Оказавшиеся на плаву лед-
никовые поля разрушились волнами, таяли, а образовавшиеся при этом айс-
берги разрушались уже в море.

4. Потепление климата, произошедшее на рубеже Плейстоцена и Голоце-
на, могло быть вызвано усилением парникового эффекта, обусловленным уве-
личением площади поверхности гидросферы и уменьшением альбедо Северно-
го полушария, явившимся следствием сокращения объема соответствующего 
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сегмента криосферы. Это явление оказалось спусковым крючком т.н. «всемир-
ного потопа»должно было привести к возникновению «ледниковых потопов» 
Г. Хэнкока, образующихся в результате переполнения талыми водами и про-
рыва существовавших во внутренних регионах Евразии и Северной Амери-
ки приледниковых озер, а также формированию многих гляцио-флювиальных 
форм современного рельефа этих материков. 
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ЗМІНИ ПЕРЕСІЧНОЇ ГЛИБИНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ 
ЯК  МОЖЛИВА ПРИЧИНА ЗАКІНЧЕННЯ ВЮРМСЬКОЇ 
ГЛЯЦИАЦІЇ

Резюме
Відповідно до виконаного дослідження, причиною закінчення Вюрмської гляциації 

є тектонічні процеси в улогóвинні, які зменшили пересічні глибини Світового океану 
і призвели до відповідного підвищення рівня води. Як наслідок, більша частина щи-
тових льодовиків Європи та Північної Америки перетворилася у шельфові, а відтак 
створилися реальні умови для відриву їх від місця залягання та масового руйнуван-
ня вітровими хвилями на дуже широких шельфових відмілинах. Суттєве підвищення 
площі акваторії, що звільнилася від льоду, обумовило зростання інтенсивності тепло-
масообміну між поверхнею Світового океану та атмосферою, суттєве зростання в ній 
вмісту водяної пари. Як наслідок, в атмосфері помітно підсилився тепличний ефект, 
підвищилися пересічні температури в приземному шарі атмосфери. Відбулося помітне 
скорочення площі кріосфери в Північній півкулі, а таким чином суттєве зменшення 
пересічної величини альбедо. Всі ці природні події активізували подальше потепління 
клімату в субполярних та помірних широтах, причому, не тільки на узбережжі океанів 
та морів, але й у внутрішніх районах материків. Отже, відбулося активне танення ма-
терикових льодовиків, переповнення талими водами біляльодовикових озер та прорив 
озерних вод в океани (т.з. «льодовикові потопи» Хенкока).

Ключові слова: Світовий океан, дно, глибини, тектоніка, Вюрмська гляциація, 
рівень, клімат.
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CHANGES IN THE WORLD OCEAN AVERAGE DEPTH 
AS  A  POSSIBLE CAUSE OF THE COMPLETION OF THE WÜRM 
GLACIATION

Аbstract
The developed hypothesis suggests that the cause of the completion of the Wurm 

glaciation were the tectonic processes resulting in the decrease of the average depth of the 
World Ocean and the corresponding increase in its level. The latter turned the better part of 
the ice sheets in Europe and North America into the ice shelf, that caused their separation 
from the bed and the massive destruction by waves.

A significant extension of the free water surface area led to the rise of the intensity of 
heat and mass transfer between the oceans and the atmosphere and the growth of its water 
vapor content. As a result, the greenhouse effect increased and the average temperatures in 
the troposphere rose as well.

A substantial decrease of the cryosphere area in the Northern Hemisphere of the planet 
also led to the massive reduction of its mean albedo. All this resulted in the climate warming 
in the regions of our planet not only on the coasts of the oceans but also within the continents, 
melting glaciers located therein, overflow of the periglacial lakes with melt water and their 
breakthroughs into the oceans (“glacial flood” by Hancock).

Key words: World Ocean, bottom, deep, tectonic, Vűrm Glaciation, level, climate. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В  ЭКОСИСТЕМЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО 
МОРЯ

Оценена динамика поставки биогенных элементов рекой Дунай за два периода 
1960-1990 гг. и 1990-2005 гг., ее влияние на уровень эвтрофикации северо-западной 
части Черного моря и трансформацию биогенных элементов в системе вода-донные 
отложения в условиях гипоксии и обмена с открытой частью моря.

Ключевые слова: Экосистема, северо-западный шельф, биогенные элементы. 

Введение

Северо-западный шельф (СЗШ) Черного моря – один из самых 
высокопродуктивных районов моря, первичная продукция которого находится 
в прямой зависимости от наличия и поставки жизненно важных биогенных 
элементов (азот, фосфор, кремний). В то же время влияние избыточного по-
ступления биогенов является причиной эвтрофикации водоема и связано как 
с природно-климатическими, так и с антропогенными факторами. Объект 
исследований – экосистема СШЧМ. Предметом настоящего исследования 
является поступление биогенов с речными водами реки Дунай. 

По данным различных источников [8, 9] за период 1980-1990 годы пре-
обладающая роль в поступлении биогенных элементов на северо-западный 
шельф отводится именно реке Дунай. Кроме того, в работе [7] было высказано 
предположение о наступлении периода деэвтрофикации северо-западной час-
ти Черного моря в период 1995-2005 годы за счет уменьшения поступления 
биогенных элементов с речным стоком. 

В свете указанных работ была поставлена цель – оценить динамику посту-
пления биогенных элементов с речными водами Дуная за несколько временных 
периодов (1980-1990 годы и 1995-2005 годы) с учетом особенностей циркуля-
ции вод, водообмена между северо-западной частью и глубоководной зоной, 
объемов сбросов от береговых источников. Кроме того, дана оценка трансфор-
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мации биогенных элементов с учетом процессов, протекающих в донных отло-
жениях в период гипоксии.

Материалы и методы исследований

В данной работе были использованы материалы анализа химического со-
става морской воды, полученные в многочисленных морских экспедициях, при 
участии Морского гидрофизического института НАН Украины, Института би-
ологии южных морей НАН Украины и данные, заимствованных из публикаций 
зарубежных авторов. 

Результаты исследований и их анализ

Проведем анализ многолетней изменчивости поставки биогенных элемен-
тов в северо-западную часть Черного моря по каждому из биогенов. 

Фосфор. Существует несколько природных источников поступления 
фосфора в море – это реки, атмосферные осадки, эоловый перенос, обмен с 
донными отложениями и водообмен через проливы. В наше время появился 
дополнительный источник фосфора – антропогенный. Средние содержания 
фосфатов в верхнем квазиоднородном слое вод за десятилетия 1950-60 гг. и 
1985-95 гг. (период сильного эвтрофирования бассейна) возросли примерно в 
два раза. Рост поступления фосфора за период 1972-90 гг., по-видимому, мог 
стать одной из причин расширения зон гипоксии и заморов на северо-западном 
шельфе до 40 000 км2 и гибели донной фауны от 3,0 до 8,0 млн. т в год [8]. Сред-
негодовое поступление фосфатов в северо-западную часть моря (103 т/ год) 
приведено в таблице 1.

Таблица 1 
Среднегодовое поступление фосфатов в северо-западную часть моря, 103 т/год [5].

Источники фосфора
Формы фосфорных соединений

Сумма Потери
Растворенные Взвешенные

Терригенный аэрозоль 0,61 0,89 1,5 Отток с морскими
водами в глуб. зону

Речной сток 11,100 28,788 39,888

Дренаж с суши 1,92 5,01 6,93 111,318

В том числе:

Сброс сточных вод 1,73 1,73 33,000 (в осадки)

Подземный сток 0,19 0,19

Приток с морскими
водами из глуб.зоны 96,000 96,000

Всего: 109,63 34,688 144,318 144,318
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Согласно данным таблицы 1, поток фосфора в глубоководную зону из 
северо-западной части превышает его поток из глубоководной зоны на величи-
ну 15318 т фосфора за год. Эта величина, по-видимому, характеризует уровень 
антропогенного влияния северо-западной части моря на экосистемы его глубо-
ководной зоны.

Для оценки изменения поставок фосфора со стоком реки Дунай за период 
1990-2005 гг. анализировались данные работы [9], где приведена информация 
о поставке фосфора и неорганического азота рекой Дунай за указанный период 
(рис. 1).

   (а) (б)

Рис. 1. Динамика поставки неорганических форм азота (а) и фосфора (б) рекой Дунай за 
период 1990-2005 гг.

Согласно этим данным поступление фосфора с реками уменьшилось почти 
в четыре раза (рис. 1б), что в определенной мере может быть подтверждением 
начала периода «деэвтрофикации» (по терминологии, предложенной в работе 
[7]). Другая ситуация наблюдается для неорганических форм азота (рис. 1а). 

Азот. Сведения о стоке рек и поставках неорганических форм азота реками 
северо-западной части моря в 60-90-е годы приведены в работе [6]. Из данных 
работы [6] следует, что в речных водах нитраты составляют 67%, при этом 
81% от неорганических форм азота поставляет в море река Дунай. Содержание 
аммиачной формы азота в Дунайской воде в 80-е годы составляла 0,24 мг/л, в 
последующие 90-е годы отмечена тенденция его увеличения из-за антропоген-
ного влияния и уменьшения нитрификации [4], а также в связи с поступлением 
аммиачного азота из донных отложений согласно [6,7].

Итоговым является преобладание потока всех форм азота из мелководья в 
глубоководную часть моря. В количественном исчислении это преобладание 
выражается в 17000 т всех форм азота за год. Очевидно, такой величиной мож-
но оценить антропогенное влияние северо-западной части моря на экосистемы 
открытого моря. Результаты расчетов потоков неорганических форм азота для 
северо-западной части моря представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Исходная информация для расчета потоков минеральных форм азота и 

результаты расчетов для СЗШ Черного моря [6].

Параметр Размерность
Зима Лето

Приток Отток Приток Отток

Объём морских вод м3/с·104 33,1 29,4 12,80 19,2

Средняя концентрация в слое :

NO3
NO2

-

NH4
+ 

мгN/м3
23,0
0,8
26,0

3,7
0,4
55,0

7,30
0,50
20,00

2,7
0,2
17,7

Суммарные потоки в слое :

NO3
NO2

-

NH4
+

тN/год·104
6,0
0,2
6,6

0,8
0,9
12,5

0,90
0,05
2,00

0,4
0,3
2,6

Сумма потоков 12,8 14,2 2,95 3,3

Средний приток за год (зима +лето) – 15,8·104т.
Средний отток за год (зима + лето) – 17,5·104т. 
Сравнивая эту величину с аналогичной для фосфора, приведенной в табли-

це 1 и в работе [5], следует отметить, что она существенно ниже, если исходить 
из стехиометрического соотношения потребления азота и фосфора при синтезе 
органического вещества. Это отношение P:N =1:16, при существующем потоке 
фосфора из СЗШ, для азота она должна бы составить величину 252800 т/год. 
Очевидно, в значительном уменьшении поступающего из СЗШ азота могли 
сыграть роль процессы денитрификации, связанные с образованием молеку-
лярного азота и его потерей в атмосферу.

В северо-западную часть моря поступает относительно небольшая часть 
NO3, NO2

-, NH4
+ из атмосферы – 4,6%, и почти поровну с речным стоком (35,4%) 

и с морскими водами из открытой части моря (32,0%), и с побережья (28,0%). 
Из общего поступления на СЗШ 35,7% всех неорганических форм азота уходит 
в глубоководную зону, остальная часть 64,3% переходит в активный ил осадков 
[6]. Величина диффузионного потока азота со дна в воду в северо-западной 
части равна 11,0 мг/м2·сут. Диапазон колебания плотностей потоков азота для 
отложений на СЗШ от -5,97 (поток в осадки) до +41,01 мг-ат N/м2·сут (из осад-
ков в воду). 

Из представленной на рис. 1а сравнительной динамики поставки неоргани-
ческих форм азота рекой Дунай за период 1995-2005 гг. следует, что в отличие 
от фосфатов (рис. 1б), содержание неорганических форм азота в водах реки 
Дунай не уменьшилось в последние годы. Так, в 2003 г. оно было на уровне 
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1991, 1993, 1996 и 1999 годов, очень незначительное уменьшение наблюдалось 
только в 2005 г. Таким образом, анализ динамики поступления неорганичес-
кого азота со стоком реки Дунай за последнее десятилетие не позволяет со-
гласиться с утверждением автора [7] о наступлении периода деэвтрофикации 
для северо-западного шельфа Черного моря за счет уменьшения поступления 
биогенных элементов с реками.

Следует также отметить, что трансформация биогенных элементов, по-
ступающих в акваторию СЗШ Черного моря как со стоками реки Дунай, так 
и из других источников, перечисленных выше, осуществляется через многие 
процессы различной природы (физические, гидрохимические, геологические, 
микробиологические и др.).

Одним из важных в динамике биогенных элементов процессом, который ха-
рактерен для СЗШ Черного моря и определяется комплексом как антропогенных, 
так и природно-климатических факторов, является гипоксия. В последние де-
сятилетия из общей площади СЗШ (~70000 км2) примерно 40000 км2 бывают 
подвержены гипоксии [3]. Доля азота, захороненного в донных отложениях, 
составляет 64,3% от его внешней нагрузки. 

При эпизодически возникающих в северо-западной части моря явлениях 
гипо ксии и заморов сильно увеличивается поток фосфора из донных отложе-
ний. Большая часть фосфора (55-65%), выделяющегося из илов в воду, сорби-
руется взвешенным веществом и переходит в форму минерального взвешенно-
го. Переход растворенных минеральной и органической форм фосфора одна в 
другую происходит быстрее, чем диффузия PO4

3- из ила в воду. При анаэробных 
условиях (гипоксия) сорбционно-обменные процессы в илах с участием PO4

3- 
идут быстрее, чем взаимопревращение минерального и органического фосфора.

Таким образом, увеличение или уменьшение поступления биогенных 
элементов с водами реки Дунай не означает однозначного повышения или 
уменьшения их в водах северо-западного шельфа моря. Ведь в условиях ги-
поксии, периодически возникающей на северо-западном шельфе физичес-
кие процессы сорбции и десорбции способствуют увеличению поступления 
фосфора и азота из донных отложений. В то же время протекающая в усло-
виях гипоксии микробиологическая денитрификация ведет к уменьшению 
солевых форм азота и его потери в атмосферу в виде молекулярного азота. 
Количественных оценок данного процесса пока не имеется.

Кроме гипоксии, значительное влияние на динамику биогенных элементов 
имеют гидродинамические процессы, которые в свою очередь определяются 
природно-климатическими факторами.

Вдоль северо-западных берегов рассматриваемой акватории во все сезоны 
года наблюдаются резко выраженные фронты солености и плотно сти. Темпе-
ратурный фронт здесь хорошо выражен с ноября по март [1]. Для выяв ления 
климатических особенностей распространения сильно распресненных и 
загрязненных вод построена среднегодовая схема распределения соленос-
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ти верхнего десятиметрового слоя вод западной части Черного моря и схе-
ма переноса приповерхностных вод (рис.2). При пересечении фронтальной 
зоны концентрации фосфатов в поверхностной воде уменьшаются в пределах 
9,5-132  раза, нитраты – 8-17 раз, аммонийный азот – до 8 раз.

Из полученных нами оценок также следует, что при эпизодических 
прорывах Дунайских вод через фронтальную зону, которые происходят при 
преобладании ветров определенных направлений, наибольшую нагрузку для 
экосистемы СЗШ будут давать дополнительные количества азота в виде ни-
тратов и аммония, поскольку кроме малого выведения этих элементов через 
физико-химические процессы, протекающие во фронтальной зоне, речная 
вода согласно данным представленным в работе [2] отличается чрезвычайно 
высоким содержанием нитратов, близким к их содержанию в сточных водах.

 (а) (б)

Рис. 2. Среднегодовая схема распределения солености верхнего десятиметрового слоя вод  
(а) и схема переноса приповерхностных вод (б) осевая линия фронтальной зоны.

Кроме дополнительных количеств фосфора и азота, поступающих с 
речными водами, для исследуемого региона существует еще один источник 
этих биогенных элементов – сточные воды.

Таким образом, экологическое влияние загрязненных речных вод на функ-
ционирование экосистемы центральной части северо-западного района зави-
сит от синоптических ситуаций в регионе. Они обеспечивают продолжитель-
ность и частоту прорыва фронтальной зоны и проникновение загрязненных 
вод на акваторию шельфа.

Выводы

Показано, что за последние годы количество поступающего с Дунайскими 
водами биогенного фосфора существенно уменьшилось, а количество неорга-
нического азота осталось без изменений. Это не позволяет однозначно судить 
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о наступлении периода деэвтрофикации в северо-западной части Черного моря 
за счет уменьшения поставки биогенных элементов реками.

Гипоксия и сопровождающие ее заморы сказываются на величине дополни-
тельного поступления биогенных азота и фосфора, вследствие возникновения 
на границе вода – дно восстановительных условий и перехода азота и фосфора 
из донных отложений в придонную воду, способствуя, таким образом, вторич-
ному загрязнению акватории. Одновременно протекающие в период гипоксии 
процессы денитрификации ведут к уменьшению солевых форм азота и потерей 
его в атмосферу в виде молекулярного азота. 
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Резюме
Наведені оцінки динаміки надходження біогенних елементів з водами ріки Дунай за 

два періоди 1960-1990 рр. і 1990-2005 рр., його вплив на рівень евтрофікації північно-
західної частини Чорного моря та трансформацію біогенних елементів в системі вода-
донні відклади в умовах гіпоксії та обміну з відкритою частиною моря.
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LONG-TERM DYNAMICS OF BIOGENIC ELEMENTS  
IN THE NW BLACK SEA SHELF

Abstract
Dynamics of biogenic elements deposit by the river Danube has been estimated for two 

periods 1960-1990 and 1990-2005 as well as its influence on the rate of eutrophication of the 
north-western part of the Black sea and transformation of biogenic elements in the coupled 
system sea-bottom sediment while hypoxia and open sea exchange processes were taking 
place.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЛАГИЧЕСКИХ И ДОННЫХ 
СООБЩЕСТВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Рассматривается многолетняя динамика количественных показателей пелагиче-
ских и донных сообществ (фитопланктон, зоопланктон, мейобентос, макрозообентос) 
в северо-западной части Черного моря в условиях изменяющейся степени эвтрофиро-
вания данной акватории.

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, мейобентос, макрозообентос, эв-
трофирование.

Введение

Особое значение на протяжении последних десятилетий уделяется изуче-
нию жизнеспособности морских экосистем украинского шельфа Черного 
моря, имеющих большое значение для формирования морских биоресурсов и 
рекреационных зон. В связи с этим основное внимание уделяется изучению 
современного состояния и тенденций изменения структурных характеристик 
(биоразнообразия, размерно-весовые параметры, численность, биомасса) био-
ты в условиях антропоген пресса. Три реки (Дунай, Днепр и Днестр) вливают 
свои воды в северо-западную часть Черного моря на небольшом расстоянии 
друг от друга. Суммарная площадь бассейнов рек, впадающих в эту часть моря 
составляет 1456000 км2, при площади ее акватории 27800 км2. Как следствие, 
на каждый квадратный километр площади приходится 52 км2 высоко урбани-
зированной территории бассейна [1]. Объекты исследований: фитопланктон, 
зоопланктон, мейобентос, макрозообентос, ихтиофауна.

Цель работы – проанализировать многолетние изменения биоты (планктон-
ные и донные сообщества) северо-западной части Черного моря. Объект ис-
следований – фитопланктон, зоопланктон, мейобентос, макробентос. Предмет 
исследований – современное состояние пелагических и донных сообществ 
северо-западной части Черного моря.

© Л.В. Воробьева, Д.А. Нестерова, Л.Н. Полищук, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб, 2014
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Материалы и методика исследований

Материалом для настоящей статьи послужили количественные пробы по 
фитопланктону, зоопланктону, мейобентосу, макробентосу, отобранные с бор-
та НИС «Спрут» в период 2005 – 2011 гг. по стандартным сеткам станций в 
Одесском морском регионе и на Придунайском взморье (всего за пять лет было 
выполнено более 180 станций). Все пробы фиксировались на борту судна, а их 
обработка велась по стандартным методикам в лаборатории. Для объектов ис-
следований определялся видовой состав, численность и биомасса. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В Одесском регионе в 2005 – 2010 гг. число найденных видов фитопланкто-
на, относящихся к шести отделам, а именно диатомовых, динофитовых, сине-
зеленых, зеленых, эвгленовых и золотистых, колебалось от 40 (май 2005 г.) до 
55 (июль 2010 г.). Наибольшим числом видов были представлены диатомовые 
(Skeletonema costatum, Diatoma elongatum, Cyclotella caspia Nitzschia closterium, 
Thalassionema nitzschioides) и динофитовые водоросли (Heterocapsa triquetra, 
Akahiwo sanguinea, Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum cordatum, Gyrodinium 
adriaticum, Lingulodinium polyedrum, Neoceratium fusus). Далее следовали зеле-
ные (Monoraphidium arcuatum, Scenedesmus quadricauda, Pterosperma cristatum) 
и синезеленые (Oscillatoria kiselevii, O. planctonica), а эвгленовые и золотистые 
были представлены 1 – 3 видами. В районе исследований неоднократно про-
исходило «цветение» воды, которое формировалось вспышками развития диа-
томовых (Sceletonema costatum), динофитовых (Heterocapsa triquetra) и сине-
зеленых (Oscillatoria kisselevi). В последние годы в фитопланктоне Одесского 
региона отмечались вспышки развития видов, которые в прежние годы не вхо-
дили в список видов – возбудителей «цветения» воды [3]. К таким видам отно-
сится динофитовая Scrippsiella trochoidea и синезеленая Spirulina laxissima. Из 
них наиболее сильным по абсолютной величине было «цветение» Oscillatoria 
kisselevi, а численность клеток составляла (147∙106 кл.·л-1) [8]. 

При значительной неоднородности пространственного распределения фи-
топланктона в Одесском регионе повышенные величины численности и био-
массы часто отмечались на станциях, расположенных в непосредственной бли-
зости от береговой линии. По вертикали концентрации фитопланктона почти 
постоянно наблюдались в поверхностном слое моря. В этом слое по сравнению 
с придонным численность клеток возрастала на 1 – 2 порядка. 

Следует отметить, что от 2008 г. к 2010 г. в фитопланктоне Одесского регио-
на наметилась тенденция усиления роли динофитовых и эвгленовых водорос-
лей в образовании биомассы и сокращения диатомовых. 

Так, в августе 2008 г. вклад диатомовых в образование биомассы фито-
планктона составил 59,3 %, динофитовых 40,1 %, а эвгленовых 0,1 %. В июне 
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2010  г. по биомассе доминировали динофитовые (53 %), вклад эвгленовых воз-
рос до 5,3 %, а диатомовых не превышал 7,4 %.

Современное состояние развития зоопланктона северо-западной части Чер-
ного моря рассматривается на примере двух её составляющих участков: Одес-
ском морском регионе и Придунайском районе за период 2005 – 2011 гг. в сопо-
ставлении с ретроспективными данными за период 1979 – 1989 гг. 

В Одесском морском регионе и Придунайском районе за указанные периоды 
можно констатировать, что количественные показатели (численность, биомас-
са общего зоопланктона и его кормовой и некормовой компоненты) претерпели 
значительных изменений. В Одесском морском регионе численность общего 
зоопланктона уменьшилась в 6,5 раза (13816 экз.∙м-3 против 89550 экз.∙м-3), а 
его биомасса – в 3,8 раза (572 мг∙м-3 против 2170 мг∙м-3). Соответственно этому 
численность и биомасса кормового и некормового зоопланктона также значи-
тельно сократились. Численность кормового зоопланктона сократилась почти 
в 8 раз (9039 экз.∙м-3 против 60828 экз.∙м-3), а его биомасса – почти в 4 раза 
(66 мг∙м-3 против 244 мг∙м-3). Численность некормового зоопланктона сократи-
лась в 6 раз (4777 экз.∙м-3 против 28722 экз.∙м-3), а его биомасса почти в 4 раза 
(505  мг∙м-3 против 1926 мг∙м-3). 

В Придунайском районе развитие зоопланктона в 2000-е годы имеет ту же 
тенденцию, что и в Одесском морском регионе, но здесь произошедшие из-
менения менее существенны. Численность и биомасса общего зоопланктона 
уменьшились в 2 раза (38986 экз.∙м-3 против 74561 экз.∙м-3 и 1273 мг∙м-3 против 
2746 мг∙м-3). При этом численность кормового зоопланктона осталась на том 
же уровне (29259 экз.∙м-3 и 29060 экз.∙м-3), а его биомасса увеличилась почти в 
2 раза (284 мг∙м-3 против 155 мг∙м-3). В то же время численность некормового 
зоопланктона уменьшилась почти в 5 раз (9727 экз.∙м-3 против 4550 экз.∙м-3), а 
его биомасса – почти в 3 раза (990 мг∙м-3 против 2590 мг∙м-3). 

В обеих акваториях в 2000-е годы значительного сокращения претерпе-
ло развитие представителя некормовой компоненты – эврифага Noctiluca 
scintillans. В обеих акваториях развитие зоопланктона в отдельно взятом сезо-
не имеет свои особенности. В Одесском морском регионе наиболее значимое 
сокращение численности общего зоопланктона (в 12,5 раз) отмечалось летом 
(весна в 3 раза, осень почти в 4 раза). В Придунайском районе наиболее зна-
чимое снижение развития зоопланктона приходилось на осень: численность 
общего зоопланктона сократилась в 35 раз (1787 экз.∙м-3 против 63696 экз.∙м-3). 
Сокращение развития зоопланктона в той или иной степени произошло на 
уровне всех основных таксономических групп. 

В современных условиях на фоне общей тенденции сокращения развития 
зоопланктона в некоторых его таксономических группах наблюдается увели-
чение численности отдельных видов. Так, например, в Одесском морском ре-
гионе численность Pleurobrachia rhodopis (Ctenophora) увеличилась в 13 раз.
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В отличие от количественных показателей развития зоопланктона его ви-
довая структура в современных условиях не претерпела существенных из-
менений и характеризуется значительным разнообразием (более 155 видов). 
При этом Придунайский район, по сравнению с Одесским морским регио-
ном, характеризуется более высоким видовым разнообразием (119 против 
82), а также более значительным количеством представителей пресноводно-
солоноватоводного комплекса (54 против 23).

Полученные результаты о современном состоянии зоопланктона северо-
западной части Чёрного моря свидетельствуют о перестроечных процессах в 
его структуре, а значительное сокращение развития общего зоопланктона и в 
частности видов N. scintillans и Pleopis polyphemoides – показателей эвтрофно-
сти [4, 5, 6] может свидетельствовать о её снижении в современных условиях.

Мейобентос в северо-западной части Черного моря представлен ев- и 
псевдомейобентосом. Сравнивая количественные и качественные показатели 
мейобентоса в последние годы (2010 –2011 гг.), можно отметить, что в 2010  г. 
его показатели плотности варьировали в среднем от 328960 экз.∙м-2 в При-
дунайском районе до 495489 экз.∙м-2 – в Одесском регионе. Общая биомасса 
варьировала от 1845,3 в Придунайском районе до 2048,8 мг∙м-2 в Одесском 
регионе. Качественный состав мейобентоса определяли 13 групп, из которых 
повсеместно присутствуют Nematoda и на большинстве станций Foraminifera 
и Harpacticoida, что было характерно для этой части моря последние 20 лет 
[2, 9]. По количественным показателям доминировали представители евмейо-
бентоса. Среди них Nematoda составляли 66 – 78 % (Придунайский район и 
Одесский район, соответственно) от общего мейобентоса, Harpacticoida – 24 – 
13 %. Из представителей псевдомейобентоса по встречаемости и плотности 
поселений доминировали Oligochaeta, Polychaeta и Bivalvia. Развитие процес-
сов антропогенного эвтрофирования в северо-западной части Черного моря от-
ражается на структуре, динамике плотности как всего мейобентоса, так и его 
основных групп. За последнее десятилетие произошел ряд изменений в струк-
туре мейобентосного сообщества и, главным образом, изменении доминант-
ных представителей крупных таксономических групп. В большинстве случаев 
общая численность мейобентоса на северо-западном шельфе, по сравнению 
с 80-90-ми годами прошлого века, резко уменьшилась плотность поселений 
фораминифер. Общая биомасса мейобентоса увеличилась за счет присутствия 
гарпактикоид, доля которых в ней в последние 5–6 лет составляла 31 – 50 % 
(в 2011 году их доля в общей биомассе мейобентоса составила 85,1 %). Мож-
но констатировать, что качество кормовой базы для молоди рыб придонного и 
донного комплексов улучшилось.

В 2011 г. в Одесском регионе показатели плотности мейобентоса по сравне-
нию с 2010 г. существенно не изменились и составили в среднем 387000 экз.∙м-2 
(средняя биомасса – 3519,9 мг∙м-2). В Дунайском регионе средняя плотность 
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мейобентоса уменьшилась почти в два раза, составив в среднем 142341 экз.∙м-2, 
средняя биомасса на 10 % выше, чем в 2010 г.

В обоих районах также доминировали по встречаемости и плотности по-
селений представители евмейобентоса. Однако, следует отметить рост доли 
Harpacticoida в общей плотности мейобентоса. Так, Harpacticoida составили 
42  % в придунайских районах и 48 % в Одесском районе. Заметно увеличи-
лось и биомасса по сравнению с 2010 годом. В формировании общей биомассы 
наиболее значительную роль играли Harpacticoida и Oligochaeta, Polychaeta, 
Bivalvia.

В 2005 – 2011 гг. в Одесском морском регионе на 242 станциях в диапазоне 
глубин 6 – 27 м были зарегистрированы 80 таксонов макрозообентоса. Количе-
ственные показатели донной фауны на станциях варьировали в значительных 
пределах, что объясняется, главным образом, мозаичным распределением дон-
ных отложений. Численность макрофауны на станциях была 10 – 48070  экз.∙м-2, 
составив в среднем 2898,7 экз.∙м-2, биомасса – 0,1 – 8954,5  г∙м-2 (средняя 
551,8)  г∙м-2. Во время каждой из 11 съемок найдено от 38 до 56 (в  среднем 48) 
таксонов. Изменения качественного состава бентоса между отдельными съем-
ками проходили за счет таксонов с низкими количественными показателями. 
Макрозообентос представлен почти исключительно морским эвригалинным 
комплексом (99,8 % численности и биомассы). Среди основных таксономиче-
ских групп по количеству таксонов (30) преобладали ракообразные, по числен-
ности – моллюски (45,8 %) и черви (42,6 %), по биомассе – моллюски (96,0 %).

В число основных таксонов (Р ≥ 50,0%) вошли шесть видов (Harmothoe 
imbricata, Neanthes succinea, Polydora cornuta, Heteromastus filiformis, Melinna 
palmata, Mytilus galloprovincialis), составив в сумме 52,3 % численности и 
84,9  % биомассы.

По сравнению с периодом 1994 – 1999 гг. (10 съемок, 260 станций) био-
логическое разнообразие макрозообентоса увеличилось в 1,5 раза (с 53 до 80 
таксонов), средняя численность – в 1,4 раза (с 2055,9 до 2898,7 экз.∙м-2) [7]. При 
этом средняя биомасса уменьшилась в 2,0 раза (с 1087,3 до 551,8 г∙м-2). Умень-
шение биомассы бентоса произошло, главным образом, за счет мидии, средняя 
биомасса которой уменьшилась в 2,3 раза (с 1043,8 до 454,3 г∙м-2). Простран-
ственное распределение количественных показателей макрозообентоса было 
неравномерным: наиболее высокие значения численности и биомассы были 
приурочены к песчано-ракушечным отложениям на глубине 6 – 16 м, наиболее 
низкие – к черным илам на глубине 20 – 27 м.

Наиболее массовым видом (20,1 % численности, 82,3 % биомассы) была 
мидия, представленная особями длиной до 80 мм. По численности (55,1 %) до-
минировала молодь длиной до 10 мм; моллюски промыслового размера (50  мм 
и более) составляли всего 1,2 %. С увеличением глубины от 6 – 10 м до 20 – 
27  м средняя численность мидии снизилась в 4,4 раза.
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Средняя биомасса кормового (для рыб) компонента составила 
96,2  г∙м- 2 (17,4  % от биомассы всего бентоса), в ее составе доминировали 
моллюски (77,6 %). При средней биомассе мидии 454,3 г∙м-2 только 32,9 г∙м-2 
(7,2  %) относились к кормовой части; при этом сами мидии составляли ровно 
треть (33,3 %) биомассы всего кормового макрозообентоса.

Среди шести основных трофических групп по количеству таксонов (32) 
преобладали детритофаги; по численности – детритофаги (47,8 %) и сестоно-
фаги (43,0 %), по биомассе – сестонофаги (96,0 %). Индекс однообразия тро-
фической структуры макрофауны составил 0,90.

Количество таксонов и численность ин- и эпифауны были почти одинако-
выми¸ по биомассе (86,2 %) доминировала эпифауна. По количеству таксонов 
(69) лидировали вагильные гидробионты, по биомассе (87,2 %) – сессильные; 
численность обоих комплексов была почти одинаковой.

Зарегистрированы 6 видов – вселенцев разных таксономических групп 
(Polydora cornuta, Rapana venosa, Anadara inaequivalvis, Mya arenaria, Balanus 
improvisus и Rhithropanopeus harrisi tridentata), которые, за исключением 
B.  improvisus, в Черном море были обнаружены сравнительно недавно, в 
1937 – 1982 гг. 

Выводы

Результаты многолетних исследований показали, что в целом современное 
состояние пелагических и донных сообществ северо-западной части Черного 
моря можно охарактеризовать как относительно стабильное и удовлетвори-
тельное.
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Резюме
Отримані результати свідчать про перебудовні процеси в структурі пелагічних 

угруповань (фітопланктон, зоопланктон). За останнє десятиріччя в мейобентосному 
угрупованні змінилися домінантні представники великих таксономічних груп, якість 
кормової бази для молоді риб придонного та донного комплексів покращилась. Макро-
зообентос стабільний.
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Abstract
The results show the tuning process in the structure of pelagic communities (phytoplankton, 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ 
МИДИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ 

Анализируется временная изменчивость возрастной структуры поселений мидий 
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 северо-западного шельфа Черного моря за пери-, 1819 северо-западного шельфа Черного моря за пери-
од 1984–2006г.г. При изучении морфологической структуры мидий в этом регионе ра-
нее выявлены 3 морфологических типа: galloprovincialis-, trossulus- и edulis-подобные, 
отличающиеся между собой структурными и функциональными характеристиками. 
Влияние гипоксии и вселения близкородственных видов на поселения черноморского 
моллюска рассматривается в концептуальной модели.

Ключевые слова: мидия, Черное море, гипоксия, морфологические типы. 

Введение
Объект исследования – популяция мидий Mytilus galloprovincialis Lamarck, 

1819 северо-западного шельфа Черного моря.
Предмет исследования – временная изменчивость структурной организа-

ции популяции мидий, зависимость от факторов среды.
Мидии Mytilus galloprovincialis широко распространены на шельфе Черного 

моря и в обрастаниях различных гидротехнических сооружений. Они являют-
ся существенным компонентом морских биологических ресурсов как объекты 
промысла и марикультуры. Высокий фильтрационный потенциал этого мол-
люска способствует снижению эвтрофирования и загрязнения вод. 

Важным показателем состояния популяции мидий является ее размерно-
возрастная структура. Она отражает степень ежегодного пополнения поселе-
ний молодью, скорость роста моллюсков, их смертность и продолжительность 
жизни в данных условиях среды. Однако данные по возрастной структуре по-
селений мидий Черного моря немногочисленны [5,6,7] и не затрагивают полно-
го анализа межгодовых изменений возрастной структуры поселений мидий. 
Анализ морфологической структуры моллюсков, основанный на соотношени-
ях призматического и перламутрового слоев в раковинах черноморских мидий, 
был осуществлен не так давно [5]. И хотя генетические подтверждения присут-
ствия M. trossulus, M. edulis и их гибридов с нативными Mytilus galloprovincialis 
в Черном море отсутствуют, однако межвидовая гибридизация моллюсков рода 
Mytilus в других морях известна [2,8], и некоторые структурные и физиоло-
гические различия между  морфологическими типами черноморских мидий 
подтверждаются [3,5]. 
© Н.М. Шурова, 2014
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Цель исследования – изучение временной изменчивости размерно-
возрастной структуры поселений мидий северо-западного шельфа Черного 
моря, анализ распределения морфологических типов мидий, выявление разли-
чий в их росте, смертности, продолжительности жизни. Влияние гипоксии вод 
на популяционные параметры моллюска.

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проанализировать временную изменчивость размерно-возрастной 

структуры поселений мидий северо-западного шельфа Черного моря.
2.  Установить распределение разных морфологических типов в поселе-

ниях черноморской мидии и их взаимосвязь с факторами среды.
3.  Выявить влияние масштабных антропогенных воздействий (гипоксия 

вод и непреднамеренное вселение в Черное море близкородственных видов) на 
популяционные параметры черноморской мидии.

Материалы и методы исследования

Длина раковин мидий измерялась штангенциркулем с точностью 0.1мм. 
Индивидуальный возраст определялся при помощи подсчета годовых слоев 
на продольных распилах раковин мидий [4]. Размерно-возрастная структура 
поселений мидий северо-западного шельфа Черного моря регулярно изуча-
лась нами в период 1984–1993 г.г. Пробы моллюсков собирались практичес-
ки ежегодно на стандартных гидробиологических станциях, расположенных в 
различных районах северо-западного шельфа на глубине от 5.5 до 35 м. Для бо-
лее позднего её анализа использованы бентосные пробы, собранные в между-
народной экспедиции на шельфе Украины и Румынии в июле-августе 2006  г., в 
Одесском и Дунайском регионах – в 2005–2012 г.г.

Результаты и обсуждение

В 50–70 годы прошлого столетия запасы мидий в северо-западной части Чер-
ного моря были довольно значительными [1]. Однако усиление эвтрофирования 
вод в начале 80-х годов способствовало появлению зон длительной гипоксии 
придонных вод, что приводило к массовой гибели бентосных организмов, в 
том числе и мидий. Причем, смертность моллюсков разного возраста оказа-
лась не одинаковой. Наибольшая гибель отмечена для молоди и мидий стар-
ших возрастных групп. И, если молодью поселения моллюсков пополнялись 
довольно быстро (по мере их размножения), то гибель старших возрастных 
групп вызывала постоянное их омоложение. 

Анализ многолетних материалов по размерно-возрастной структуре посе-
лений мидий северо-западного шельфа Черного моря показывает (табл. 1) её 
значительные изменения, как в численности возрастных классов, так и в их 
соотношениях. Особенно большие перемены в размерно-возрастной структуре 
мидий (когда максимальная продолжительность жизни моллюсков снизилась 
более чем вдвое) характерны для конца 80-х и начала 90-х годов.
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В 2006 г. мидии открытых районов Черного моря насчитывали 11 возрастных 
классов, хотя в кутовых частях Каркинитского и Егорлыцкого заливов их чис-
ло достигало 17–20-ти. Увеличение возрастных групп моллюсков свидетель-
ствует о некотором улучшении состояния поселений мидий этого региона по 
сравнению с 90-ми годами. Однако популяция мидий в целом оставалась срав-
нительно молодой и насчитывала меньшее число возрастных классов, чем в 
1984–1985 гг.

Таблица 1
Межгодовые изменения численности возрастных классов мидий  

в северо-западной части Черного моря

Возраст,
год

Относительная численность (%) возрастных классов мидий в разные годы 

1984 1985 1986 1989 1990 1992 1993 2006

0+ 34.66 26.98 61.19 36.67 61.34 67.65 57.90 41.27

1+ 17.81 16.44 14.47 24.64 15.35 19.68 24.58 15.80

2+ 13.52 21.90 11.15 15.42 10.33 8.57 9.90 16.46

3+ 15.64 16.50 6.46 10.58 6.74 2.92 4.76 15.58

4+ 7.27 7.74 1.73 7.04 3.78 0.82 2.21 8.38

5+ 4.10 3.68 1.06 3.02 1.54 0.17 0.34 1.88

6+ 1.42 2.42 1.14 1.25 0.68 0.15 0.26 0.29

7+ 1.56 1.66 1.06 0.52 0.17 0.02 0.04 0.26

8+ 1.60 0.82 0.72 0.19 0.06 0.02 0.01 0.04

9+ 0.61 0.51 0.35 0.22 - - - 0.02

10+ 0.41 0.45 0.19 0.16 0.01 - - 0.02

11+ 0.30 0.27 0.08 0.08 - - - -

12+ 0.39 0.25 0.05 0.02 - - - -

13+ 0.22 0.09 0.07 0.02 - - - -

14+ 0.17 0.09 0.03 0.06 - - - -

15+ 0.11 0.04 0.05 0.05 - - - -

16+ 0.09 0.02 0.03 - - - - -

17+ 0.04 0.02 0.07 0.02 - - - -

18+ 0.02 0.04 0.03 0.02 - - - -

19+ 0.02 0.04 0.03 - - - - -

20+ 0.01 0.02 0.02 - - - - -

21+ 0.01 0.01 0.02 0.02 - - - -

26+ 0.01 0.01 - - - - - -
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Классификационные функции, выявленные для мидий группы M. edu-. edu-edu-
lis Северного полушария, использованы [5] для анализа морфологической 
структуры мидий Черного моря. В результате было установлено, что во всех 
рассмотренных районах наряду с типичными M. galloprovincialis встречаются 
edulis- и trossulus-подобные моллюски. Наиболее многочисленны (до 50 %) в 
обрастаниях гидротехнических сооружений Одесского порта edulis-подобные 
особи. На шельфе Болгарии их значительно меньше – 13 %. Среди мидий дли-
ной 20–45 мм количество edulis-подобных особей составляет 11–27 %, тогда 
как среди более крупных моллюсков – только 2–8 %. Уменьшение количества 
таких особей по мере роста черноморских мидий аналогично выявленному в 
прибрежных водах Англии [9] существенному возрастному снижению числен-
ности M. edulis в гибридной зоне c M. galloprovincialis.

Наибольшая доля trossulus-подобных моллюсков характерна прибрежным 
поселениям мидий, и с уменьшением солености вод она обычно возрастает, на-
пример, в районе судоходного канала Дунай–Черное море численность таких 
мидий может составлять 90% общей численности моллюска. На основе мно-
голетних данных (2004–2010 г.г) из поселений мидий этого региона выявлена 
прямая корреляционная связь (р=0.02, r= 0.91) доли trossulus-подобных мидий 
с коэффициентом смертности моллюсков. Также было установлено [3], что по 
мере увеличения солености вод от 15 до 18 ‰ в поселениях моллюска у Дне-
стровского лимана значительно снижается (р=0.038, r=–0.87) доля trossulus-
подобных, при одновременном возрастании доли мидий galloprovincialis-
подобных. 

Мидии разных морфологических типов северо-западного шельфа Черного 
моря проявляют [5] вариации темпов роста. Так, кривая роста galloprovincialis-
подобных моллюсков из поселения Одесского региона (глубина 8–10 м) ста-
тистически значимо (F = 21.3, P = 0.999) превышает кривую роста trossulus-
подобных мидий. Продолжительность жизни galloprovincialis-подобных 
моллюсков в этих условиях более чем в 2 раза выше, чем у trossulus-подобных 
мидий. 

Влияние эвтрофирования вод на популяцию мидий Черного моря осущест-
вляется по двум направлениям (рис. 1).

При умеренном эвтрофировании, когда в придонных горизонтах еще сохра-
няется достаточное количество кислорода, повышение содержания биогенных 
веществ способствует увеличению кормовой базы мидий и, соответственно, 
увеличению их численности, биомассы, темпов роста и продуктивности. При 
более высоких уровнях эвтрофирования становится масштабным явлением ги-
поксия придонных вод с периодическими заморами донной фауны, что и при-
водит к повышению смертности мидий, упрощению их возрастной структуры. 
При этом возможны также изменения генетической структуры популяции ми-
дий в результате отбора форм, наиболее устойчивых к дефициту кислорода. 
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Рис.1. Концептуальная модель влияния антропогенного воздействия  
на структурно-функциональную организацию популяции мидий Черного моря
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Интродукция в Черное море близкородственных видов Mytilus trossulus и 
Mytilus edulis, способных свободно скрещиваться с особями Mytilus gallopro- gallopro-gallopro-
vincialis, может изменять генофонд популяции моллюска, что отражается на 
структурных и функциональных характеристиках популяции черноморской 
мидии. 

Выводы

Коренные изменения в размерно-возрастной структуре поселений мидий 
северо-западного шельфа Черного моря (когда более чем вдвое снизилась мак-
симальная продолжительность жизни моллюсков) характерны для конца 80-х и 
начала 90-х годов. Увеличение возрастных групп моллюсков в 2006 году свиде-
тельствует о некотором улучшении состояния поселений мидий этого региона 
по сравнению с 90-ми годами. Однако популяция мидий в целом сравнительно 
молодая и насчитывает меньшее число возрастных классов, чем в 1984–1985  гг.

Различия в темпах роста, в уровнях смертности, продолжительности жиз-
ни морфологических типов мидий свидетельствуют о повышение физиологи-
ческого разнообразия Mytilus galloprovincialis Черного моря, что способствует 
увеличению общей численности популяции и расширяет возможности ее су-
ществования в неблагоприятных условиях среды, вызванных высокой степе-
нью опреснения и эвтрофирования вод Черного моря. 

Список использованной литературы 
1. Желтенкова В. М. Распределение и запасы мидий в северо-западной части Черного моря по съёмке 1958 

г. / В. М. Желтенкова // Тр. Всесоюзн. гидробиол. о-ва. – 1962.– № 12. – С. 375–399. 
2. Скурихина Л. А. Исследование двух видов мидий, Mytilus trossulus и Mytilus galloprovincialis (Bival-Bival-

via, Mytilidae), и их гибридов в заливе Петра Великого Японского моря с помощью РCR-маркеров / Л. 
А. Скурихина., Ю. Ф. Картавцев, Ф. Ю. Чичвархин, М.В. Панькова // Генетика.– 2001.– Т. 37, № 12.– 
С.1717–1720.

3. Шурова Н. М. Присутствие в Черном море trossulus–подобных мидий и особенности их распростра-trossulus–подобных мидий и особенности их распростра-–подобных мидий и особенности их распростра-
нения и экологии / Н. М. Шурова // Збірник матеріалів міжнародний науково-практичної конференції 
«Екологічні проблеми Чорного моря». – Одеса:ІНВАЦ , 2011.– С.183–186. 

4.  Шурова Н. М. Сезонные слои роста в раковинах мидий Черного моря / Н. М. Шурова, В. Н. Золотарев 
// Биология моря. – 1988. – № 1. – C. 18–22.

5. Шурова Н. М. Структурно-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного 
моря : автореф. дис. док. біол. наук 17.12.09 / Ніна Митрофанівна Шурова; Інститут біології південних 
морів ім О.О. Ковалевского НАН України.– Севастополь, 2009.– 32 с.

6.  Шурова Н.М. Межгодовая изменчивость возрастной структуры популяции мидий Mytilus galloprovin- galloprovin-galloprovin-
cialis в северо-западной части Черного моря /Н.М. Шурова //Экология моря. – 2003.– №63. – С.73–77. 

7. Шурова Н.М. Состояние естественных поселений мидий Черного моря /Н.М. Шурова // Экология 
моря. – 1989. – № 32. – С. 64–68.

8. Braby, E. S. Ecological gradients and relative abundance of native (Mytilus trossulus) and invasive (Mytilus 
galloprovincialis) blue mussels in the California hybrid zone / E. S. Braby., Somero G. N. // Marine Biology.– 
2006.– V. 148.– Р.1249–1262.

9. Gardner, J. P. A. Shell growth and viability differences between the marine mussels Mytilus edulis (L.), Mytilus 
galloprovincialis (Lmk) and their hybrids from two sympatric populations in S.W. England / J. P. A. Gardner, 
O. F. Skibinski, C.D. Bajdik // Biol. Bull. – 1993. – №185. – P. 405–416.



127

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

References
[1] Zheltenkova V. M. 1962. Raspredelenie i zapasy midij v severo-zapadnoj chasti Chernogo morya po semke 1958 

g. Tr. Vsesoyuzn. gidrobiol. o-va. (12): 375-399.
[2] Skurihina L. A., Kartavcev Yu. F., Chichvarhin F. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-Skurihina L. A., Kartavcev Yu. F., Chichvarhin F. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-L. A., Kartavcev Yu. F., Chichvarhin F. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-A., Kartavcev Yu. F., Chichvarhin F. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-F. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-. Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-Yu., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-., Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-Pankova M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti- M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-M.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-.V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-V. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-. 2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-2001. Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-Issledovanie dvuh vidov midij, Myti-Myti-

lus trossulus i Mytilus galloprovincialis (Bivalvia, Mytilidae), i ih gibridov v zalive Petra Velikogo Yaponskogo 
morya s pomoschyu RCR-markerov. Genetika. 37 (12): 1717-1720.

[3] Shurova N. M. 2011. Prisutstvie v Chernom more trossulus-podobnyh midij i osobennosti ih rasprostraneniya 
i ekologii. Zbіrnik materіalіv mіzhnarodnij naukovo-praktichnoї konferencії Ekologіchnі problemi Chornogo 
morya, 183-186. Odesa:ІNVAC

[4] Shurova N. M., Zolotarev V. N. 1988. Sezonnye sloi rosta v rakovinah midij Chernogo moray. Biologiya morya. 
(1): 18-22.

[5] Shurova N. M. 2009. Strukturno-funkcіonalna organіzacіya populyacії mіdіj Mytilus galloprovincialis Chornogo 
morya: avtoref. dis. dok. bіol. nauk 17.12.09. Іnstitut bіologії pіvdennih morіv іm O.O. Kovalevskogo NAN 
Ukraїni. Sevastopol.

[6] Shurova N.M. 2003. Mezhgodovaya izmenchivost vozrastnoj struktury populyacii midij Mytilus galloprovincia-Mytilus galloprovincia- galloprovincia-galloprovincia-
lis v severo-zapadnoj chasti Chernogo moray. Ekologiya morya. (63): 73-77. 

[7] Shurova N.M. 1989. Sostoyanie estestvennyh poselenij midij Chernogo moray. Ekologiya morya. (32): 64-68.
[8] Braby, E. S., Somero G. N. 2006. Ecological gradients and relative abundance of native (Mytilus trossulus) and 

invasive (Mytilus galloprovincialis) blue mussels in the California hybrid zone. Marine Biology. 148: 1249–
1262.

[9] Gardner J. P. A., Skibinski O. F., Bajdik C.D. 1993. Shell growth and viability differences between the marine 
mussels Mytilus edulis (L.), Mytilus galloprovincialis (Lmk) and their hybrids from two sympatric populations 
in S.W. England. Biol. Bull. (185): 405–416.

Поступила 24.03.2014 г.

Н.М. Шурова, доктор біол. наук, вед. наук. співробітник
Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України 
вул. Пушкінська, 37, Одеса, 65125, Україна

МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ 

Резюме
Аналізується тимчасова мінливість вікової структури поселень мідій Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 північно-західного шельфу Чорного моря за період 
1984–2006 р.р. При вивченні морфологічної структури мідій в цьому регіоні раніше 
виявлені 3 морфологічних типа: galloprovincialis-, trossulus- та edulis-подобні молюски, 
такі, що відрізняються між собою структурними та функціональними характеристика-
ми. Вплив гіпоксії і вселення близьких видів на поселення чорноморського молюска 
розглядається в концептуальній моделі.

Ключові слова: мідія, Чорне море, гіпоксія, морфологічні типи. 
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VARIABILITY OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF  MUSSEL 
SETTLEMENTS FROM NORTH-WESTERN SHELF OF  BLACK SEA

Abstract
Temporal variation of age structure of mussel settlements from north-western shelf of 

the Black Sea for period of 1984–2006 is analyzed. At the study of morphological structure 
of mussels from this region before exposed 3 morphological types: galloprovincialis-, 
trossulus-, and edulis-like, which are different in structural and functional organization. 
Influence of hypoxia and introduction of related species on the settlements of Black Sea 
mussels is examined in conceptual model.

Keywords: mussel, structure, Black Sea, hypoxia, morphological types.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ЧЕРНОГО МОРЯ И НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ

Освещены материалы исследований особенностей почвообразования в северо-
западной части Черного моря и на о. Змеиный. Анализируется роль природных усло-
вий в формировании ландшафтно-геохимической среды прибрежно-береговой зоны 
этой части территории Украины, влияние глобальных климатических и социально-
экономических изменений на состояние почв и земель региона.

Ключевые слова: северо-запад Черного моря, о. Змеиный, прибрежно-береговая 
зона, почвообразование, почвы, глобальное изменение климата, социально-
экономические условия.

Введение

Северо-западное побережье Черного моря и причерноморских лиманов – 
это склоновые территории различной крутизны, усложненные оврагами, бал-
ками, оползнями, фрагментами террас. Берега моря и лиманов чаще крутые, 
на отдельных участках обрывистые, глубоко расчлененные низовьями балок и 
оврагов, с обнажениями неоген-четвертичных красно-бурых глин и понтиче-
ских известняков. 

Интерес к северо-западному побережью Черного моря, острову Змеиный, 
лиманам и устьям рек в пределах Причерноморья возрос с 60-х годов прошло-
го столетия в связи со строительством современных портовых сооружений, а 
также широкомасштабным ирригационным освоением земель юга Украины. 
К настоящему времени достаточно полно изучена геология района, накоплен 
значительный материал по биологии и биоэкологии. Начиная с 80-х годов, из-
учаются почвы как компонент уникального ландшафтного комплекса региона, 
объект хозяйственного и природоохранного использования. На о. Змеиный си-
стематические почвенно-генетические исследования проводятся с 2003 г. Все 
эти данные необходимы для дальнейшего развития научных положений и тео-

© Я. М. Биланчин, А. А. Буяновский, И. В. Леонидова, Е. Е. Струцинская, 2014
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рии почвоведения как практически важной географической науки. В этой связи 
тема статьи представляется актуальной.

Основная цель работы – анализ условий и процессов образования почв ре-
гиона, особенностей их строения, состава и свойств в условиях современных 
глобальных изменений климата и социально-экономических трансформаций 
этого региона юга Украины. Объект исследования – почвы и почвенный по-
кров северо-запада Причерноморья и на о. Змеиный. Предмет исследования – 
роль природных условий в формировании ландшафтно-геохимической среды 
прибрежно-береговой зоны этой части территории Украины, влияние глобаль-
ных климатических и экономических изменений на состояние почв и земель 
региона. Важность работы в том, что такие исследования проводятся впервые, 
их результаты, безусловно, будут востребованы практикой дальнейших иссле-
дований и картографирования почв и почвенного покрова региона и террито-
рии острова, а также для дальнейшего ведения почвенно-экологического мони-
торинга на береговой территории региона.

При выполнении работ использованы традиционные методы полевых и 
лабораторно-аналитических географических исследований генезиса, состава 
и свойств почв и почвенного покрова, тенденций их современных изменений.

Материалы и методика исследований

Начиная с 1970 г., в регионе северо-западного Причерноморья, в т. ч. и на 
его побережье, активно проводятся обследования и картографирование почв 
и земель, ландшафтно-геохимические исследования в связи с интенсифика-
цией хозяйственного освоения территории и земель (распашка, мелиорация, 
химизация, рекреационное освоение и др.), усилением антропогенного пресса 
на среду и негативными эколого-геохимическими последствиями этого воз-
действия. В последние 20 лет активизировались и педогалогеохимические 
исследования в регионе в связи с региональными изменениями климата и 
уровенного режима Черного моря, в новых социально-экономических реали-
ях. Начиная с 2003 г., систематически выполняются почвенно-генетические 
и эколого-геохимические исследования на о. Змеиный, где влияние климата, 
моря и хозяйственной деятельности наиболее очевидна, а во многих отноше-
ниях и показательна.

Отметим, что важным фактором почвообразования и формирования 
ландшафтно-геохимической ситуации на побережье и на острове являет-
ся галогеохимический, значение которого в последние годы возрастает [10]. 
А. И. Кривульченко [8] даже считает целесообразным выделение галогеохимии 
и педогалогеохимии ландшафтов в качестве межотраслевого почвоведческого 
научного направления в методологии природно-географических и ландшафтно-
геохимических исследований в Причерноморье. В связи с этим, нами, наряду 
с традиционным сравнительно-географическим подходом к изучению почвоо-
бразования и почв, учитывались также биоэкологический и галогеохимиче-
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ский аспекты почвообразования в регионе в современных условиях значимого 
изменения климата, повышения уровня моря и социально-экономических реа-
лий Украины. 

Результаты исследований и их анализ

Результаты проведенного нами изучения условий, процессов и географии 
почвообразования на побережье Черного моря и на о. Змеиный, состава и 
свойств сформировавшихся здесь почв, современных тенденций их изменения 
освещены в публикациях авторов последних 10 лет [1-7, 10].

Условия и процессы формирования почв на приморских территориях и в 
районах причерноморских лиманов весьма неоднородны и специфичны ввиду 
сложного сочетания геолого-геоморфологических, гидро- и биогенных, геохи-
мических условий и процессов, воздействия моря и лиманов. Здесь отчетливо 
проявляется гипсометрическая дифференциация условий почвообразования, а 
в итоге – состава и свойств почв. В верхней трети менее крутых приводораз-
дельных (до 3-5°) склонов побережья на лессовых породах сформировались 
черноземные почвы, относительно короткопрофильные, чаще слабо- и средне-
эродированные. Встречаются и полнопрофильные разности этих почв, обычно 
на остаточных оползневых террасах и фрагментах надпойменных террас. На 
части береговых склонов почвы сильносмытые-размытые с четкими выхода-
ми/обнажениями почвообразующих и подстилающих пород. Типичны процес-
сы локального олуговения-засоления почв с образованием мочаров в местах 
выклинивания подпочвенных вод. Лиманы Причерноморья оконтурены более 
или менее выраженной субаквальной полосой, образованной современными 
террасами лиманов и устьями впадающих в них рек. Почвенный покров таких 
полос составляют солончаки и солончаковые илы со значительной примесью 
растительного и ракушечного детрита, лугово-болотные и болотные в различ-
ной степени засоленные и солонцеватые почвы. Проведено изучение генетико-
морфологических особенностей, состава и свойств почв прибрежно-береговой 
зоны моря, закономерностей их образования и распространения по площади. 

В предыдущих наших публикациях констатируется также, что на массивах 
орошения региона в последние 20 лет прослеживается тенденция к изменению 
ландшафтно-геохимической ситуации и показателей состояния почв в связи с 
резким уменьшением площадей фактического орошения и экстенсификацией 
земледелия. Изменения происходят чаще всего в направлении ухудшения по-
казателей и характеристик состояния почв и земель. Для территории же мало-
го острова Змеиный в публикациях авторов отмечается специфичность усло-
вий и процессов островного почвообразования, а также сформировавшихся 
здесь почв.

В последние годы, вероятно, в связи с повышением уровня Мирового океана 
и Черного моря, в прибрежно-береговой зоне моря и лиманов констатируется 
локальная гидроморфизация территории с тенденцией к засолению почв и га-
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лофикации растительного покрова. При этом усложняется структура почвенно-
растительного покрова. О повышении уровня моря косвенно свидетельствует 
увеличение в последние годы площади солончаков, лугово-болотных и болот-
ных почв с зарослями камышово-болотной растительности. 

Весьма своеобразны и специфичны условия почвообразования и почвы 
о.  Змеиный. В настоящее время остров находится в статусе общезоологиче-
ского заказника государственного значения и геологического памятника Укра-
ины, имеющих особую природоохранную и научную ценность. В ландшафтно-
географическом отношении территория острова – это уникальный уголок 
северо-черноморской степной природы. Естественные ландшафты здесь име-
ют черты разнотравно-злаковой степи, которая на значительной части тер-
ритории острова (в основном в заповедной зоне) сохранилась практически в 
девственном и антропогенно слабоизмененном состоянии (трава не косится, 
скот не выпасается). Это единственный очень древний (девонского возраста) 
останец суши площадью всего 20,5 га на северо-западном шельфе Черного 
моря. Поверхность острова сложена плотными силикатными (кислыми) поро-
дами, которые повсеместно выходят на дневную поверхность, занимая от 5-10 
до 30-50 % площади, а иногда и более. Кора выветривания между выходами 
скальных пород маломощная – от 1-5 до 20-30 см, каменисто-щебнистая, не-
карбонатная. Лишь на выположенных шлейфах склонов и днищах понижений 
толща элюво-делювия увеличивается до 40-50, иногда и 60-70 см. Сильная ка-
менистость коры выветривания и сформированных на ней почв обуславливает 
чрезвычайно высокую их водопроницаемость и быструю смену поверхностно-
го стока на подпочвенный [10].

Район острова – один из немногих на Украине с относительно небольшим 
количеством атмосферных осадков, всего около 300 мм/год. Но при почти су-
хостепном количестве осадков растительность острова весной и в первой по-
ловине лета напоминает северную луговую степь, а не сухую южную. Объ-
ясняется это чрезвычайно высокой способностью степных ценозов острова и 
верхних гумусово-аккумулятивных горизонтов почв, обычно совпадающих с 
корнеобитаемыми горизонтами, накапливать и удерживать влагу. Мощность 
корнеобитаемого горизонта в почвах острова составляет 15-20 (до 25) см, на 
делювиально-шлейфовых участках подножий склонов и днищах ложбин воз-
растает до 30-45 (иногда 55) см. Влага атмосферных осадков в большем коли-
честве (а часто практически полностью) накапливается степными биоценозами 
и расходуется травами в основном на транспирацию и формирование биомас-
сы. И только незначительное количество ее поступает на внутрипочвенно-
подпочвенный сток. Атмосферные осадки в районе острова в основном кисло-
го диапазона рН – от 4,8-4,9 до 6,8-7,2 (среднее значение за 2009-2012 г.г. – 6,1), 
что, наряду с кислым химизмом материнских пород, также обусловливает кис-
лотность как здешних почв, так и ландшафтов в целом. Вместе с тем в течение 
практически всего года с атмосферными осадками, сухими и влажными атмос-
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ферными отложениями («эоловой пылью»), а также непосредственно с моря 
поступают ионы морских солей (Сl, SO4, Na, Br), а также биогены (NО3, NН4, 
РО4, К) [10]. Поступление солей увеличивается в холодный сезон года, обычно 
с сильными ветрами. В последние годы наметилась тенденция к увеличению 
поступления на поверхность острова солей как с атмосферными осадками, так 
и атмосферными отложениями.

Многолетнее изучение вод подпочвенного стока показало, что их химизм 
формируется, в основном, за счет морских солей, поступающих на поверх-
ность острова с атмосферными осадками, влажными и сухими атмосферными 
отложениями, а также непосредственно с моря. Значения рН этих вод обычно 
лежат в пределах 3,1-4,4, минерализация вод 1,5-2,0 г/дм3 в 2009-2011 гг. с рез-
ким увеличениям (до 3-6, и даже 8 г/дм3) в 2012 г. Среди ионов в водах доми-
нируют морские соли – хлор- и натрий-ионы, обычно 60-80, до 90 и 60-75  % 
экв. соответственно. Весьма высоко в водах подпочвенного стока содержание 
нитрогена в форме NО3

- (до 20-30, иногда и 50-60 мг/дм3) и фосфора (30-50, 
до 100 мг/дм3 в 2009-2010 гг. и 200-300, до 350 мг/дм3 в 2011-2012 гг.). Можно 
сделать вывод, что ландшафтно- и почвенно-геохимическая роль атмосферных 
осадков на острове сводится к выносу солей из почв за пределы их толщи, т.е. 
к роли природного обессоливающего мелиоратора ландшафтов острова.

Остров характеризуется определенной неоднородностью рельефа поверх-
ности. Выделяются 5 уровней (зон) геоморфно-гипсометрического строения 
поверхности, а именно: вершинно-водораздельного гребневидного плато и 
при водораздельных пологих склонов, склоновых местностей уклоном до 
3-5  (6)о, де лювиально-аккумулятивных подножий склонов, древних морских 
террас, прибрежных крутых склонов и обрывов. Наибольшие по площади – это 
первые два гипсометрически возвышенных уровня (зон) поверхности. Склоны 
западной и северной экспозиций – несколько лучшего атмосферного увлаж-
нения. Здесь богаче растительно-степные ценозы, по сравнению со склонами 
восточной и южной экспозиций. 

Участки каменисто-щебнистого элювия или элюво-делювия между выхо-
дами на поверхность плотных пород покрыты степной разнотравно-злаковой 
растительностью. Значения общей биомассы степных фитоценозов в среднем в 
пределах 300-400, до 500 ц/га. На атмосферно лучше увлажненных склонах за-
падной и северной экспозиций биомасса на 10-20 % больше. На делювиально-
аккумулятивных выположенных подножьях склонов и днищах ложбин, куда 
с поверхностным и подпочвенным стоком поступает дополнительное количе-
ство влаги, химических элементов и веществ, травянистый покров более мощ-
ный, его общая биомасса достигает 700-1100 ц/га, из них 450-750 ц/га степного 
войлока и дернины. Это существенно больше, чем у типичных ценозах Евра-
зии и Северной Америки [9].

Вышеприведенное дает основание говорить о специфичности как условий, 
так и сущности процессов выветривания и образования почв и почвенного по-



134

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 1

крова на острове. Относительно особенностей процессов выветривания по-
верхностных плотных пород кислого химического состава говорилось выше. 
Вместе с тем очевидно, что природные биоэкологические условия и процес-
сы геохимической миграции элементов и веществ в совокупности являются 
определяющими для образования на острове почв именно черноземного типа. 
Это прежде всего степные ландшафты с доминированием достаточно богатой 
разнотравно-злаковой растительности, благоприятные режимы для процессов 
гумусообразования и гумусоаккумуляции в условиях целинного растительного 
покрова, относительной засушливости и континентальности климата с призна-
ками средиземноморской ритмики выпадения осадков. Здесь сформировались 
неполноразвитые и короткопрофильные черноземы мощностью гумусирован-
ного профиля до 25 и 26-45 см соответственно, средне- и сильнокаменистые с 
аномально высоким содержанием гумуса (12-15, до 18 %) в верхнем горизон-
те (таблица 1), высокообогащенного нитрогеном (C:N=6,5-7,5). Генетически-
ми особенностями черноземных почв острова являются их некарбонатность, 
кислая и даже сильнокислая реакция среды, усиливающаяся с глубиной. Так, 
рНсол. в нижних горизонтах черноземных почв острова обычно меньше 4, а ги-
дролитическая кислотность – 20-30 (даже 35) ммоль/100 г. Степень насыщен-
ности основаниями в этих горизонтах составляет лишь 30-40 %. В верхних же 
горизонтах этот показатель больше 50 %, что объясняется более высоким со-
держанием здесь поглощенных оснований, в т.ч. и кальция, вероятнее всего 
биогенной природы. О последнем однозначно свидетельствует весьма резкое 
уменьшение в нижних горизонтах профиля суммы поглощенных оснований, 
и особенно кальция, а также практически его отсутствие в почвообразующих 
породах. Специфической генетической особенностью черноземных и прими-
тивных почв острова является также чрезвычайно высокая обеспеченность 
биогенными элементами (NPK). Последнее, вероятно, является результатом 
прогрессирующей аккумуляции этих элементов в процессе биологическо-
го кругооборота, поступления с пометом многочисленной как обитающей на 
острове, так и транзитной орнитофауны, атмосферными осадками и атмосфер-
ными отложениями в условиях малоинтенсивного их биопотребления. Почвы, 
как отмечалось выше, в различной степени засолены и солонцеватые. 

На участках поверхности острова, где скальные породы залегают на глуби-
не до 8-10 см, визуально четко выделяются контуры примитивных каменисто-
щебнистых почв. Это интразональные в условиях острова очень маломощные 
почвы, профиль которых непосредственно подстилается породой. От смежных 
контуров черноземных почв отличаются большей каменистостью и сильно раз-
реженной угнетенной наземной травянистой растительностью, а иногда и без 
таковой. В соответствии с международной системой классификации почв WRB 
[11], такие примитивные почвы диагностируются как Leptosols Hyperskeletic.

Проведенное нами в 2003-2012 гг. изучение процессов выветривания скаль-
ных пород острова и почвообразования на коре их выветривания показало, что 
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под действием литофильной (в основном лишайниковой) и разреженной травя-
нистой растительности происходит не только разрушение исходных материн-
ских пород и минералов, но также образование и аккумуляция в составе мел-
козема гумусовых веществ, биофильных элементов и вторичных глинистых 
минералов. В результате образуется сильноскелетный первично-почвенный 
мелкозем с остатками организмов, обогащенный гумусовыми веществами и 
биофильными элементами. 

Выводы

1. Результаты проведенных нами многолетних почвенно-мониторинговых 
исследований в регионе северо-запада Причерноморья свидетельствуют о тен-
денции к изменению ландшафтно- и почвенно-геохимической ситуации, по-
казателей эколого-геохимического состояния почв под влиянием глобальных 
климатических и социально-экономических изменений, а также уровенного 
режима Мирового океана и Черного моря. Имеет место локальная гидромор-
физация территории с тенденцией к засолению почв и галофикации расти-
тельного покрова. При этом усложняется структура почвенно-растительного 
покрова. О повышении уровня моря косвенно свидетельствует увеличение в 
последние годы площади солончаков, лугово-болотных и болотных почв с за-
рослями камышово-болотной растительности. 

2. Весьма своеобразны и специфичны условия эколого-геохимической 
среды, а соответственно условия почвообразования и почвы о. Змеиный. По-
верхность острова сложена плотными силикатными породами значительной 
прочности, которые повсеместно выходят на дневную поверхность. Кора 
выветривания между выходами скальных пород маломощная, каменисто-
щебнистая, некарбонатная. Образовавшиеся на острове черноземы неполно-
развитые и короткопрофильные, а также примитивные почвы также камени-
стые, некарбонатные, кислые, но аномально высокогумусные – до 12-15 и 
даже 18 % гумуса в верхних горизонтах. Практически в течении всего года 
на поверхность острова с атмосферными осадками и отложениями, а также 
непосредственно с моря поступают морские соли, в значительном количестве 
биофильные элементы и соединения. В последние годы очевидна тенденция 
к увеличению количества поступающих на остров солей, что влечет за собой 
повышение минерализации вод подпочвенного стока с острова и содержания в 
них минеральных соединений NPK.
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Резюме
Висвітлені матеріали досліджень особливостей ґрунтотворення в північно-західній 
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Abstract
This article embraces the research materials of the soil formation features in the northwest 

part of the Black Sea and on Zmiiniy Island. The article analyzes the role of natural conditions 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ГРАНИЧНО 
ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ФТОРУ В СИСТЕМІ 
«ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ЛЮДИНА»

Розглянуто теоретичні основи екологічного нормування та підходи до встановлен-
ня граничних концентрацій фтору в природних об’єктах. Викладено критерії визна-
чення рівнів допустимих концентрацій мікроелементу в атмосферному повітрі, ґрунті, 
природних (в тому числі питних) водах та його вплив на здоров’я населення. Результа-
ти аналізу літературних джерел та власних досліджень засвідчують наявність зв’язку 
між вмістом фтору в компонентах природного середовища і здоров’ям населення. Для 
збереженню якості навколишнього середовища та здоров’я людей необхідне строге 
нормування надходжень сполук фтору в біосферу.

Ключові слова: фтор, гранично допустимі концентрації, природне середовище, 
людина.

Вступ

Необхідність захисту біосфери від негативного антропогенного впливу 
сьогодні не викликає сумніву. Основна мета екологічного нормування полягає 
у розробці норм шкідливих речовин для запобігання забруднення навколиш-
нього середовища та безпеки життя і діяльності людини. Головним завданням 
екологічного нормування є встановлення допустимого тиску на педосистему. 
Допустимим вважається такий антропогенний вплив, за якого відхилення від 
нормального стану природної системи не перевищує природних змін, а, відпо-
відно, не викликає небажаних наслідків у живих організмів і не призводить до 
погіршення якості навколишнього середовища.

Мета роботи – аналіз існуючих гранично допустимих концентрацій фтору 
в природних об’єктах та їх вплив на стан здоров’я населення. Для досягнення 
мети треба вирішити наступні провідні задачі: а) виконати обговорення стислої 
історії досліджень; б) встановити граничні рівні забруднення фтором; в) розро-
бити класифікацію зрошувальних грунтів за вмістом фтору; г) розкрити питан-
ня про норму фтору в питній воді. Всі ці питання є певним внеском в теорію са-
нітарії та ґрунтознавства, а тому ця стаття має відповідне теоретичне значення.

Об’єктом нашого дослідження є фтор, важливий хімічний елемент з на-
вколишнього оточення у взаємопов’язаній системі «природне ґрунтове се-
редовище – людина». Предмет дослідження – це оцінка педоекологічного 
нормування гранично допустимих концентрацій фтору в системі «ґрунтове 

© В. І. Тригуб, 2014
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середовище–людина». Стаття має суттєве практичне значення і може бути ви-
користаною під час оцінки якості навколишнього довкілля із певним впливом 
антропогенного фактору.

Стисла історія досліджень

Питання екологічного нормування розглядається вченими різних країн вже 
не одне десятиріччя, проте є не достатньо вирішеним і в теперішній час. Від-
сутня єдина наукова концепція нормування в області охорони навколишнього 
середовища в цілому з врахуванням всіх компонентів біосфери. Існують лише 
окремі науково-методичні підходи стосовно регулювання екологічної якості 
ґрунтів, природних вод, атмосферного повітря, які приведені в роботах [2, 4, 
8, 13-16, 18, 22-29]. Розглядаючи проблему нормування вмісту забруднюючих 
речовин в природних об’єктах, зазвичай, виділяють два головних напрями: 
санітарно-гігієнічний та екологічний. Завданням гігієнічного нормування є за-
хист людини від можливого негативного впливу різних факторів, а при еко-
логічному нормуванні розуміється діяльність людини (наукова і правова), яка 
направлена на обмеження негативного впливу на навколишнє середовище для 
підтримки стійкого функціонування природних екологічних систем і збере-
ження біологічного різновиду [28].

Санітарні норми і правила для різних чинників природного та професійного 
середовища (СанПіН), державні стандарти (ДЕСТи) також входять до системи 
гігієнічних нормативів. Система гігієнічного регламентування, якою нині ко-
ристуються в Україні, оцінює шкідливі чинники з позиції «нульового» ризику. 
Вважається, що при дотриманні гігієнічних нормативів, шкода здоров’ю на-
селення не наноситься. Між тим, ймовірність негативного впливу на здоров’я 
людей шкідливих чинників навколишнього середовища існує при будь-якому 
рівні, відмінному від нульового [29].

Загальновідомо, що забруднення навколишнього середовища істотно погір-
шує стан здоров’я населення. Несприятливий вплив різноманітних антропо-
генних факторів призводить до збільшення рівня смертності, захворюваності, 
погіршення фізичного розвитку та інших негативних наслідків. Сучасна ситуа-
ція характеризується тим, що, незважаючи на деяке зниження рівня забруднен-
ня навколишнього середовища промисловими підприємствами, зберігаються 
підвищені концентрації токсичних речовин у ґрунті, природних, у тому числі в 
питних водах, атмосферному повітрі [7].

Особливе значення, з погляду на екологічний стан навколишнього серед-
овища, відіграють мікроелементи. До мікроелементів зачисляють хімічні еле-
менти обліґантні (обов’язкові) для рослинних і тваринних організмів, вміст 
яких у ґрунтах вимірюється величинами порядку n∙10-2–n∙10-5% (за А. П. Вино-
градовим). У літературних джерелах ці елементи називають також: «малі»(Ф. 
Кларк), «рідкісні»(В. В. Гольдшміт), «розсіяні»(А. Є. Ферсман) тощо. Наве-
дене вище кількісне визначення є доволі умовним. В сучасне поняття «мікро-
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елемент» вкладають не тільки його кількісний вміст в організмах, а і роль у 
перебігу біохімічних процесів. Встановлено, що кількість елементів і сполук 
у різних ситуаціях може відігравати як позитивну, так і негативну роль. Деякі 
речовини у незначних кількостях необхідні для нормального розвитку організ-
мів, проте у підвищених – діють на них токсично. Такий дуалістичний вплив 
хімічного складу довкілля, зокрема і ґрунтово-екологічного, на живі організми 
спостерігається для будь-яких речовин, однак – найконтрастніше це виявляєть-
ся на прикладі мікроелементів.

За В. А. Ковдою, практично для кожного елемента існують чотири рівні 
концентрацій: дефіцит елемента, оптимальний вміст, підвищений (припусти-
мий) вміст і дуже високий (летальний). Тобто, при дефіциті вмісту елемента 
для живих організмів його розглядають як мікроелемент, а при надлишку вва-
жають забруднювачем [18]. Мікроелементи у певних дозах є необхідними для 
функціонування організму, але їх надлишок у природному середовищі може 
викликати різноманітні захворювання або ураження всього організму. До най-
більш суперечливих мікроелементів, щодо його оптимального вмісту в харчо-
вому ланцюзі, відноситься фтор. Відомо, що нестача фтору, як і надлишок, в 
продуктах харчування і питній воді негативно впливають на організм людини, 
викликаючи при цьому різні захворювання. Особливо негативним є надлишок 
фтору. Проявами інтоксикації фтору є порушення обміну речовин і резорбції у 
кістковій тканині, погіршення імунобіологічної резистентності, зниження ак-
тивності у печінці та нирках лужної та кислої фосфатази, кальцифікації легене-
вої тканини, уповільнення процесів росту та статевого розвитку. Інтоксикація 
призводить до флюорозу зубів і кісток, порушення опорно-рухового апарату, 
гепатиту, нейроциркулярної дистонії, дистрофії міокарда, гастриту, риніту, змін 
ЕКГ [8]. Тому є актуальною оцінка наявних гранично допустимих та оптималь-
них рівнів вмісту фтору в об’єктах навколишнього середовища та їх вплив на 
здоров’я населення.

Результати та їх обговорення

Для запобігання негативних наслідків впливу забруднюючих речовин на 
окремі компоненти природного середовища необхідно знати їхні граничні рів-
ні, за яких можлива нормальна життєдіяльність і функціонування організмів. 
Основною величиною екологічного нормування вмісту шкідливих хімічних 
сполук в компонентах природного середовища є гранично допустима концен-
трація (ГДК). ГДК – це такий вміст шкідливої речовини в навколишньому се-
редовищі, який при постійному контакті або за певний проміжок часу майже не 
впливає на здоров’я людини і не викликає негативних наслідків у її нащадків. 
При визначенні ГДК беруть до уваги не тільки вплив забруднювальної речови-
ни на здоров’я людини, але і її вплив на тварини, рослини, мікроорганізми, а 
також на природні комплекси загалом.
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ГДК забруднювальних речовин для повітря, води, ґрунту, харчових продук-
тів і кормів встановлюють у законодавчому порядку або рекомендують ком-
петентні установи. Вміст хімічних сполук у навколишньому середовищі по-
чали контролювати ще в 1925 році. В 1949 році вперше були встановлені деякі 
граничнодопустимі концентрації для атмосферного повітря, в 1950 році – для 
води, і вже пізніше для ґрунтів і рослин. Інтегральним критерієм небезпеки хі-
мічних елементів для людини при їхньому попаданні у навколишнє середови-
ще є гранично допустимі концентрації в атмосферному повітрі, воді і ґрунті [4, 
10-13, 21,22]. На сьогодні гранично допустимі концентрації фтору розроблені 
для повітря, ґрунтів, природної і питної води, рослин (табл. 1). 

Таблиця 1
Критерії оцінки ступеня забруднення фтором природної і питної води, ґрунту, 

рослин (таблиця складена з урахуванням ДСТів)

Ступінь
забруднення 

фтором

Вода в т.ч.
питна 
мг/л

Коефіцієнт 
небезпеки, 

с/ГДК 

Ґрунт
Рослини 1

мг/кгФтор загальний 
мг/кг

Фтор водороз-
чинний мг/кг

Допустима 0-0,7 0-1 0-500 0-10 0-50

Критична 0.7-1.5 2-3 500-800 10-30 50-100

Недопустима більше 1.5 >3 більше 800 більше 30 > 100

ГДК 1.5 - 10 0-50

1 Значення для дуже чутливих або дуже стійких видів рослин не враховувалися. 

Під гранично допустимою концентрацією атмосферного повітря розуміють 
таку концентрацію хімічної речовини у повітрі населених місць, яка не викли-
кає прямого або непрямого шкідливого впливу на людину невизначено три-
валий час. Концентрація фторидів в атмосфері більшості міських і сільських 
районів настільки низька, що її важко зафіксувати. Основна небезпека забруд-
нення атмосферного повітря виникає в районах промислових підприємств, у 
викидах яких утримуються фториди. Ці викиди ведуть до забруднення рослин, 
ґрунту, поверхневих вод і створюють небезпеку включення в харчовий ланцюг. 
Гранично допустимі концентрації фтору в атмосферному повітрі для міських 
поселень (ДСТ № 1892-76) становлять: для газоподібних сполук (HF, SiF4, NaF) 
разова максимальна – 0,02 мг/м3, пересічнодобова – 0,005 мг/ м3; для розчинних 
неорганічних фторидів (NaF, Na2SiF6) разова максимальна – 0,03  мг/м3 і пере-
січнодобова – 0,01 мг/м3; для погано розчинних неорганічних фторидів (AlF3, 
CaF2, Na3AlF6) разова максимальна – 0,2 мг/м3, пересічнодобова – 0,03  мг/м3. 
Проте, пpи вмісті фторидів в атмосферному повітрі нижче або на рівні існу-
ючих ГДК, були зафіксовані випадки захворювання і загибелі великої рогатої 
худоби, ушкодження хвойної рослинності, зниження врожаю та інші негативні 
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ефекти, на підставі чого доцільно переглянути існуючі нормативи вмісту фто-
ридів у повітрі та інших компонентах природного середовища [3, 4, 9, 15, 19].

Оцінюючи розміри шкоди від хімічного забруднення атмосферного повітря 
в Україні, необхідно приймати до уваги, що забруднення атмосферного пові-
тря може: знижувати адаптаційні можливості організму і, як наслідок цього, 
стійкість до негативних чинників іншої етіології; підвищувати рівень захво-
рюваності, в першу чергу, хворобами дихальної системи та впливати на рівень 
смертності населення [20].

Встановлення ГДК забруднювальних речовин у ґрунтах досить складне 
питання. З одного боку, ґрунтовий покрив − це середовище, набагато менш 
рухливе, ніж поверхневі води й атмосфера, і акумуляція хімічних сполук, які 
надходять у ґрунт, може відбуватися протягом тривалого часу, поступово на-
ближаючись до гранично допустимих концентрацій. Активне мікробіологіч-
не життя ґрунту і фізико-хімічні процеси, які відбуваються в ньому, сприяють 
трансформації сторонніх речовин, які надходять у ґрунт, причому, напрям і 
глибину цього процесу визначають багато чинників. У деяких випадках руйну-
вання забруднювальних речовин і їхня міграція такі малі, що ними можна зне-
важити. В інших випадках результати перебігу процесів деградації та міграції 
сторонніх хімічних сполук ґрунту, порівняно з темпами їхнього надходження, 
і межа їхнього накопичення в ґрунті зумовлюються рівновагою між процесом 
надходження забруднювальних речовин та їхнім видаленням шляхом руйну-
вання або міграції. Отже, ГДК забруднювальних речовин у ґрунтах визначають 
не тільки за їхньою хімічною природою і токсичністю, а й за властивостями 
самих ґрунтів, відповідно до географічного закону системності. На відміну 
від повітря і води, ґрунти зонально-генетичного ряду настільки відрізняються 
один від одного за хімічним складом і іншими властивостями, що для них не 
можуть бути встановлені уніфіковані рівні ГДК, відповідно до закону геогра-
фічної локальності. Ці рівні повинні залежати від конкретних умов: біокліма-
тичних особливостей природної зони, властивостей ґрунту, вирощуваних куль-
тур, системи добрив, агротехніки тощо. Від інших компонентів ландшафтної 
сфери ґрунт відрізняється ще й тим, що забруднювальні речовини надходять 
у нього не тільки з атмосферними опадами, поливними водами, у складі ба-
ластових речовин і різних відходів, але і вносяться навмисно, як добрива. Тут 
даються ознаки впливи антропогенного фактору.

Систематичне внесення мінеральних добрив і хімічних меліорантів, які ви-
користовують з метою підвищення родючості ґрунтів, неминуче пов’язане із 
внесенням у ґрунт забруднювальних речовин, які здатні проявляти токсичний 
вплив на рослини, тварини і людей. Одним із таких елементів, який може міс-
титися в фосфорних добривах і рівень якого треба контролювати, є саме фтор. 
Серед наявних забруднювальних сполук фтор належить до найнебезпечніших 
елементів (табл. 2). Така властивість зумовлена дуже високою хімічною і біо-
логічною активністю елемента та різноманітністю прямих і побічних неспри-
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ятливих наслідків. Наслідки від фторного забруднення проявляються у пошко-
дженні рослин, зниженні врожаю, зміні фізико-хімічних властивостей ґрунту, 
зменшенні родючості ґрунтів, захворюванні тварин і людей. 

Таблиця 2
Віднесення хімічних речовин, які надходять у ґрунти до класів небезпеки [17]

Клас 
небезпеки Хімічна речовина

І Миш’як, кадмій, ртуть, свинець, селен, цинк, фтор, бензи(а)пірен

ІІ Бор, кобальт, нікель, молібден, мідь, сурма, хром

ІІІ Барій, ванадій, вольфрам, марганець, стронцій, ацетофенон

Принципи нормування хімічних забруднень ґрунтів відрізняються від при-
йнятих для атмосферного повітря і природних вод, оскільки надходження 
шкідливих речовин в організми людей і тварин безпосередньо з ґрунту відбу-
вається у виняткових випадках і в незначних кількостях. Головні хімічні сполу-
ки, що є в ґрунті, надходять в організм через інші субстрати, які контактують із 
ґрунтом, – воду, повітря, рослини. Тому при визначенні ГДК забруднювальних 
речовин у ґрунті особлива увагу приділяють тим сполукам, які можуть мігру-
вати в атмосферу, ґрунтові або поверхневі води чи накопичуватися в рослинах. 
Природно, що при цьому знижується якість сільськогосподарської продукції, 
що вирощується.

Міністерством Охорони здоров'я України затверджено ГДК для водороз-
чинних форм фтору. Прийняті допустимі рівні його вмісту за показниками 
шкідливості: транслокаційний – 10 мг/кг, міграційний (водний) – 10 мг/л і 
загально-санітарний – 25 мг/кг. Основою оцінки небезпеки забруднення ґрун-
тів, використаних для вирощування сільськогосподарських рослин, є трансло-
каційний показник шкідливості. Це обумовлено тим, що з продуктами харчу-
вання рослинного походження в організм людини надходить у середньому 70 
% шкідливих хімічних речовин. Крім того, рівень транслокації визначає рівень 
накопичення токсикантів у продуктах харчування, впливає на їхню якість. Різ-
ниця допустимих рівнів вмісту токсикантів за різними показниками шкідли-
вості дає змогу розробити рекомендації з практичного використання ґрунтів 
забруднених територій.

Оцінюючи небезпеку забруднення ґрунтів різноманітними хімічними речо-
винами, потрібно брати до уваги те, що: 

1 – чим більші фактичні рівні вмісту контрольованих речовин у ґрунті (с) 
перевищують ГДК, тобто чим більше значення коефіцієнта небезпеки (К), тим 
більша небезпека забруднення ґрунту: 

К = с/ГДК
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2 – чим вищий клас небезпеки контрольованих речовин, тим вища небез-
пека забруднення;

3 – оцінка небезпеки забруднень будь-яким токсикантом повинна проводи-
тися з врахуванням буферності ґрунту, яка впливає на рухомість хімічних еле-
ментів. Порядок зростання небезпеки забруднення ґрунтів (за літературними 
джерелами) можна розташувати в такий ряд: чорнозем, дерново-підзолистий 
суглинковий, дерново-підзолистий супіщаний. 

Контроль за станом забруднення ґрунтів здійснюють за вмістом як валових, 
так і рухомих форм елементів (табл. 1). Переважна частина фтору у ґрунтах (до 
95%) знаходиться у формі малорозчинних сполук. Але найбільшою мірою бе-
руть участь у процесах, які відбуваються в системі «ґрунт – меліорант (добри-
во) – рослина»рухомі, зокрема водорозчинні форми фтору. Зрошення приво-
дить до збільшення кількості водорозчинного фтору в ґрунтах, який може легко 
вилуговуватись із ґрунтів, створюючи загрозу забруднення цим елементом гео-
хімічно залежних ландшафтів і місцевих джерел водопостачання. Особливо 
актуальним є визначення гранично допустимих концентрацій водорозчинного 
фтору для півдня України. При зрошенні міграційні властивості фторидів зна-
чно збільшуються, що становить загрозу його надходження в ґрунтові води та 
рослинну продукцію.

На підставі наявної авторської, а також отриманої в ході досліджень різ-
ними авторами, інформації розроблено класифікацію зрошуваних ґрунтів за 
вмістом водорозчинного фтору (табл. 3).

Таблиця 3
Класифікація зрошуваних грунтів за вмістом водорозчинного фтору [1] 

Рівень вмісту фтору Вміст водорозчинного фтору, 
мг/кг 

Низький 3

Середній 3-6

Високий 6-9

Гранично допустимі концентрації фтору для рослин є умовними, оскільки 
не враховуються значення для дуже чутливих або стійких видів рослин (табл. 
1). Найвиразніша ознака нестачі фтору у рослинах – порушення їх нормально-
го росту. У невеликих концентраціях сполуки фтору призводять до короткочас-
ного пошкодження рослинності. Значне накопичення фтору в ґрунті і рослинах 
може призвести до хронічного пошкодження або загибелі рослин. 

Забруднення рослинності фтористими сполуками веде (залежно від дози) 
до її ушкодження чи навіть загибелі деревних форм, переважно хвойних порід, 
а використання забруднених сільськогосподарських рослин і кормових трав 
становить небезпеку отруєння для людей, домашніх і диких тварин.

Екологічний стан водних ресурсів значною мірою визначає стан здоров’я 
населення. Гранично допустима концентрація хімічної речовини у воді водо-
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ймищ регламентує таку його концентрацію, що не викликає в організмі пря-
мого або непрямого шкідливого впливу протягом всього життя людини, на 
здоров’я наступних поколінь і не погіршує гігієнічні умови водокористування. 

Згідно з Держстандартом 17.1.1.03-86 водокористування класифікується за 
такими ознаками:

– за цілями водокористування – господарсько–питне, комунально-побутове, 
сільськогосподарське, для рибного господарства, для водного транспорту;

– за об’єктами водокористування – поверхневі, підземні, внутрішні та тери-
торіальні морські води;

– за способом використання – з вилученням води та з її поверненням, з ви-
лученням води без повернення, без вилучення води.

Для санітарної оцінки води використовуються наступні показники:
– гранично допустимі концентрації речовин у воді (ГДК);
– орієнтовно допустимі рівні речовин у воді (ОДР);
– лімітуючі ознаки шкідливості (санітарно–токсикологічний, загально–са-

нітарний, органолептичний з розшифруванням його властивостей: впливу на 
колір, утворення піни та плівки, надання присмаку);

– клас небезпечності речовин. Віднесення шкідливих речовин до класу не-
безпеки залежить від їхньої токсичності, здатності викликати віддалені ефек-
ти, від виду лімітуючого показника шкідливості. Як видно з таблиці 4, фтор 
відноситься до найвищого класу небезпеки, що зумовлено його високою хіміч-
ною і біологічною активністю та різноманітністю прямих і побічних неспри-
ятливих наслідків. 

Таблиця 4
Класи небезпечності різних хімічних елементів, які входять  

до складу водних об’єктів
Клас 

небезпеки Назва хімічних елементів та речовин

I Миш’як , кадмій, ртуть, свинець, селен, цинк, фтор

II Бор, кобальт, нікель, молібден, мідь, сурма, хром, кремній, бензол, дих-
лоретан, натрій, нітрити

III Барій, ванадій, вольфрам, марганець, стронцій, залізо

IV Капролактам, нафтопродукти, фенол

ГДК фтору у водоймах СНГ є в межах 0,7-1,5 мг/л (ДСТ 2484-54). Аналіз су-
часної літератури свідчить про підвищення фонового вмісту фтору у водой мах 
до 1,3-1,7 мг/л порівняно з рівнем 50-их років минулого сторіччя – 0,3-0,8  мг/л 
[4], через що потрібен строгий контроль за вмістом сполук фтору в поверхне-
вих водах.

Значна кількість забруднюючих речовин потрапляє до водних об’єктів з до-
щовими і талими водами, стічними водами. Тому, крім державного контролю, 
стан води контролюється підприємствами, котрі використовують воду та ски-
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дають стоки у водоймища. Гранично допустимі концентрації фтору в стічних 
водах представлені в табл.5.

Таблиця 5
Гранично допустимі концентрації фтору в стічних водах

Назва підприємств Вміст фтору, мг/г

Господарсько-побутові 0,7

Культурно-побутові 0,75

Рибне господарство 0,01

СанПін 1,5 – 0,7

Аналіз чисельності нормованих показників якості води за останні десяти-
річчя вказує на систематичне зростання норм, що пов’язане з постійним збіль-
шенням кількості речовин, що забруднюють воду та сучасними аналітичними 
можливостями ідентифікації та визначення впливу цих забруднень на здоров’я 
людини [20]. За характером впливу хімічних елементів на організм людини 
вирізняють ессенціальні, умовно ессенціальні, токсичні та потенційно токсич-
ні хімічні елементи. До ессенціальних належать життєво необхідні елементи, 
без яких організм не може ні зростати, ні функціонувати, а при недостатньо-
му його надходженні розвиваються хвороби [8]. Фтор відноситься до умовно 
ессенціальних хімічних елементів. Умовно ессенціальними є такі елементи, 
дефіцит чи надлишок яких у добовому раціоні спричиняє негативні зміни у 
стані здоров’я.

Питна вода є одним з основних джерел надходження фтору в організм лю-
дини, недостатній вміст якого у воді (нижче 0,6 мг/л) викликає карієс зубів, а 
зайвий (більше 1,5 мг/л) – може бути причиною ендемічного флюорозу зубів і 
кісткового скелету [20]. Вмісту фтору в питних водах та його вплив на стомато-
логічне здоров’я населення представлені в таблиці 6.

Як видно з табл. 6, фтор володіє дуже вузьким діапазоном фізіологічних 
норм, що робить проблему гігієнічного нормування фтору у питній воді дуже 
гострою і актуальною. Так, легкі форми флюорозу можуть спостерігатися в 
20% випадках при вживанні води з вмістом фтору 1,5 мг/л. Захворюваність на-
селення на карієс підвищується при вживанні води з вмістом фтору 0,7 мг/л і 
нижче. 

Певна кількість фтору поступає в організм людини не лише з питною во-
дою, а і з продуктами харчування рослинного та тваринного походження. 
Вміст фтору в харчових продуктах різного походження переважно незначний. 
Так, зернові культури, які вирощуються на чорноземних полях України, пере-
січно містять ≤ 1 мг/кг фтору, а картопля – тільки від 0,1 до 0,4 мг/кг. В молоці, 
м’ясі, річковій рибі та в різних овочах вміст фтору становить пересічно від 0,1 
до 1 мг/кг (за оптимальної концентрації фтору в питній воді). Цьому багато 
як сприяє сучасна технологія очищення води на водопостачальних станціях. 
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Високі концентрації фтору зафіксовані в листі окремих сортів чаю, а також 
у продуктах морського походження: рибі, молюсках, водоростях [7, 30]. Тому 
в цілому, крайньою мірою, в степовій зоні нашої країни, харчові продукти та 
вода містять фтор в тій кількості, що рекомендується ВОЗ.

Таблиця 6
Вміст фтору в питних водах та їх класифікація за показником небезпеки та 

наслідками впливу [6]

Клас небезпеки F, мг/л Наслідки впливу на організм людини

Дуже низька концентрація
до 0,3

Концентрація при якій захворюваність на-
селення карієсом зубів в 3-4 рази більша, ніж 
при оптимальній концентрації фтору; у дітей 
спостерігається затримка окостеніння і дефекти 
мінералізації кісток. Плямистість емалі зубів першо-
го ступеня може спостерігатися у 1-3% населення.

Низька концентрація 0,3-0,7 Карієс першого ступеня у 3-5% населення.

Оптимальна концентрація 0,7-1,1 Захворюваність карієсом близька до мінімальної.
Підвищена, але ще допусти-
ма концентрація 1,1 – 1,5 Флюороз у 20% людей.

Вище гранично допустимої 
концентрації 1,5 – 2 Флюороз у 30% населення.

Висока концентрація 2-6 До 80% населення страждає флюорозом в 
ендемічному районі. 

Дуже висока 
концентрація 6-15

До 80-100% населення уражено флюорозом з перева-
жанням важких форм. У дітей часто спостерігаються 
порушення в розвитку і мінералізації кісток, у до-
рослих – остеосклероз кісток.

При цьому все ж основними джерелами надходження фтору в організм 
людини є питна вода та продукти харчування. Сучасні дослідження щодо ви-
значень Всесвітньої організації охорони здоров’я про допустиму щоденну 
дозу надходження фтору в організм людини (8 мг) вважаються застарілими, 
оскільки були випадки отруєння людей при надходженні в організм фтору в 
кількостях, нижчих від безпечних рівнів [5]. Особливо небезпечні підвищені 
концентрації фтору для людей з послабленим здоров’ям; неоптимальним хар-
чуванням (особливо за нестачі кальцію і магнію). Вони чіпають тих, хто про-
живає в околицях промислових підприємств, працює на підприємствах, а та-
кож проживає в районах ендемічного захворювання щитовидної залози, мають 
дефекти нирок, печінки.

Добовий раціон людини повинний містити 0,8-1,1 мг/кг фтору без ураху-
вання води. Сьогодні надходження фтористих сполук в організм людини (у віці 
20-40 років) тільки з зерновими культурами складає 1,5-1,9 мг/кг без урахуван-
ня води й інших продуктів харчування [7]. Тому велике значення має профілак-
тика проти фторного ушкодження людини.
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Висновки

1. Збільшені масштаби забруднення об’єктів природного середовища фто-
ром спричинили розбіжність серед учених щодо того, які рівні вмісту фтору в 
навколишньому середовищі варто вважати екологічно безпечними. Піддається 
сумніву правильність існуючих гранично допустимих концентрацій в докумен-
тах ВОЗ, тому що вони не гарантують відсутності негативних наслідків, у тім 
числі появи флюорозу у тварин, загибелі природної рослинності, захворювань 
людей. 

2. Для усунення шкідливих наслідків, пов'язаних із забрудненням об'єктів 
природного середовища фторидами, необхідно ввести норму на їх вміст: окре-
мо у промислових викидах, добривах, фуражі та сільськогосподарських про-
дуктах, а також уточнити нормативи для води, повітря і ґрунту.

3. Механізми міграції фторидів через різноманіття можливих сполук мало 
вивчені, складні і залежать як від властивостей середовища, так і від складу ви-
падань. З огляду на масштаби забруднення об’єктів природного середовища 
фтором, його міграції в суміжні середовища через ланцюги живлення і надзви-
чайно високу біологічну активність, особливу увагу варто приділяти:

· контролю за вмістом фторидів у районах промислового забруднення;
· агрохімічному контролю за вмістом фторидів у ґрунті і рослинах унаслі-

док використання фосфорних добрив;
· вивченню поведінки фторидів у природних об'єктах навколишнього се-

редовища, в тім числі його міграції в суміжні середовища;
· екологічним наслідкам, зумовленим забрудненням повітря, ґрунту, вод-

них об’єктів, рослин.
4. Незважаючи на значну кількість робіт по вивченню впливу фтору на 

здоров’я населення, не всі дослідники прийшли до однозначних висновків 
щодо його мінімального та оптимального вмісту в різних компонентах при-
родного середовища. Такий стан проблеми можна пояснити відсутністю комп-
лексного вивчення вмісту фтору та інших токсичних сполук в навколишньому 
середовищі та їх спільному впливу на здоров’я населення.

5. Доцільним є проведення систематичного фторидного моніторингу в 
природних компонентах з метою запобігання захворюваності населення.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФТОРА В СИСТЕМЕ 
«ПРИРОДНАЯ СРЕДА – ЧЕЛОВЕК» 

Резюме
Рассмотрены теоретические основы экологического нормирования и подходы к 

установлению предельных концентрацій фтора в природных объектах. Изложены кри-
терии определения уровней допустимых концентрацій микроэлемента в атмосферном 
воздухе, почве, природних (в том числе и питьевых) водах и его влияние на здоровье 
населения. Результаты анализа литературных источников и собственных исследований 
подтверждают наличие святи между содержанием фтора в компонентах природной 
среды и здоровьем населения. Для сохранения качества окружающей среды и здоров’я 
населения необходимо строгое нормирование поступлений соединений фтора в био-
сферу

Ключевые слова: фтор, предельно допустимые концентрации, природная среда, 
человек
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL REGULATION OF MAXIMUM 
PERMISSIBLE CONCENTRATIONS OF FLUORINE IN SYSTEM 
«ENVIRONMENT – HUMAN”

Abstract
The theoretical foundations of environmental regulation and approaches to maximum 

permissible concentrations of fluorine in natural objects are considered. The article presents 
the criteria for determining levels of permissible concentrations of microelement in air, 
soil, natural (including drinking) waters and its impact on public health. The analysis of the 
literature and own studies confirm the link between fluorine content in the components of the 
environment and public health. To maintain the quality of the environment and human health 
must be strictly regulating revenue of fluorine compounds in the biosphere.

Keywords: fluorine, maximum permissible concentrations, environment, human.
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ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ

Стрижневою проблемою організації території для приморських регіонів країни ви-
ступає раціональне природокористування та господарське використання. Основним 
засобом забезпечення сталого розвитку приморських регіонів, удосконалення приро-
докористування є проведення функціонального зонування території з врахуванням за-
кономірностей природно-господарського ешелонування, фактору сумісності функцій, 
національних та регіональних пріоритетів розвитку господарства.

Ключові слова: приморські регіони, природокористування, ешелонування терито-
рії, екологічні мережі.

Вступ

У численних і різноманітних програмах екологічного захисту морів мор-
ські басейни звичайно розглядають поєднано з водозборами головних річок 
та прилеглими територіями. Приморські регіони України у такому контексти 
кількаразово розглядались у масштабних міжнародних проектах і лишаються 
серед головних напрямків екологічного оздоровлення Азово-Чорноморського 
басейну у наш час. Коротко розглянемо цільові настанови і деякі результати 
таких проектів і програм.

Впродовж 1992-1997 років були реалізовані два масштабних міжнародних 
проекти з проблем екологічного оздоровлення Чорного моря. Всесвітній банк 
реалізував міжнародний проект з питань інтегрованого управління береговими 
зонами у басейні Чорного моря. Протягом 1992-1996 років групи спеціалістів 
причорноморських країн – Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та Украї-
ни, досліджували екологічну ситуацію у берегових зонах своїх країн і розроб-
ляли принципи і методи інтегрованого управління ними. Головна особливість 
цього проекту полягала у пошуках регламентів і нормативів природокористу-
вання у берегових зонах на рівні міжнародних стандартів та узгоджених на між-
народному рівні принципів інтегрованого управління морськими узбережжями.

© О.Г. Топчієв, З.В. Тітенко, А.М. Шашеро, 2014
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В рамках цього проекту для фахівців Грузії, Росії та України було органі-
зовано місячне (березень-квітень 1994 р.) стажування у США з проблем інте-
грованого управління береговими зонами, яке охопило морські узбережжя від 
Бостона до Нью-Орлеана*. 

Восени 1997 р. відбувся міжнародний симпозіум Релігія – наука – екологія: 
Чорне море в екологічній кризі. Його організували видатні церковні ієрархи – 
Вселенський патріарх Варфоломій I, глава Англіканської церкви Джон Перга-
монський, глави церков причорноморських і сусідніх країн. У складі оргкомі-
тету симпозіуму були віце-президент США Алберт Гор та легендарний Жак Ів 
Кусто. Наукова конференція була організована у формі чорноморського круїзу 
за маршрутом Трабзон (Туреччина) – Батумі (Грузія) – Новоросійськ (Росія) – 
Ялта (Україна) – Одеса (Україна) – Констанца (Румунія) – Варна (Болгарія) – 
Стамбул (Туреччина) – Салоніки (Греція). Симпозіум мав великий резонанс і 
спричинив посилений інтерес науковців, управлінців, громадськості до проб-
лем екологічного захисту Чорного моря та раціонального природокористуван-
ня у берегових зонах. 

Метою статті є визначення та аналіз проблем раціонального природоко-
ристування та раціональної організації території приморських регіонів України. 

Об’єктом досліджень є приморські регіони України. Предметом дослі-
дження є напрямки раціонального природокористування в межах примор-
ських регіонів та проблеми оптимальної організації їх території для потреб 
планування та управління. 

Матеріали досліджень та їх аналіз

Стрижневою проблемою організації території для приморських регіонів 
країни виступає раціональне господарське використання берегових зон, які 
окремі дослідники називають також прибережними смугами морів. У багатьох 
країнах берегові зони (БЗ) розглядають як своєрідний і цінний територіально-
аквальний ресурс, що має надзвичайно високу аттрактивність для розселення 
населення та розміщення багатьох видів господарської діяльності. Як приклад, 
у БЗ Одеського регіону зосереджено майже три чверті його людського та еко-
номічного потенціалу. У багатьох країнах світу БЗ мають особливий адміні-
стративний статус: ними управляють так звані берегові комісії, до яких входять 
представники всіх владних рівнів – від територіальних громад до регіональних 
і загальнодержавних органів влади. Розроблено спеціальне законодавство, що 
регламентує і нормує природокористування у берегових зонах. В Україні про-
блема БЗ одержала першу розробку на початку 1990-х років, коли під егідою 
Мінприроди була створена робоча група для підготовки національної доповіді 
України про стан і перспективи впровадження у прибережних смугах морів 
країни інтегрованого управління територіями замість традиційного галузевого.
* У цій роботі поняття «берегова зона» вживається некоректно: див. Геогр. енцикл. України. Т 1, С. 83.
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З береговими зонами пов’язані найбільш гострі екологічні проблеми при-
морських регіонів і прилеглих морських акваторій. З одного боку, у берегових 
зонах концентрується населення, забудова, інфраструктура, господарська ді-
яльність, і така концентрація, як правило, має тенденцію до зростання. З  дру-
гого – для морських узбереж властиві інтенсивні берегові процеси абразії, за-
мулювання, зсувів. Прилеглі морські акваторії, як правило, мілководні шельфи 
що мають невисоку спроможність самоочищення. До того ж саме у БЗ спря-
мовують свій стік великі і малі річки, що охоплюють своїми водозборами ве-
личезні території і збирають антропогенно-техногенні забруднення зі своїх 
басейнів. У міжнародних програмах екологічного захисту морів зменшення 
антрогенно-техногенних навантажень на берегові зони розглядають як голо-
вний напрям розв’язання проблеми. 

Морські узбережжя і берегові зони в цілому привертають посилену увагу 
у проектах формування екологічних мереж (екомереж) – міжнародних, на-
ціональних, регіональних. У проекті Всеєвропейської екологічної мережі 
(1995 р.) встановлений Азово-Чорноморський природний коридор, що охо-
плює всі морські узбережжя України. Двома законами України (2000 р. та 
2004  р.) затверджена програма формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки, до складу якої увійде більша частина берегових зон 
країни. Постанова Кабінету Міністрів України (2000 р.) зобов’язала уряд АРК 
та обласні державні адміністрації розробити концепції і програми формуван-
ня регіональних екологічних мереж. Як приклад, на даний час розроблена та 
затверджена концепція та програма регіональної екологічної мережі Одеської 
області, складена ескізна картосхема екомережі. Така ж робота виконана крим-
ськими географами. 

Створення національної та регіональних екомереж означатиме, що в Украї-
ні та її регіонах будуть сформовані природні каркаси екологічної безпеки тери-
торій та акваторій. Створення національних екомереж всіма країнами Азово-
Чорноморського басейну істотно посилить координацію міжнародних зусиль з 
екологічного захисту Чорного моря, оскільки екомережі різних країн необхід-
но узгоджувати і стикувати між собою, маючи на увазі майбутню макрорегіо-
нальну екологічну мережу Азово-Чорноморського басейну та прилеглих країн.

Наскрізною проблемою для всіх приморських регіонів виступають геодина-
мічні процеси у береговій зоні. Прибережна смуга морів України охоплює май-
же 2/5 всієї довжини узбережжя Чорного та Азовського морів. Довжина берегів 
Чорного моря дорівнює 1628 км від дельти Дунаю до мису Такил при вході в 
Керченську протоку. З них 553 км (або 34,0%) є стабільними і динамічно ста-
більними. Активними кліфами різних типів зайнято 486 км довжини берега 
(або 29,9%), при цьому, основна кількість абразивних ділянок складена гли-
няними та піщаними осадовими породами неоген-антропогена. Акумулятивні 
форми берегового рельєфу розповсюджені вздовж 589 км берега (або 39,1%), 
переважають форми з відступаючою морською лінією берегу, а ті, що нароста-
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ють, мають довжину всього біля 48 км (або 3%). Крім того, зростає біля 53 км 
берега на морському краю дельти Дунаю. Стосовно Азовського моря, довжина 
його берегів, включаючи лагуну Сиваш, дорівнює 1 207 км. Не враховуючи Си-
ваш, берег простягаєтьтся на 824 км, з яких активно руйнується морем 484  км 
(або 58,8%), в тому числі морський край акумулятивних форм займає 155 км 
(або 18,8%).

Чорноморський басейн по типу взаємодії з сушею його північного берега 
може бути віднесеним до посттрансгресійного. В його береговій зоні перева-
жаючими є деструктивні процеси. Ведучим процесом є абразія, яка призводить 
до втрати прибережних земель близько 100 гектарів нарік. Наслідки сильного 
шторму 14 – 15 листопада 1992 р., коли південно-східний вітер досягав швид-
кості 39 м/с, мали катастрофічний характер. Його впливу зазнав північний бе-
рег Азовського моря і Каркінітської затоки Чорного моря.

Абсолютно переважає механічна абразія, що є результатом механічної енер-
гії морських хвиль і хвильових течій в береговій зоні. Елементи біогенної абра-
зії найбільш помітно з’являються в районах Бакальської коси, Тарханкутського 
і Керченського півостровів.

Максимальні швидкості абразії розвиваються на глинистих берегах, що 
найбільш помітно реагують на хвильовий вплив. Середні річні швидкості руй-
нування берегів за багаторічний період становлять 3 - 4  м, а максимальні – 
18 – 20 м (райони мису Бурнас, коси Тендра, коси Бакал). Приблизно з такими 
швидкостями відступають берегові лінії піщаних берегів, наприклад, на терасі 
Шагани біля миса Євпаторійського, на пересипі озера Устрічне.

Акумулятивні форми переважно представлені класичними косами і косами 
азовського типу. Для акумулятивних форм характерні значний діапазон довжи-
ни (від 0,3 до 72,5 км) та ширини (від 0,1 до 4,5 км), при невеликій висоті (до 
1,5 – 3,0 м).

Важливою властивістю Чорноморсько-Азовського узбережжя є лиманно-
гирлові комплекси. Особливе місце серед них займають 14 лиманів (загальною 
площею 2500 кв. км) у межиріччі Дунай-Дніпро.

Виключна цінність прибережних водно-болотних угідь полягає в тому, що 
вони є базою для відтворення запасів деяких видів риб, а ряд цінних комп-
лексів має міжнародне значення для місцеперебування водоплавних птахів. Ці 
цінні природні, комплекси складають більше 100 тис.га.

У 1994 р. країни ЄС започаткували програму екологічного оздоровлення 
Балтійського моря на засадах планування території всього басейну Балтики. 
Цей проект являє собою принципово новий підхід, за яким головним напрямом 
екологічного захисту морського басейну стає господарське впорядкування при-
леглих територій і річкових басейнів. Україна запозичила такий підхід напри-
кінці 1990-х років, коли була визнана необхідність розроблення Генеральної 
схеми планування території України (постанова Кабінету Міністрів України, 
1997 р.). Ця робота була виконана впродовж 2000 – 2001 років державним про-
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ектним інститутом «Діпромісто» [1], затверджена законом України (2002  р.) і 
відзначена Державною премією України (2003 р.). На даний час розробка схем 
планування територій поширюється на регіональний рівень. Зокрема, близька 
до завершення схема планування території Одеського регіону. Показово, мето-
дологія планування територій вже увійшла до навчальних програм вітчизня-
них університетів [7]. 

Планування територій регіонів являє собою проектні розробки, які викону-
ються у вигляді тематичних серій картосхем середніх і крупних масштабів, що 
представляють природно-ресурсне середовище регіону, розселення населення 
та розміщення основних видів господарської діяльності. Впорядкування при-
родного середовища має на меті посилення охорони природи та покращення 
соціально-екологічної ситуації в регіоні. Цільова настанова цього напряму – 
формування природних каркасів екологічної безпеки регіонів, зокрема у ви-
гляді регіональних екомереж. Проектна розробка розселення населення регі-
ону має на меті створення більш сприятливої соціально-екологічної ситуації, 
особливо для промислових районів і великих міст, забезпечення транспортної 
доступності до місць праці та відпочинку, підвищення якості життя населен-
ня регіону. Перспективне розміщення виробництва повинне забезпечити зни-
ження техногенного тиску на довкілля та зростання економічної ефективності 
економіки регіону. Методологічним стрижнем планування територій слугує 
поєднаний просторовий аналіз природи – населення – господарства регіону, 
орієнтований на обґрунтування їх оптимальних поєднань і комплексів для кож-
ної ділянки, кожного поселення. Подальший огляд стисло представляє кілька 
ключових проблем раціонального природокористування та організації тери-
торії приморських регіонів України, орієнтованих на їх екологічне оздоров-
лення та на зменшення антропогенно-техногенного тиску на водні ооб’єкти та 
морський басейн в цілому. Зрозуміло, що оптимізація взаємодії суспільства з 
природою у приморських регіонах, зокрема в берегових зонах, лишається ак-
туальною, багатоаспектною і складною проблемою.

Генеральна схема планування території України представляє планувальну 
структуру та види переважного використання території, для приморських регі-
онів країни показані схеми їх функціонального зонування та режими господар-
ського використання. На особливу увагу заслуговують приморські території, 
що виділяються високим антропогенно-техногенним навантаженням.

Приморські регіони України систематизовані за видами переважного вико-
ристання території [ 1 ].

І. Зони урбанізації – території з інтенсивною, переважно промисловою місь-
кою житловою та громадською забудовою, в межах якої виділені: 

а) підзона з критичним рівнем виробничо–містобудівного освоєння (Одесь-
ка агломерація, Запорізька агломерація, Донецько-Макіїєвська агломерація, а 
також міста Сімферополь, Севастополь, Миколаїв, Херсон, Маріуполь; 
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б) підзона з високим рівнем виробничо-містобудівного освоєння (Словінсько-
Краматорсько-Костянтинівська агломерація);

в) підзона з середнім рівнем виробничо-містобудівного освоєння (Краснопе-
рекопський і Керченський промислові вузли).

Для зони урбанізації передбачена регламентація подальшого містобудівно-
го розвитку та заходи з екологічного оздоровлення територій. 

ІІ. Зони сільського господарства – території переважно агропромислового 
виробництва та сільської забудови, переважають у всіх приморських регіо-
нах. Необхідно зауважити, що в Одеській і Херсонській областях та в Криму у 
1960 – 1980-х роках було поширене зрошуване землеробство, на основі якого 
сформувався особливий тип гідромеліоративно-землеробського природокорис-
тування зі своєрідним переліком природоохоронних та екологічних проблем. 

Ш. Зони природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні і потре-
бують жорсткої регламентації природокористування. Таким є, зокрема, ділян-
ки і об’єкти природно-заповідного фонду. Курортні, оздоровчі та рекреаційні 
території, землі водного фонду, полезахисні насадження. З 2000 року зазначені 
категорії земель повинні відноситись до складу екологічних мереж – націо-
нальної та регіональних [ 2, 3, 4 ]. На даний час Законом України (2000 р.) за-
тверджена загальнодержавна програма формування національної екологічної 
мережі України як складової Все європейської екомережі. Для її реалізації пе-
редбачено: кількаразове (у 2 – 4) рази розширення площі земель природоохо-
ронного призначення; вилучення малопродуктивних і деградованих сільсько-
господарських угідь і відновлення на них природних ландшафтів; скорочення 
земель промисловості, транспорту, зв’язку та оборони, перш за все земельних 
ділянок, що втратили природний стан; встановлення на місцевості земель вод-
ного фонду – водоохоронних і прибережних захисних смуг навколо водних 
об’єктів; збільшення площ лісів і лісосмуг навколо промислових та житлових 
зон та сільськогосподарських угідь.

Поєднане дослідження природно-географічних умов та особливостей ор-
ганізації господарської діяльності свідчить про те, що для приморських ре-
гіонів властиве виражене природно-господарське ешелонування території. 
Природно-господарське ешелонування регіонів, зокрема, виявляється у існу-
ванні декількох ешелонів господарського освоєння відносно берегової лінії 
моря та у формуванні відмінних за інтенсивністю господарського використан-
ня і розподілом господарських об’єктів функціональних зон як на суходолі, 
так і на прибережній акваторії. Найбільш чітко таке ешелонування території 
виражене в межах Одеської області.

Територіальна диференціація господарської діяльності розподіл господар-
ських функцій та зміна інтенсивності господарського використання на терито-
рії регіону спостерігається за такими напрямками:

• умовно перпендикулярному лінії берега;
• в горизонтальному напрямку вздовж узбережжя моря;
• відповідно до осередків найбільшої концентрації та зон їх впливу.
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Основними факторами які визначають природно-господарське ешелонуван-
ня регіонів, з одного боку, є їх приморське положення, а з іншого зональні від-
мінності природних (зокрема агрокліматичних) умов в його межах. Зональні 
природні особливості простежуються в існуванні різних природних зон та під-
зон, відмінностей за кліматичними, агрокліматичними умовами, в поширенні 
зональних типів ґрунтів, ландшафтів та ін. Все це зумовлює виділення в межах 
регіону декількох сільськогосподарських зон: лісостепової, центральностепо-
вої, сухостепової. Існування осередків максимальної концентрації населення 
та господарства – великих міст спричиняє формування азональних приміських 
сільськогосподарських зон.

Приморське положення вплинуло, в першу чергу, на формування своєрідно-
го типу територіальної організації господарства – приморсько-фасадного. Так 
в межах регіонів головні економічні центри – портово-промислові центри, а 
також рекреаційні центри та найбільші міста, розміщенні вздовж узбережжя 
моря та по нижній течії річок Дунаю, Південного Бугу, Дніпра. Така організа-
ція території є результатом прояву загальної закономірності розвитку примор-
ських регіонів (приморських зон) з потужними портово-промисловими функ-
ціями відповідно до якої переважна частина населення (особливо міського), 
господарства концентрується безпосередньо уздовж узбережжя, або у макси-
мальному наближенні до контактного фронту суші і моря. 

Теоретична модель природно-господарського ешелонування приморських 
регіонів може бути представлена схематично у вигляді горизонтальної зміни 
господарських смуг відносно берегової лінії моря на суші та на акваторії. Від-
так, територію й прибережну морську акваторію ешелонують відносно берего-
вої лінії – поділяють на різні за інтенсивністю господарського освоєння госпо-
дарські смуги. Таке ешелонування може здійснюватися на основі відмінностей 
за інтенсивністю та видами господарського використання в межах території та 
акваторії, а також за густотою населення на суходолі. За цими ознаками можна 
виділити такі господарські смуги: приморську (фасадну), серединну (перехід-
ну), периферійну (окраїнну) – на суходолі, та прибережну, територіальні води, 
виключну економічну зону – у бік моря. 

Ешелонування акваторії має такий вигляд: вдовж узбережжя виділяється 
прибережна смуга, де спостерігається найбільша інтенсивність господарської 
діяльності; далі йде смуга територіальних вод до державного морського кордо-
ну, де відносно нижча інтенсивність господарського використання. Отже, роз-
глянута схема природно-господарського ешелонування території приморських 
регіонів свідчить про наявність значної контрастності та нерівномірності рівня 
розвитку господарства між господарськими смугами, що необхідно враховува-
ти при розробці програм соціально-економічного розвитку регіону та концеп-
ції управління природокористуванням у приморській смузі. 

Природно-господарське ешелонування відображає загальні закономірності 
функціональної організації території регіонів, ієрархію інтегральних господар-
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ських функцій. В той же час кожна господарська смуга має складну внутрішню 
структуру, що пояснюється диференціацією господарських функцій в межах 
кожної смуги, формуванням ядер їх максимальної концентрації. В зв’язку з 
цим стратегічним напрямком удосконалення територіальної організації госпо-
дарства, оптимізації використання території та ресурсів є проведення функціо-
нального зонування території кожної господарської смуги. 

Найбільш складну функціонально-територіальну організацію має примор-
ська смуга, де представлена найбільша кількість господарських функцій і де 
спостерігається найбільша їх конкуренція. Для приморської смуги чітке функ-
ціональне зонування є основним способом узгодження інтересів, збереження 
ресурсів та досягнення екологічного оптимуму, забезпечення нормальних умов 
життєдіяльності людей.

Функціональне зонування з одного боку є наслідком об’єктивного роз-
витку території, формування територіальної спеціалізації, з другого боку є 
суб’єктивним методом, який може сприяти досягненню раціональної територі-
альної організації господарства регіону. Основними принципами функціональ-
ного зонування території регіону є:

- принцип функціональної організації простору по відношенню до берего-
вої лінії;

- принцип зменшення інтенсивності господарського використання з від-
даленням від узбережжя, що є основою структуризації кожної господар-
ської смуги відносно берегової лінії;

- принцип комплексного врахування природно-географічних особливос-
тей, які породжують її ешелонування та осередкову концентрацію;

- принцип формування в результаті осередкової концентрації функціо-
нальних ядер, які представлені портово-промисловими комплексами; 

- принцип неоднорідності основних параметрів демографічного, гос-
подарського навантаження, особливостей ресурсного потенціалу та 
економіко-географічного положення уздовж узбережжя, який визначає 
формування функціональних районів та окремих секторів в межах гос-
подарських смуг;

- принцип визначення пріоритетних функцій та їх раціональних поєднань 
для конкретних ділянок території;

- принцип необхідності територіального розмежування несумісних госпо-
дарських функцій, створення буферних зон. 

Отже, функціональне зонування дасть змогу зменшити конфліктність при-
родокористування, забезпечити можливість застосування диференційованих 
підходів до організації природокористування в межах окремих функціональ-
них зон. Відповідно до наведених вище принципів функціональне зонування 
передбачає виділення таких функціональних елементів:

1. На основі природно-господарського ешелонування виділяються функ-
ціональні смуги, які витягнуті вздовж узбережжя: приморська, перехідна, пе-
риферійна, прибережна, периферійна (прибережна);
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2. Функціональних ядер першого, другого, третього порядків, які є осеред-
ками максимальної концентрації і конфліктності господарських функцій і пред-
ставлені різного рангу портово-промисловими та промисловими центрами.

3. Функціональних районів, які виділяються на основі аналізу всіх госпо-
дарських функцій та визначення поєднання декількох провідних функцій. 

Для суходолу можна виділити такі основні функціональні райони: промис-
лово-транспортні, транспортно-промислові, аграрні, аграрно-промислові, ре-
к реа ційно-аграрні, природоохоронні. Для акваторії функціональні райони 
можуть бути визначенні на основі поєднання декількох основних функцій: 
тран с портно-рекреаційні, транспортно-рибопромислові, рибопромислово-
рекре аційні, природоохоронні, рекреаційні.

4. Визначення буферних зон між різними функціональними районами, 
розміри та конфігурація яких залежить від рівня конфліктності функцій та кон-
кретних умов на місцевості.

Зниження територіальної конфліктності господарських функцій повинно 
забезпечуватися завдяки реалізації таких кроків: їх територіальне розмежуван-
ня із створенням буферних зон на різних рівнях організації території (в  масш-
табі функціональних смуг на рівні функціональних районів, в масштабі міст та 
функціональних районів на рівні мілкого зонування їх території); пошук мож-
ливостей спільного розвитку на основі взаємовигідного доповнення новими 
функціями, визначення пріоритетів та обмеження розвитку окремих господар-
ських функцій в залежності від специфіки функціональних смуг та функціо-
нальних районів. 

Отже, основним засобом забезпечення сталого розвитку приморських регіо-
нів, удосконалення природокористування, на нашу думку, є проведення функ-
ціонального зонування території з врахуванням закономірностей природно-
господарського ешелонування, фактору сумісності функцій, національних та 
регіональних пріоритетів розвитку господарства.

В приморських регіонах проживає 28,2% всього населення України. Про-
тягом останніх 40 років цей показник має слабку тенденцію до зростання. При 
цьому слід враховувати і міграцію населення у самих регіонах, орієнтовану пе-
реважно на приморські смуги. Розглянемо окремі показники природокористу-
вання у приморських регіонах співставно з відповідними показниками країни.

Приморські регіони України володіють значним природно-ресурсним по-
тенціалом (ПРП) [5]. Найбільш високий природно-ресурсний потенціал мають 
такі обласні регіони, як Донецький (12,3% природно-ресурсного потенціалу 
України), АР Крим (5,9%). Майже чотирма відсотками загальнодержавного 
ПРП володіє Запорізька область; частка Одеської області складає 3,7%, Хер-
сонської – 2,9%, Миколаївської – 2,6%.

Компонентна структура ПРП приморських регіонів України має такі особ-
ливості (таблиця 1). Найбільшим природним багатством є потенціал земельних 
ресурсів, частка яких у сумарному ПРП Одеської, Херсонської, Миколаївської, 
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Запорізької областей перевищує чи дорівнює 50%. На цьому фоні різко виді-
ляється Донецька область, де частка земельних ресурсів складає лише 16,8%, 
та АРК, де цей показник відповідає 39%. 

Таблиця 1
Потенціал ресурсів приморських регіонів 

Області

Частка від загальнодержавного ПРП (%0)

м
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ер
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их

во
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их
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ел
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их
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ф
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 ці
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их

су
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ар
ни

й

Одеська 0,7 4,1 26,6 0,5 0,2 5,0 37,1

Миколаївська 0,8 6,8 19,5 0,1 0,3 1,7 26,2

Херсонська 0,5 6,7 19,6 0,3 0,3 1,9 29,3

АРК 6,0 11,5 23,2 1,1 0,2 17,6 59,4

Запорізька 8,0 7,8 19,4 0,3 0,3 3,3 39,1

Донецька 89,1 5,9 20,6 0,5 0,2 6,2 122,5

Донецька область вирізняється серед інших приморських регіонів найви-
щою часткою мінеральних ресурсів – 72,8%. Порівняно високу забезпеченість 
мінеральною сировиною має і Запорізька область (20,4%). В інших примор-
ських регіонах цей показник складає 10 і менше відсотків.

Найбільше водних ресурсів серед даних регіонів мають Миколаївська 
(23,2%), Херсонська (22,7%), Запорізька (20%) області та АРК (19,3%). Серед 
цих регіонів Запорізька, Миколаївська і Херсонська області утворюють підгру-
пу регіонів, у складі ПРП яких поєднані земельні та водні ресурси. 

Звичайно, одними з найголовніших і найвизначальніших для розвитку при-
морських регіонів є природно-рекреаційні ресурси. Регіонами з найбільшою їх 
часткою є АР Крим – 29,6%; Одеська – 13,5%. В інших приморських регіонах 
їхня частка складає 5-10%.

Природні курортно – рекреаційні ресурси Чорноморсько-Азовського узбе-
режжя визначаються наявністю комплекса лікувальних і оздоровчих чинників: 
тривалого теплого періоду року, сприятливих умов погоди для масових видів 
рекреаційної діяльності, лікувальних властивостей климату, піщаних пляжів, 
лікувальних грязей і рагіи приморських лиманів, мінеральних джерел.

Загальне використання земель в приморських регіонах характеризує табли-
ця 2. Сільськогосподарські землі складають 70% всіх земель, що свідчить про 
значне господарське використання земель в цих регіонах; при цьому більш ін-
тенсивним воно є в Азовському регіоні (76,6%). 
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Таблиця 2 
Використання земель в Чорноморському та Азовському регіонах

Використання земель

Чорноморський 
регіон Азовський регіон Загальне

тис. га % тис. га % тис. га %

Сільськогосподар-
ські 2159 64,8 2067 76,6 4226 70,1

Землі під водою 472 1,4 367 13,6 839 13,9

Ліси і чагарники 346 10,4 77 2,9 423 7,0

Землі без рослин-
ності 158 4,7 93 2,8 251 4,2

Землі під забудовою 129 3,9 76 2,9 205 3,4

Водно-болотні 
угіддя 58 1,7 8 0,3 66 1,1

Посушливі землі 10 0,3 12 0,4 22 0.3

Загальна площа 3333 100 2700 100 6033 100

У таблиці 3 наведені обсяги споживання свіжої та оборотної води у за-
гальному її використанні. Показова велика амплітуда обсягів споживання сві-
жої води, яка у Донецькому та Запорізькому регіонах сягає 11-15% водокорис-
тування в Україні. Разом з тим у Миколаївській та Одеській областях рівень 
споживання свіжої води невисокий і становить 2-3% від водоспоживання в 
країні. Частка оборотної води у її загальному використанні достатньо висока і 
становить 70-97%.

Таблиця 3
Обсяги оборотної та повторно використаної води (2010 р.) [9]

Регіони
Спожито свіжої води, 

Обсяги оборотної 
та повторно 

використаної води, 
млн.м3

Частка оборотної 
води у загальному 
використанні на 

виробничі потреби, %млн.м3 %

Україна 9817 100 43183 89

Донецька 1467 14,9 7143 86

Запорізька 1099 11,2 9932 92

Миколаївська 184 1,9 3557 97

Одеська 325 3,3 163 70

Херсонська 770 7,8 50 70

АРК 764 7,9 388 79
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За обсягами скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі 
водні об’єкти (таблиця 4) різко виділяється Донецький регіон, на який при-
падає майже третина таких стоків (31,5% від України). Високі обсяги забруд-
нених зворотних вод дають Одеська (8,3%) і Запорізька (4,2%) області та АРК 
(5,5%). В цілому частка приморських регіонів у скиданні забруднених зворот-
них вод у природні поверхневі об’єкти перевищує 51% їх загальних обсягів. 
І  це одна з головних проблем водокористування у приморських регіонах.

Таблиця 4
Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти  

(2010 р.) [9]

Регіони

Усього
млн. м3 %

У тому числі Частка у загально-
му обсязі скидання 
зворотних вод, %очищених недостатньо 

очищених

Україна 1744 100 312 1432 21,4

Донецька 550 31,5 17 533 36,6

Запорізька 73 4,2 4 69 8,5

Миколаївська 29 1,7 - 29 31,5

Одеська 145 8,3 56 89 47,9

Херсонська 2 0,1 2 0 2,4

АРК 96 5,5 43 53 40,5

Частка недостатньо очищених вод у загальних обсягах їх скидання лиша-
ється ще дуже високою в Одеській (47,9%), Донецькій (36,6%) та Миколаїв-
ській (31,5%) областях, а також в АРК (40,5%). Ці показники майже вдвічі пе-
ревищують пересічний рівень у країні.

До басейнів Чорного та Азовського морів відносяться такі крупні ріки, як 
Дніпро, Південний Буг, Дністер (таблиця 5).

Таблиця 5
Ріки та струмки Чорноморського та Азовського басейнів 

Ріки
Дренована пло-

ща (%)
Площа водозбору

Довжина 
річки (км)

Середні водні 
ресурси, км3

Населення в 
басейні (%)

Дніпро 49 986 52,4 43

Південний Буг 11 806 2,9 8

Дністер 9 1352 10,7 13

Сіверський Донець 9 540 5,8 6

Кілійське гирло Дунаю 5 160 10,0 1

Струмки Чорноморського та 
Азовського басейнів 15 - <2,0 7,8
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Визначені внески головних економічних центрів у сумарне забруднен-
ня. Наприклад, майже половину забруднень Дніпра припадає на Кривий ріг 
(45,4%), 17,2% – внесок Києва, 8,7% – Запоріжжя, 5,3% – дніпропетровська. 
Понад третину забруднень української частини басейну Дунаю припадає на 
Чернівці (34,7%), значний внесок у загальне забруднення Ізмаїлу (16,5%), Сто-
рожинця (12,6%), Ужгорода (8,7%). 

У басейні Південного Бугу найбільші частки у забрудненнях мають Вінни-
ця (24,7%), Кіровоград (22,7%), Вознесенськ (16,1%), Хмельницький (12,3%), 
Умань (11,6%). Головними забрудниками басейну Дністра є Надвірна (39% су-
марних забруднень), Калуш (14,4%). У басейні Кальміуса найбільший внесок 
у забруднення поверхневих вод дають Макіївка (33,6%), Донецьк (28,5%), Ма-
ріуполь (14,1%). 

Рівень забруднення атмосферного повітря характеризує таблиця 6. Загаль-
на частка приморських регіонів у викидах забруднень у атмосферне повітря 
лишається високою – 37% всіх викидів в Україні. Разом з тим цей показник 
формується за рахунок Донецької області, яка продукує понад 1,7 млн т вики-
дів забруднень в атмосферне повітря ( 25,2% всіх викидів в Україні). Подібна 
ситуація і з викидами діоксиду вуглецю. Сумарна частка приморських регіонів 
у викидах в атмосферу СО2 становить близько 40% всіх викидів в Україні. З 
них понад 28 % забруднень продукує Донецькій регіон, а 6,6% – Запорізький. 
Показово, що у цих областях у викидах діоксиду вуглецю дуже висока частка 
стаціонарних джерел забруднень (таблиця 6).

Таблиця 6
Викиди забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (2011 р.) [6]

Регіони

Обсяги викидів, тис. т Викиди діоксиду вуглецю, млн. т

усього %
стаціо-

нарними 
джерела-

ми

пере-
сувними 
джере-
лами

усього % 
стаціо-

нарними 
джере-
лами

пере-
сувними 
джере-
лами

Україна 6877,3 100 4374,6 2502,7 236,0 100 202,2 33,7

Донецька 1729,3 25,2 1525,9 203,4 66,2 28,1 63,6 2,6

Запорізька 341,2 5,0 229,3 111,9 15,5 6,6 14,1 14,1

Миколаївсь-
ка 89,9 1,3 25,7 64,2 2,9 1,2 2,0 0,9

Одеська 173,8 2,5 30,5 143,3 5,3 2,2 3,4 1,9

Херсонська 74,9 1,1 5,8 69,1 1,3 0,6 0,4 0,9

АРК 130,1 1,9 32,9 97,2 2,7 1,1 1,5 1,2

Відносно не висока частка приморських регіонів у формуванні відходів 
(17% від їх річного накопичення в Україні). Високі обсяги утворення відходів 
має донецький регіон – 61,8 млн.т. або 13, 8 % від країни (таблиця 7). 
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Таблиця 7
Основні показники поводження з відходами (2011 р.) [ 6 ] (тис. т)

Регіони Утворено % Утилізовано Спалено Видалено у спеціаль-
но відведені місця

Україна 447641,2 100 153687,4 1054,5 277106,8

Донецька 61762,3 13,8 19856,0 81,7 40571,9

Запорізька 6393,4 1,4 1700,3 33,4 2819,5

Миколаївська 3187,1 0,7 141,3 22,0 1962,6

Одеська 686,4 0,2 121,6 44,1 293,0

Херсонська 437,3 0,1 111,6 21,1 17,3

АРК 3548,6 0,8 291,9 15,3 2440,1

Більшу їх частину складають на спеціальних полігонах: по Україні в ціло-
му – близько 62  %, у Донецькій області – 65,7% , Запорізькій – 44, 1 %, Мико-
лаївській – 62,6 %, Одеській – 42, 7 %, АРК- 68,9%. Найбільш високі частки 
утилізованих відходів мають Донецька (32,1%) та Запорізька (26,6%) області. 
Але в цілому ситуація з утилізацією та складуванням відходів у приморських 
регіонах, як і у всій країні лишається напруженою. 

Для екологічного оздоровлення Азово-Чорноморського басейну необхідна 
кількісна і якісна оцінка головних видів господарської діяльності та річкового 
стоку. 

У таблиці 8 наведена бальна оцінка внеску різних видів господарської ді-
яльності за основними видами забруднень у загальне техногенне навантажен-
ня прибережних акваторій Чорного та Азовського морів. 

Таблиця 8
Типи та показники забруднень від різних секторів, що впливають на якість 
навколишнього середовища берегових зон Чорноморського та Азовського 

регіонів (в балах)

Види 
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Муніципальна 3 2 0 2 1 2 3 0 3 0
Промислова 0 2 0 3 3 2 1 2 2 3
Морські порти 1 1 0 2 3 2 3 2 3 2
Сільсько-
господарська 0 3 0 2 1 3 1 1 2 1

Річковий стік 2 2 1 2 2 3 3 1 3 0
   

забруднення: 0 –відсутнє; 1- незначне; 2 – помірне; 3 – значне.
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Найбільші зміни природного середовища у берегових зонах України спри-
чиняє стік річок, портова діяльність та муніципальне господарство. Високі на-
вантаження за цим показником дають також промисловість і сільське господар-
ство (зрошуване землеробство). Головні забруднення різних видів пов’язані із 
стоком великих річок, морськими портами і промисловими вузлами, розміще-
ними у берегових зонах.

Участь приморських регіонів у формуванні природоохоронного фонду кра-
їни представляє таблиця 9. 

Таблиця 9
Площа об’єктів ПЗФ Чорноморського та Азовського регіонів  

(на 1.01.2011 р.)

Регіони
Площа об’єктів ПЗФ, тис. га % фактичної площі 

ПЗФ від загальної 
площі регіонузагальна фактична*

Донецька 918,7 91,8 3,5

Запорізька 149,1 121,9 4,5

Миколаївська 98,1 72,1 2,9

Одеська 154,6 144,3 4,3

Херсонська 272,7 224,2 7,9

АРК 150,8 150,6 5,8

Україна 3744,5 3458,9 5,7

*сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ без урахування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять 
до складу територій інших об’єктів ПЗФ.

Не зважаючи на високу концентрацію біосферних заповідників, національ-
них та регіональних ландшафтних парків, різноманітних заказників, розміще-
них у берегових зонах України, загальна частка територій і об’єктів природно-
заповідного фонду (ПЗФ) не перевищує пересічного рівня в країні. Вона 
максимальна у Херсонському регіоні (7,9%) за рахунок понизь Дніпра і площ 
Чорноморського заповідника. Дещо перевищує середній рівень частка площ 
ПЗФ у Криму.

Висновки

1. Теоретичні розробки цієї статті змусили ввести деякі нові терміни, 
що від повідають природним та господарським особливостям приморських 
регіонів. Ці терміни відрізняються від тих, які давно адаптовані в природній 
географії.

2. Розроблені провідні принципи функціонального зонування примор-
ських територій регіонів у відповідності з особливостями їх природи та госпо-
дарства.
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3. Зниження територіальної конфліктності господарських функцій пови-
нно забезпечуватися завдяки реалізації таких кроків: їх територіальне розмеж-
ування із створенням буферних зон на різних рівнях організації території (в 
масштабі функціональних смуг на рівні функціональних районів, в масштабі 
міст та функціональних районів на рівні мілкого зонування їх території); по-
шук можливостей спільного розвитку на основі взаємовигідного доповнення 
новими функціями, визначення пріоритетів та обмеження розвитку окремих 
господарських функцій в залежності від специфіки функціональних смуг та 
функціональних районів.

4. Основним засобом забезпечення сталого розвитку приморських регіо-
нів, удосконалення природокористування, на нашу думку, є проведення функ-
ціонального зонування території з врахуванням закономірностей природно-
господарського ешелонування, фактору сумісності функцій, національних та 
регіональних пріоритетів розвитку господарства.
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Стержневой проблемой организации территории для приморских регионов стра-

ны выступает рациональное хозяйственное использование. Основным средством обе-
спечения устойчивого развития приморских регионов, усовершенствования приро-
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Abstract
Pivotal issue of territory for the coastal regions of the country is the rational economic 

use of coastal areas, which some researchers have referred to as Coastal. The primary means 
of achieving sustainable development of coastal regions, environmental improvement is 
functional zoning laws with regard to natural and economic stepping-up, factor compatibility 
features national and regional priorities for economic development.
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УДК 903 

О.С. Пересунчак, краєзнавець, вчитель історії
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Завалля
Гайворонський район Кіровоградська обл., 
26334, Україна

ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ В РАЙОНІ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ 
Р. ПІВДЕННИЙ БУГ

У статті подається історія археологічних досліджень на території середньої течії 
річки Південний Буг, починаючи з 1930-х років і до нинішнього часу. Використовую-
чи результати багатолітньої праці вчених-археологів та власні обстеження стародавніх 
пам’яток в межах сучасних Гайворонського району Кіровоградської області та Сав-
ранського району Одеської області, автор робить спробу привернути увагу науковців 
до проблеми вивчення, а також їх збереження для наступних поколінь. В науковий обіг 
вводиться низка нещодавно виявлених пам’яток доби енеоліту – раннього залізного 
віку.

Ключові слова: неоліт, Буго–дністровська культура, Трипільська культура, 
Чорноліська культура. 

Вступ

До території середньої течії р. Південний Буг належать частково землі Гай-
воронського району Кіровоградської області та Савранського району Одеської 
області. На думку автора, ця територія має неабияке значення для вивчення 
дописемного періоду історії України, хоча, на жаль, ця територія недостатньо 
вивчена археологічною наукою. Тому метою роботи є систематизація науко-
вих даних про відомі науці та нещодавно виявлені пам’ятки археології на за-
значеній території. Об’єктами вивчення є поселення доби неоліту – раннього 
залізного віку, зафіксовані вченими археологами та місцевими краєзнавцями 
на протязі 1930–2013 рр. Предмет вивчення – артефакти різних історичних 
епох, виявлені під час дослідження пам’яток археології на території середньої 
течії річки Південний Буг.

Матеріали та методика дослідження

Для написання роботи були використані наукові праці, пов’язані з вивчен-
ням археології краю на протязі 1950–1990-х років, а також власні обстеження 
вказаних в них пам’яток. Окрім того, під час дослідження зазначених терито-
рій автором були виявлені нові поселення, на яких була зібрана певна кількість 
предметів побуту, знарядь праці, тощо. А також впускні поховання в курганах 
епохи раннього заліза.

© О.С. Пересунчак, 2014
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Результати дослідження та їх аналіз

В ході дослідження вказаних пам’яток археології в середній течії р. Пів-
денний Буг було встановлено, що жодна з них не внесена до Державного ре-
єстру пам’яток історії та культури і, як наслідок – систематично руйнуються. 
Території їх локалізовані. На поверхнях більшості поселень зібрана велика 
кількість уламків кераміки та знаряддя праці, які підлягають систематизації 
з подальшим вивченням. В науковий обіг вперше введені такі трипільські по-
селення як Могильне-5, Тополі, Шамраї, Козачий Яр-2, Довгий Яр та ін. На 
основі вивчення артефактів, виявлених на поселенні Завалля-Кам’яне, автору 
вдалося уточнити датування пам’ятки етапом В-І Трипілля (до цього воно було 
помилково віднесене до етапу А).

Під час обстеження насипів курганів, розташованих на зазначеній терито-
рії, в деяких з них була виявлена кераміка, яка дає можливість віднести впускні 
поховання до кіммерійської, чорноліської та скіфських культур.

Головними завданнями статті автор вважає введення в науковий обіг нових 
археологічних об’єктів, привернення уваги до їх вивчення та вирішення питан-
ня про їх державну реєстрацію.

З другої половини середини 1990-х рр. автор цієї статті систематично об-
стежує дану територію і пропонує увазі читачів найновіші дані з археологічних 
пам’яток Середнього Побужжя. В науковий обіг вводяться нові пам’ятки різ-
них епох: Шамраї, Гнила Скеля, Тополі, Довгий Яр та ін.

Пам’ятки Буго-Дністровської культури
1. Жакчик – поселення Буго-дністровської культури. Знаходилося на ліво-

му березі, за 500 метрів вниз за течією від Березовської ГЕС в урочищі Вовча 
Гатка. Виявлене В.Даниленком. На поселенні зібрані вироби з кременю, кістки 
тварин, уламки посуду. Під час розмиву берега автором виявлено скупчення 
кісток тварин [7].

2. Завалля – поселення Буго-дністровської культури знаходилося на ліво-
му березі, за 800 метрів від Березовської ГЕС вверх по течії Південного Бугу. 
Займало край правого берега річки. В.Даниленко виявив тут уламки неолітич-
ного посуду [3].

3. Гайворон – Поліжок – поселення Буго-дністровської культури. Зна-
ходилося на однойменному острові на р. Пд. Буг навпроти с. Солгутове (т.з. 
«Острів Залізний»). Розкопане археологами повністю. Виявлені уламки кера-
міки, знаряддя праці з каменю, кістки, прикраси із слюди та ритуальне захоро-
нення оленя. Нині пам’ятка знаходиться під водами ГЕС [6 ].

Поселення трипільської культури
1. Поселення Могильне -1 знаходиться за 1,5 км на південь від с.Могильне 

на правому високому березі р. Могилянки (30-40 м від води). Площа біля 2га. 
Виявлене М. Гасюком в 1950 р., яким простежено рештки 4-х жител. [4]. Роз-
копки не проводилися. Нині поселення вкрите невеликим лісом. В 2011 р. на 
розораному полі, вище поселення, автором виявлені шліфований наконечник 
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мотики зі світлого каменю та фрагмент неорнаментованої статуетки. Датується 
етапом А-ІІІ [ 9 ]. 

4 Поселення Могильне – 2 знаходиться за 2 км на південь від попереднього, 
але займає більш високу ділянку пагорба. Виявлене М.Гасюком [4]. Обстежено 
в 1987 р. М. Відейком. [1]. В 1993 р. зроблено геомагнітну зйомку. Будівлі роз-
ташовувалися в 2 ряди вздовж річки. Відстань між рядами до 30 м, інтервали 
між будівлям – від 5 – 6 м до 10 м. Ширина жител 4 – 8 м, довжина 8 – 20 м [8]. 
Досліджувалося місцевими краєзнавцями В.Місютинським, В.Дерезовським 
та автором. На задернованій поверхні простежуються залишки жител та ке-
раміки, знайдено вироби з кременю, та неорнаментовану статуетку [10]. По-
селення частково зруйноване під час будівництва ставкової греблі та спробою 
в 2011 р. посадити тут ліс. На поселені виявлені численні уламки посуду з 
прокресленим орнаментом та фрагмент статуетки типу В (за класифікацією 
А. Погожевої). Площа поселення близько 4 га (за результатами геомагнітної 
зйомки). Відноситься до етапу А ІІІ, 1 [8].

5. Поселення Могильне – 3 (Єжеликовий Яр, околиця с. Жакчик) – розташо-
ване за 1 км на південний – схід від попереднього на похилому березі безімен-
ного струмка, що впадає в р. Могилянку (нині тут ставок). Поселення займало 
площу біля 9 га (за даними М. Гасюка – 20 га) [4 ]. З північного боку вона було 
захищене яром, північний берег якого переходив у височину.

Досліджувалося краєзнавцями М. Гасюком, В. Місютинським, В. Дерезов-
ським та автором. В 1993 р. тут була проведена аеромагнітна зйомка. В резуль-
таті було виявлено 105 аномальних об’єктів, більшість яких сконцентрована на 
площі 6 га, і зафіксована система забудови поселення, яка характерна для посе-
лень пізнішого етапу культури. Комплекс будівель нагадує два еліпси вписаних 
один в другий. Внутрішня є прямокутником зі сторонами близько 100  х  180, а 
зовнішня – 180 х 230м. Між ними є незабудований простір шириною від 10–20 
до 40–50 м. Два найбільші житла мають розмір 10 х 15 м. На думку М. Відейка, 
ці будівлі були громадськими спорудами або резиденцією вождя [2]. Спосіб за-
будови поселення найбільше відповідав потребам оборони.

В 2003р. поселення було частково пограбоване: розкопано близько 15 жи-
тел. На поверхні землі автором зібрано велику кількість крем’яних виробів, 
фрагменти кераміки та кілька десятків глиняних статуеток типів А, В та С.

 Заслуговує на увагу знахідки фрагмента леза кованого бронзового ножа та 
уламків неорнаментованої кераміки з пружком під вінчиком, що може свідчити 
про багатошаровість пам’ятки [10].

 6. Поселення Могильне – 4 знаходиться південніше попереднього на ліво-
му березі р. Могилянки при переході на плато (за 50 м від води) на території с. 
Жакчик. Зафіксоване М. Гасюком, який виявив тут сліди будівель [4 ]. В 1987 р. 
територія, зазначена М.Гасюком, обстежувалася М.Відейком [1], але сліди по-
селення ним не були виявлені. В 2007 році дану територію обстежував автор. 
На присадибній ділянці місцевого жителя на окремій ділянці було виявлено 
уламки обпаленої глини, подібної до трипільської. Решток кераміки, знарядь з 
кременю та відходів кремнієвого виробництва не знайдено.
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7. Поселення Жакчик. Відкрито В. Даниленком у 1955 р. Багатошарове. Від-
носиться до етапу А, В І. Локалізувати поселення автору не вдалося. Швидше 
всього, поселення знаходилося на березі Південного Бугу, де В.Даниленко ви-
явив неолітичне поселення (район Вовчої гатки) [7].

8. Поселення Могильне-5. Виявлене О. Пересунчаком. Досліджується ав-
тором та жителем с. Жакчик В. Панасюком. Розташоване на плато між двома 
річками навпроти поселень Могильне-2 та Могильне-3. На розораній площі 
поселення виявлено уламки прокресленої кераміки, вироби з кременю, кам’яні 
наконечники мотик, фрагменти статуеток. Заслуговує на увагу фрагмент стату-
етки із змією у руках (версія автора) та пофарбованою вохрою [9].

9. Поселення Козачий Яр – 1 розташоване за 7км на південний – схід від 
с. Казавчин на високій надпойменній терасі (до 30м над водою). З північної 
сторони поселення обмежене крутим правим берегом р. Пд. Буг зі східної – 
крутими схилами урочища Козачий Яр. Виявлене В. Місютинським [8]. До-
сліджувалося автором. Частково зруйноване внаслідок незаконних розкопок та 
сільськогосподарських робіт. На поверхні відслідковуються залишки будівель, 
а на розораній площі – уламки кераміки. Під час дослідження автор виявив 
оригінальні глиняні кружки, які мали, ймовірно ритуальне призначення. Крем-
нієві вироби трапляються рідко. Дуже часто зустрічається кремнієва галька. 
На поселені знайдені також крем’яні наконечники стріл та глиняне прясельце. 
Поселення відноситься до етапу В – І [10]. 

10. Поселення Козачий Яр – 2. Поселення етапу В-І. Виявив О. Пересун-
чак в 2009 році. Розташоване на високому плато. З півночі обмежене високим 
берегом Південного Бугу, із заходу – схилами Козачого Яру. Пам’ятка майже 
повністю зруйнована гранітним кар’єром. На поверхні – шари обпаленої гли-
ни, уламки кераміки, вироби із кременю. Автор висловлює припущення, що 
Козачий Яр – 2 є частиною поселення Козачий Яр-1 [9]. 

11. Поселення Довгий Яр розташоване за 1,5 км на південь від с. Казавчин 
на високому надзаплавному плато правого берега р. Пд. Буг. Виявлене автором 
в 1998 р. Пам’ятка обмежена з однієї сторони крутим берегом ріки та схила-
ми яру. Площа майже вся задернована. Розкопки не проводилися. На поверхні 
зібрані уламки кераміки, знайдено два наконечника стріл у формі вербового 
листка. Відноситься поселення, ймовірно, до етапу В- І [9 ].

12. Поселення Березовська ГЕС знаходиться на мисі першої лесової тераси 
лівого берега р. Пд. Буг поблизу зруйнованої ГЕС. З півночі обмежене балкою. 
Відкрите В.Даниленком в 1955 р. В 1960-х рр. досліджувалося експедицією 
В.  Цибескова [12], а в 1989-1999р.р. експедицією Інституту археології НАНУ 
під керівництвом О. Цвек. Площа поселення 10га [11]. Відноситься до етапу 
В-І (3600 – 3500 рр. до н.е. або 4600 – 4400 рр. до н.е. за каліброваним дату-
ванням) [11]. Нині більша його частина пам’ятки зайнята дачними ділянками . 

В 2009 р. автором тут була виявлена статуетка з прокресленими орнамента-
ми у формі Оранти та фрагмент мальованої кераміки (ймовірно, імпортована 
з території Молдови чи Румунії) [10]. На даний час більшість матеріалів до-
сліджень зберігаються в інституті археології НАН України та в Одеському дер-
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жавному університеті. На думку О.Цвек, цінність знахідок виявлених на по-
селенні, дає змогу віднести Березовську ГЕС до пам’яток європейського рівня. 

13. Поселення Тополі виявлене О. Пересунчаком у 2003 р. Пам’ятка знахо-
диться за 1км від західної околиці с.Тополі. Із заходу обмежена лівим схилом 
Хащуватського Яру. Займає схил правого берега безіменної річки (нині ставка). 
Більша частина поселення задернована. Вверх по схилу на розораному пла-
то спостерігаються сліди будівель. Серед підйомного матеріалу переважають 
шматки кераміки. Кремінних виробів небагато. Серед знахідок два орнамен-
тири з ікла кабана, кремнієві наконечник мотики та стріли. Розкопки не про-
водилися [9].

14. Поселення Завалля – Кам’яне знаходиться на правому березі Пд. Бугу за 
1 км від мосту вниз за течією навпроти смт Завалля. Розташоване на обшир-
ному пагорбі посеред поля за 300 м від річки. Очевидно, частково зруйноване 
під час будівництва дороги на с. Кам’яну Одеської області. Виявлене в 1974 р. 
На поверхні простежуються рештки будівлі. Зібрано велику кількість виробів 
з кременю, уламки кераміки, розтиральники округлої форми, уламки сокир з 
кременю та граніту. Заслуговує на увагу кремнієва пластину довжиною 15 см 
сірого кольору. Поселення повторно датоване (автором) етапом В-І [9].

15. Поселення Шамраї знаходиться за 3 км від попереднього вниз за течі-
єю ріки на високому плато (територія Савранського району Одеської області). 
Поселення повністю вкрите лісовими насадженнями, що значно утруднює до-
слідження. На дорозі, яка проходить через лісок трапляються уламки кераміки 
із товченою ракушкою в тісті, крем’яні вироби, шматки обпаленої глини (ло-
калізовано в одному місці). Пам’ятка виявлена О. Пересунчаком в 1999 р. [9].

 Поселення доби бронзи
Поселення Гнила Скеля. Знаходиться на високому правому березі р. Пд. Буг 

за кілька сотень метрів вгору по течії від колишнього Савранського гранітного 
кар’єру Одеської області. В 2010 р. автором зібрана невелика кількість уламків 
посуду та кремнієвих відщепів. Автор припускає приналежність пам’ятки до 
сабатинівської культури [10]. 

Козачий Яр. Поселення знаходиться лівому схилі яру (в місці його вигину) 
за 2 кілометри від русла р. Пд. Буг. Виявлене В.Місютинським. Автором статті 
зібрані уламки кераміки з пружком по периметру та наліпом у вигляді кнопки, 
а також кам’яне навершя булави і нуклеус Поблизу пам’ятки також знайдена 
мідна сережка [10].

Кургани
1. В насипі кургану поблизу Козачого Яру автор виявив два фрагменти чор-

но лощеної кераміки з прокресленими і заповненими білою пастою візерунка-
ми. Припускається її приналежність кіммерійській культурі [10].

2. На розораній поверхні кургану поблизу смт Завалля виявлені рештки кіс-
тяка та фрагменти чорнолощеної кераміки з прокресленими звисаючими вниз 
від подвійної лінії заштриховані трикутники. Поховання виявлене В. Місютин-
ським. Досліджується автором. В 2010 р. тут крім кераміки виявлено також 
скребок. Ймовірно, артефакти відносяться до чорноліської культури [10].
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3. В 2005 р. в насипах двох курганів в урочищі Шамраї (територія 
Кам’януватської сільської ради Савранського району) О. Пересунчак виявив 
уламки кераміки із світло-коричневої глини із прокресленими орнаментами. 
В 2010 р. тут же знайдено кремнієвий наконечник стріли трикутної форми та 
фрагмент бурштинової підвіски у формі ромба (верхня частина виробу). За 
припущенням автора, артефакти, виявлені в насипі кургану відносяться до 
скіфського часу [10]. 

Висновки

Отже, в середній течії басейну р. Південний Буг, починаючи з 30-х років 
минулого століття і в даний час відкрито низку пам’яток археології, які, без 
сумніву, мають практичне значення для вивчення стародавньої історії згаду-
ваного регіону. Більшість описаних в статті об’єктів не локалізовані на міс-
цевості, не занесені до реєстру пам’яток історії та культури і, як наслідок, 
не взяті під охорону державою. Сподіваюся, що дана стаття приверне увагу 
науковців-археологів та всіх, хто не байдужий до вивчення минулого Північ-
ного Причорномор’я. 
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ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
Р.ЮЖНЫЙ БУГ

Резюме
К территории среднего течения р. Южный Буг относятся частично земли Гайво-

ронского района Кировоградской области и Савранского района Одесской области. По 
мнению автора, эта территория имеет важное значение для изучения до письменного 
периода истории Украины.

Начиная со второй половины 1990-х гг. автор статьи проводит систематические об-
следования данной территории и предлагает вниманию читателей новейшие данные о 
археологических памятниках Среднего Побужья. В научное обращение вводятся па-
мятки разных эпох: Шамраи, Гнилая Скала, Длинный Яр и др.

Ключевые слова: Неолит, Буго-днестровская культура, Трипольская культура, 
Чорнолеская культура. 
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ARCHAEOLOGICAL SITES WITHIN THE MIDDLE PART OF  THE 
SOUTHERN BUG RIVER

Abstract
Author the paper from the second half of the 1990th has carried out systematic investiga-

tions of the territory of the Middle Pobuzhie. The newest facts about archeological monu-
ments of the study area are given. The monuments of different epoch e.g. Shamrai, Gnila 
Skelya, Topoli, Long Kavine etc., are listed and offered for the further use in scientific lit-
erature: 
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ДЕЛЬТА ДУНАЮ:  
СУЧАСНІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розглянуті літодинамічні процеси в Кілійській частині дельти Дунаю за останні 
сторіччя. Охарактеризовані донні відклади дельти і узмор’я Дунаю, проаналізований 
їх гранулометричний склад. Виявлені фактори осадконакопичення, показаний вплив 
виносів Дунаю та морських наносів у процесах дельтоутворення.

Ключові слова: дельта Дунаю, донні відклади, літодинаміка

Вступ 

Дельта Дунаю є унікальним геологічним об’єктом, тут є можливість наочно 
спостерігати сучасні літодинамічні процеси дельтоутворення – змінюються бе-
реги, з’являються нові острови, коси, затоки. 

Найактивнішою у літодинамічному відношенні частиною дельти Дунаю є 
Кілійська дельта – наймолодша частина Дунайської дельти, яка почала форму-
ватись приблизно 300 років тому. Швидкість наростання Кілійської дельти в 
наш час становить біля 0,22 км2 на рік, а швидкість її висунення у море стано-
вить на різних ділянках від 0,3 до 34 м на рік [1]. 

В умовах розвитку дельти змінюється вигляд самої дельти, а також поло-
ження і форма морського узбережжя. При нестачі проточної води русла заму-
люються, живі протоки переходять в тупикові, а потім відмирають, заростаючи 
очеретом. При рості дельти відбувається висування русел у море. По периферії 
дельти завдяки гальмуванню морських піщаних наносів річковими виносами 
формуються піщані коси, вони в свою чергу закупорюють гирла зі сторони 
моря, з часом морські затоки перетворюються в частини дельти. 

Швидкість зростання дельти напряму залежить від кількості твердого стоку 
Дунаю і кількості атмосферних опадів на площі водозбору Дунаю – в багато-
водні періоди активізується розмив з прилеглих територій суші. Крім того, ін-
тенсивність дельтоутворюючих процесів залежить від тектонічних рухів, рівня 
моря, повноводності водотоків, господарчої діяльності людини. Підвищення 
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рівня моря з одного боку призводить до розмиву берегової частини дельти, з 
іншого створює умови для більшої заносимості рукавів, оскільки зменшується 
швидкість течії в водотоках. Сучасні літодинамічні процеси в дельті Дунаю 
обумовлюють екологічний стан та господарчу діяльність в цьому регіоні, отже 
потребують вивчення і постійного моніторингу. 

Метою роботи була характеристика сучасних літодинамічних процесів в 
Кілійській частині дельти Дунаю, а також характеристика і аналіз ролі Дунай-
ських і морських наносів у седиментаційних та літодинамічних процесах. 

Об’єкт досліджень – Кілійська частина дельти Дунаю, процеси формуван-
ня та переміщення в її межах дельтових відкладів. Предмет досліджень – су-
часні відклади дельти Дунаю.

 Матеріали і методика досліджень

Для досягнення мети досліджень аторами були зібрані і оброблені історичні 
матеріали, проаналізовані карти дельти Дунаю різних років видання, відібрані 
проби донних відкладів у внутрішній та морський частинах Кілійської дельти 
та проаналізований їх гранулометричний склад за результатами грананалізу, 
виконаного авторами в ГНДЛ-3 ОНУ. Проведені дослідження дозволили зро-
бити висновки про характер сучасних літодинамічних процесів в Кілійській 
частині дельти Дунаю, їх перебіг та основні закономірності.

Результати досліджень та їх аналіз

Режим функціонування та розвитку дельти визначається гідрологічним ба-
лансом в існуючих гирлах. В останні часи постійно знижується кількість води 
у всій системі Кілійського гирла, чому сприяла господарча діяльність на тери-
торії інших країн, в тому числі будівництво струмененапрямної дамби поблизу 
мису Ізмаїльський Чатал, спрямлення Георгіївського рукава і поглиблення Су-
линського гирла. Через Кілійське гирло в недавньому минулому проходило до 
70 % річкового стоку Дунаю, а зараз – біля 50 %.

В наш час життя невеликих проток в Кілійській дельті підтримується за 
рахунок постійного розчищення і заглиблення. В межах міста Вилкове прово-
дяться днозаглиблювальні роботи основних проток. Значну частину Кілійської 
дельти займає Дунайський біосферний заповідник, на території якого загли-
блювальні роботи заборонені, оскільки тут заборонено порушувати природні 
процеси розвитку дельти.

Аналіз змін місцевості по історичним даним і шляхом зіставлення карт Кі-
лійської дельти різних років показав наступне. 

На початку свого формування (до 1800 року) Кілійська дельта мала один ру-
кав, потім завдяки великій кількості наносів гирло розгалужувалось і на протя-
зі наступних 50 років чисельність рукавів збільшилася до 20. Найактивніше на-
ростання Кілійської дельти спостерігалося на протязі 50 років (1871-1922  рр.), 
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тоді її площа зросла на 163 км2 (в середньому на 3,1 км2 на рік). Кількість ру-
кавів в цей час доходила до 60. Потім зростання площі дельти сповільнилося 
і в 1941-1980 рр. складало 1,1 км2 на рік [2], кількість рукавів зменшилася. 
Наприкінці ХХ століття у Кілійської дельти залишилося два основних рукави і 
кілька десятків другорядних.

Місто Вилкове було засноване у 1746 році як місто на морському узбережжі, 
тепер завдяки росту дельти воно опинилося у її глибині, на відстані 18 км від 
берега моря. А місто Кілія, яке зараз знаходиться більш ніж в 30 км від моря, 
ще в ХIII-XIV ст. було приморським городом. Ці факти наочно характеризують 
швидкість висунення дельти за останні сторіччя.

Наочним прикладом процесів відмирання проток є замулення рукава, що вів 
до монастиря, який існував неподалік від Вилкова між Старостамбульським 
і Анкудіновим гирлами ще наприкінці ХІХ сторіччя. За 150 років місцевість 
змінилася настільки, що в наш час дістатися до цього монастиря неможливо 
ані на човні, ані пішки: рукав перетворився в очеретяні плавні. 

Озеро Лазаркін Кут, що розташоване південніше місця злиття Полуденного 
та Анкудінова гирл, ще сто років назад було морською затокою, а в наш час 
воно перетворилось на прісне озеро, що знаходиться більш ніж у 2 км від моря.

Зіставлення і аналіз карт, складених з інтервалом у 28 років (1987 – 2011 рр.) 
показав наступне (рис. 1, 2).  

Ще 30 років тому відкритою морською затокою був Отоножний Кут, який 
зараз є напівзамкненим непроточним озером по правому берегу Анкудінова 
гирла, більша його частина заростає очеретом.

Рис. 1. Фрагмент карти дельти Дунаю, 
Генштаб МО СССР, стан місцевості  

на 1983 рік 

Рис. 2. Фрагмент карти дельти Дунаю, 
складеної ДБЗ, 2011 рік
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В 80-ті роки Потапівська коса (сучасне морське узбережжя по лівому берегу 
Анкудінова гирла) була островом, віддаленим від берега більш ніж на кіло-
метр, а зараз ця коса розрослася і з’єднана з основною частиною дельти, тепер 
вона відокремлює від моря напівзамкнені прісні озера, які ще 30 років тому 
були морським мілководдям. 

Завдяки висуненню Очаківського гирла морськими наносами заноситься 
Жебріянська бухта, яка утворилася лише наприкінці ХІХ сторіччя. В наш час 
Жебриянська бухта є найактивнішим осередком накопичення морських нано-
сів на узбережжі Чорного моря.

За останні 30 років Очаківське гирло висунулося у море на 2 км, проти ру-
кава Прорва утворилася нова морська коса, яка поступово закриває морську за-
току між рукавом Прорва і Очаківським гирлом. Частина дельти, що розташо-
вана між Очаківським та Бистрим гирлами за цей час закупорилась морськими 
наносами і стала безстічною.

Найбільш інтенсивно процеси замулення русел відбуваються на Очаків-
ській і Старостамбульській ділянках дельти. Зараз всі раніше судноплавні ру-
кави майже відмерли (Полунічний, Білгородський, Шабаш, Прорва та ін.), а 
порт Усть-Дунайськ замулюється зі швидкістю 2,5 млн. м3/рік. Судноплавним 
залишається рукав Бистрий, якій теж потребує днозаглиблювальних робіт.

В умовах зниження обсягів дунайської води в Кілійській дельті залишають-
ся живими лише крупні рукава, а дрібні протоки поступово замулюються і від-
мирають. Цьому сприяють також і тектонічні процеси – підйом блоків земної 
кори в північній та південній частинах Кілійської дельти.

Проте на окремих ділянках в центральній частині Кілійської дельти навіть 
фіксувався розмив берегу, що пов’язане зі зменшенням стоку Дунаю через Кі-
лійське гирло, виходом дельти на значні морські глибини і загальним підйомом 
рівня Чорного моря.

Аналіз гранулометричного складу досліджених донних відкладів дельти і 
узмор’я Дунаю (таблиця 1) показав наступне. 

Виноси Дунаю в межах Кілійського гирла представлені переважно дрібно-
алевритовою та більш тонкими гранулометричними фракціями. Це підтвер-
джують результати гранулометричного аналізу проб, відібраних з відвалів 
після заглиблення Гребного каналу в м. Вилкове. В той же час приурізові від-
клади Анкудінова гирла, відібрані значно нижче за течією, поблизу впадіння 
гирла у моря (0-вий км), характеризуються значно крупнішим гранулометрич-
ним складом, що підтверджує факт перемиву рікою раніше відкладених мо-
рем піщаних кіс.

 Відвали днозаглиблювальних робіт складені переважно дрібним алеври-
том з великою (більше 30%) кількістю пелітового матеріалу та поганим сор-
туванням (рис. 3). Натомість приурізові відклади Анкудінова гирла в районі 
0-км майже повністю складені добре відсортованим дрібнозернистим піском 
(рис.  4). Характерною рисою обох типів відкладів є те, що середньо- та круп-
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нопіщані гранулометричні фракції складені майже повністю слюдою. Наяв-
ність крупнішого матеріалу нижче за течією гирла свідчить про те, що піщаний 
матеріал у відкладах не пов’язаний з дунайськими виносами, а є продуктом 
перемиву раніше відкладеного матеріалу, ймовірно матеріалу вздовжберегових 
морських кіс.

Таблиця 1. 
Усереднений гранулометричний склад відкладів Кілійської дельти Дунаю

Відклади
Вміст гранулометричних компонентів, %

Мd, 
мм

Коефіцієнт 
сортуванняпсефіт 

>1мм
псаміт 

1-0,1 мм
алеврит 

0,1-0,01 мм
пеліт 

<0,01мм
Відвали днозаглиблю вання 
м. Вилкове 0,1 6,0 62,5 31,5 0,015 2,76

Приурізові відклади 
Анкудінова гирла 0,1 93,7 5,9 0,3 0,12 1,29

Уз
мо

р’
я 

ги
рл

а 
Би

ст
ре

мули пелітові 
крупноалевритисті - 14,2 38,7 47,1 0,03 5,48

піски середньо- і 
дрібнозернисті 0,2 65,8 27,6 6,4 0,13 1,51

мули дрібно-
алевропелітові - 0,9 38,5 60,6 0,014 2,58

Гранулометричний аналіз сучасних донних відкладів узмор’я дельти побли-
зу впадіння у море гирла Бистре дозволив виділити тут три ділянки розповсю-
дження різних за гранулометричним складом відкладів:

– ділянка погано відсортованих крупноалевритістих пелітів з домішкою 
дрібнозернистого піску (рис. 5) в місці впадання гирла Бистрого в море на гли-
бинах моря до 5 м. Донні відклади тут сформовані за рахунок дії двох факторів 
відкладонакопичення – виносів Дунаю і замулення відкладів, яке, ймовірно, 
пов’язано з днопоглиблювальними роботами;

Рис. 3. Гістограма розподілу 
гранулометричних фракцій у відвалах 

днозаглиблювання в м. Вилкове.

Рис. 4. Гістограма розподілу 
гранулометричних фракцій у приурізових 

відкладах Анкудінова гирла поблизу  
„0-й кілометр”
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– ділянка добре відсортованих середньо- і дрібнозернистих пісків (рис. 6) на 
північному сході від гирла Бистре на глибинах моря до 23 м. Ці піски принесе-
ні вздовжбереговою течією з півночі і відкладаються тут, гальмуючись потоком 
дунайських вод, що виходить з гирла Бистре; 

Рис. 5. Гістограма розподілу 
гранулометричних фракцій в 

крупноалевритістих пелітах узмор’я гирла 
Бистре

Рис. 6. Гістограма розподілу 
гранулометричних фракцій в 

дрібнозернистих пісках узмор’я  
гирла Бистре

– ділянка середньо та погано відсортованих дрібноалевропелітових мулів 
(рис. 7) на південь та південний схід від гирла Бистрого на глибинах моря від 
7 до 24 м. На цій ділянці створюється гідродинамічна тінь від гідротехнічних 
споруд, що знаходяться північніше поблизу гирла Бистре, в результаті чого на-
копичуються мулисті відкладення. 

Рис. 7. Гістограма розподілу гранулометричних фракцій в дрібноалевропелітових мулах 
узмор’я гирла Бистре

Отже, на виділених ділянках узмор’я розвинені різні типи донних відкладів, 
тут простежується вплив різних факторів осадконакопичення: переважання 
річкових алеврито-мулових наносів, вдовжберегового потоку піщаних наносів, 
впливу гідротехнічних споруд тощо.
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Висновки

Дельтова система Дунаю формується водночас рікою і морем, дельта зна-
ходиться у постійному пошуку оптимального балансу впливу процесів акуму-
ляції і абразії на тлі існуючих тектонічних процесів. Води Дунаю, впадаючи у 
море, гальмують морський вздовжбереговий потік піщаних наносів, завдяки 
чому формуються піщані коси. Дунайські води в наш час виносять лише алев-
ритовий і муловий матеріал, піщаний матеріал з’являється у дельті завдяки дії 
морського вздовжберегового потоку наносів.

Седиментаційні процеси в дельті носять лавинний характер. Перебіг літо-
динамічних процесів на протязі останніх сторіч спонукає місцеве населення до 
адаптації к постійним змінам конфігурації дельти.

Дельта є дуже чутливою щодо найменших змін літодинамічних процесів. 
Розлад встановленого нестійкого балансу може призвести до незворотних змін 
в її структурі та загибелі унікальних природних об’єктів. 
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ДЕЛЬТА ДУНАЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Резюме
Рассмотрены литодинамические процессы в Килийской части дельты Дуная за по-

следние столетия. Охарактеризованы донные отложения дельты и взморья Дуная, про-
анализирован их гранулометрический состав. Выявлены факторы осадконакопления, 
показано влияние наносов Дуная и морских наносов в процессах дельтообразования.

Ключевые слова: дельта Дуная, донные отложения, литодинамика.
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THE DANUBE DELTA:  
MODERN PROCESSES OF LITHODYNAMIC

Abstract 
Lithodynamic processes of Kilia-part of the Danube Delta for the last centuries were 

investigated. It was characterized the sediments of the Danube Delta and seaside, analyzed 
their size distribution. Depositional factors have been identified, shows the influence of the 
Danube sediments and marine sediments in the process of delta formation.

Keywords: the Danube delta, bottom sediments, lithodynamics.
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Уманський держ. пед. університет ім. Павла Тичини,
кафедра загального землезнавства та геології,
вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна

МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ 
ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА  ЇХ 
РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В  УКРАЇНІ

У статті здійснено історичний зріз науково-прикладних напрацювань морських 
геологів України, які ідейно надихнули академіка УАН В. І. Вернадського на висунення 
різнорідних ідей, які і нині відіграють провідну роль у розвитку різних природничих 
наук. Акцентується увага читача на реалізації цих ідей геніального вченого в галузі 
геології океанів і морів.

Ключові слова: Вернадський, океан, геологія, біогеохімія, Чорне та Азовське моря, 
наука.

Вступ
Історія вивчення Світового океану іде своїми коренями в глибоку сиву дав-

нину. Багатий життям Океан завжди притягував рибалок, промисловців. По-
треби транспортних перевезень і потреби розвитку морегосподарського комп-
лексу та військового флоту викликали необхідність накопичення різнорідних 
відомостей про будову та склад вод і дна Світового океану. Ось чому океанічні 
простори з древніх часів привертали увагу фінікійців, карфагенян, римлян, 
греків, арабів, китайців та інших народів, які населяли його узбережжя. Ще 
недавно Україна була одним із світових лідерів – дослідників морів та океа-
нів. Але сьогодні наша незалежна держава багато чого втрачає, бо не отримує 
оригінальної інформації про природні ресурси Світового океану. Ось чому від-
повідні ідеї акад. В.І. Вернадського в галузі геології океанів та морів набули 
суттєвої актуальності. 

Морська геологія – відносно новий науковий напрям у складі традиційних 
геологічних наук, який почав розвиватися наприкінці ХІХ ст., особливо ін-
тенсивно у післявоєнні роки, в середині ХХ століття. Нині морська геологія 
остаточно сформувалася у самостійну галузь фундаментальних досліджень. 
Вона має в своєму арсеналі специфічні, властиві тільки їй методи отримання 
та інтерпретації геологічних даних. Значення їх полягає як у можливості вирі-
шення глобальних теоретичних питань історико-природничого розвитку Землі 
в цілому, так і практичних завдань, пов’язаних з освоєнням та раціональним 
використанням мінеральних та біологічних ресурсів Світового океану. В цьому 
полягає теоретичне та практичне значення теми цієї статті.

© С. Г. Половка, 2014
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Володимир Іванович Вернадський – видатний геохімік і мінералог, академік 
Петербурзької (з 1909 р.) та Української (УАН) (з 1918 р.) академій наук, перший 
Президент УАН (1918–1921 pp.), вчений із світовим ім’ям. Він створив фунда-
мент багатьом галузям сучасної природничої науки. Він здійснив великий вплив 
на подальший розвиток наук про Землю, особливо в теоретичному аспекті, для 
розвитку методології всього природознавства. Його наукова спадщина актуаль-
на і нині, але в повному обсязі ще не досить вивчена істориками науки. Біографії 
та науковій спадщині академіка УАН Володимира Івановича Вернадського при-
свячена широка низка різнорідних наукових праць на кшталт «В. И. Вернад-
ский: наука, философия, человек» І.І. Мочалова і В.І. Онопрієнка.

Академік В.І. Вернадський (1863-1945 рр.)

Метою цієї статті є спроба висвітлити, як морські геологічні дослідження 
відбилися на розвитку наукових ідей, які генерував академік УАН В.І. Вернад-
ський, та простежити, як ці ідеї втілені його послідовниками – дослідниками 
дна та водного шару на акваторії Світового океану в пізнання природи нашої 
планети. Об’єктом є ідеї академіка з морської геології, а предметом – аналіз їх 
значення для народного господарства України в справі підвищення викорис-
тання мінеральних ресурсів на узбережжі та на дні морів взагалі, Чорного та 
Азовського в тому числі.
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Результати досліджень та їх аналіз
Володимир Іванович Вернадський (1863–1945 рр.) – постать добре відома 

світовій науковій спільноті. Він залишив глибокий слід і наукову спадщину в 
широкому спектрі природничих наук, не є виключенням і геологія океанів та 
морів.

Морська глибоководна експедиція дослідників Новоросійського (нині ОНУ 
імені І. І. Мечникова) університету в Чорне море в 1892 р. завершилася від-
криттям зараження глибинних шарів моря сірководнем, починаючи з глибин 
200-220 м. На цьому тлі М.І. Андрусов і М.Д. Зелінський обґрунтували біо-
генну гіпотезу походження шарів сірководню в Чорному морі [5, 7, 8]. Ці на-5, 7, 8]. Ці на-, 7, 8]. Ці на- 7, 8]. Ці на-, 8]. Ці на-8]. Ці на-]. Ці на-
укові напрацювання «підштовхнули» першого Президента УАН акад. В. І. Вер-
надського до зосередження уваги дослідників природи Землі на необхідності 
проведення геохімічних досліджень в Азовському морі та вивченні природної 
радіоактивності Південного берегу Криму. Згодом такі дослідження вилилися 
у започаткування ним нової науки – біогеохімії. Вона виникла в ХХ ст. на пере-
хресті геології, географії, біології та хімії. Основні принципи були сформовані 
В.І. Вернадським і норвезьким ученим В.М. Гольдшмідтом та розвинені у на-
укових працях радянських дослідників О.Є. Ферсмана і О.П. Виноградова. За-
вдяки симбіозу природничих наук, нині з’ясовано значну роль розвитку життя 
на Землі як фактору, який призвів до утворення органогенних гірських порід 
(коралові рифи, чурупкові та мшанкові вапняки, кам’яне вугілля, торф та ін.). 
Вони, в свою чергу, як вважають вчені [2], змінили склад атмосфери та гідро-
сфери, а також безпосередньо мали вплив на геологічні процеси на нашій пла-
неті (вивітрювання та ін.).

У подальшому наукові результати морських експедицій спонукали і надих-
нули В. І. Вернадського розглянути питання походження життя на Землі, згодом 
створити всесвітньо відоме вчення про біосферу (термін увів Е. Зюсс в роботі 
«О происхождении Альп» (1875), живу речовину, яка бере участь в організації 
земної (географічної) оболонки. Академік УАН В. І. Вернадський стверджував, 
що змінюється не лице Землі, як вважав видатний австрійський геолог Едуард 
Зюсс, а лице біосфери. З останньої тези випливає, що Володимир Іванович був 
добре ознайомлений із науковими працями Чарлза Дарвіна («Происхождение 
видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых по-
род в борьбе за жизнь» (1859) та підтримував його вчення [7].

В.І. Вернадський накреслив шлях еволюції біосфери в ноосферу [1], оскіль-[1], оскіль-1], оскіль-], оскіль-, оскіль-
ки вважав: ці узагальнюючі вчення фокусують у собі не просто окремі науки 
або низку природничих наук, але і всю науку і всю політику. Від того, наскіль-
ки вдалим виявиться співпраця науки і політики, залежить доля роду люд-
ського. Вчення В. І. Вернадського про взаємовідносини природи і суспільства 
здійснює і нині вплив на формування сучасного біологічного світогляду (само-
регуляції біосфери більше не вистачить для збереження її цілісності).

У період апогею «боротьби» фіксистів і мобілістів офіційно було започатко-
вано морську геологію в АН УРСР, – в 1962 р., хоча, разом із рештою, роботами 
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І.Я. Яцька та Л.Б. Розовського питання морської геології розглядалися на 10 ро-
ків раніше. Подальший розвиток геології океанів і морів в Україні дає поштовх 
до розвитку концепції літосферних плит. Такий кут зору на землебудову «по-
роджує» нові наукові напрями в різних природничих науках і спонукає до вису-
нення альтернативних думок на усталені концепції. Участь у морських експе-
диціях співробітника ІГН АН УРСР доктора геол.-мін. наук А.Я. Дроздовську 
надихнули по-новому реконструювати природничу історію хімічної еволюції 
Світового океану й атмосфери в геологічній історії Землі [2]. За допомогою 
законів термодинаміки вона вперше довела низку тверджень. Саме вони дають 
підставу до висунення альтернативної думки щодо поглядів В. І. Вернадсько-
го на час зародження життя на Землі: на його думку, атмосферу сформували 
біологічні організми. Нині його думки потребують осмислення та подальшого 
розвитку науковою спільнотою [2, 7, 8]. За-для історичного факту треба нагада-
ти, що ще в 1960 р. відбулася перша експедиція на НДС „Мечников” з морської 
геології на північно-західному шельфі Чорного моря під керуванням Ю.В. Ба-
біца (Одеський держ. університет).

Нині, сучасні морські геологічні дослідження в системі установ НАН Украї-
ни, розвиваються за 8-ма науковими напрямами. До двох із них «приклав руку» 
В. І. Вернадський, а саме: морська геоекологія (В. Х. Геворк’ян, В. О. Єме-
льянов, Є. Ф. Шнюков, О. Ю. Митропольський, А. Я. Дроздовська та ін.) та 
морська геохімія (О. Ю. Митропольський, А. Я. Дроздовська та ін.) [7]. В по-
дальшому роботами названих вчених накреслені напрями плідно розвивалися.

Починаючи від 90-х років ХХ ст., дослідники НАН України все більшу ува-
гу приділяють геоекологічному та екогеохімічному напрямам. Про це свідчать 
державні замовлення з боку Національного агентства морських досліджень і 
технологій (НАМДіТ) та Міністерства освіти і науки – «Динаміка екосистем. 
Дослідження динаміки морських та океанічних екосистем з метою здійснен-
ня контролю за їх станом, управління їх біопродуктивністю, здатністю до від-
новлення» (Проект НАМДіТ, 1995–1996 pp.); «Геологічна оцінка трансформації 
субмаринного розвантаження підземних вод у дно Чорного моря в межах Пів-
денного берега Криму»; цільовий комплексний проект Міннауки 01.02/02540 
«Комплексний екологічний моніторинг прибережної зони Чорного та Азов-
ського морів та комплексне використання ресурсів шельфу», 1997 p.; «Комп-
лексні дослідження стану та взаємодії гідросфери, літосфери та атмосфери в 
зоні стику „суходіл – море” Азово-Чорноморського регіону» № 6197 ИО/7340, 
1996–2001 pp.; «Дослідження процесів сучасного седиментогенезу природних 
систем «ріка – море» (еколого-геохімічний аспект)», 1991 – 1994 pp.; «Розробка 
концепції та методології досліджень ролі антропогенових утворень у формуван-
ні і функціонуванні морських геосистем у зоні переходу «море-суходіл» тощо.

Над екогеохімічними дослідженнями конкретних окремих частин шельфу 
Чорного моря працювали аспіранти та докторанти з установ НАНУ. Ними за-
хищені 4 кандидатські («Вплив процесів седиментогенезу на створення сучас-
ної екологічної ситуації у Джарилгацькій та Тендрівській затоках» (Т.А. Шос-
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так, 1992 p.), «Пестициди у донних відкладах Азово-Чорноморського басейну 
та їх вплив на екологічний стан акваторії» (Н.П. Осокіна, 1996 p.), «Антропо-
генне забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря 
важкими металами» (Є.І. Насєдкін, 2001 р.) та «Еколого-геохімічна характе-
ристика стану сучасного осадконакопичення в районі придунайського шельфу 
Чорного моря» (Ю.Д. Степаняк, 2003 p.) та 1 докторська («Теоретичні та мето-
дологічні основи вивчення донних відкладів океанів і морів як геоекологічних 
систем» (В. О. Ємельянов 1994 р.) дисертації. Таким чином, фахівцями зібрано 
та проаналізовано значний масив даних із широкого спектру забруднень аква-
торії Чорного моря, що дозволило наукові здобутки узагальнити в монографіч-
них роботах.

У монографії «Геохимия Черного моря» (авт. О.Ю. Митропольский, 
А.А.  Без бородов Є. И. Овсяний, 1982) всебічно розглянуті питання геохімічної 
еволюції мікроелементів у Чорному морі – від мобілізації їх на континенті до 
захоронення в донних осадках. Вивчено основні джерела надходження елемен-
тів у Чорноморський басейн, вперше показана роль атмосферних опадів, оці-
нено баланс мікроелементів у морі і час їх перебування в водній товщі і донних 
осадках [7]. З урахуванням специфіки Чорного моря (наявності сірководневого 
шару) охарактеризовано поведінку мікроелементів у водній товщі в залежності 
від гідрохімічної структури. Вперше розглянуто стан мікроелементів у мор-
ській воді і осадках при зміні їх міграційних форм під впливом фізико-хімічних 
умов при переході через геохімічні бар’єри.

Монографічна робота «Основы морской геоэкологии» (авт. В.А. Емельянов, 
2003) висвітлює розробку теоретико-методологічних основ нового синтетич-
ного наукового напряму – морської геоекології. Розглянуто концептуальні під-
ходи щодо вивчення донних відкладів морів та океанів як морських геоеко-
логічних систем (МГЕС). Запропоновано і обґрунтовано систему понять, яка 
охоплює не тільки ідеологію та спрямованість морських геоекологічних дослі-
джень, а й матеріальну складову їх об’єкта, відповідно до напрямків, що вказав 
В.І. Вернадський. На прикладі досліджень МГЕС донних відкладів Чорного 
моря та Гвінейського сектору Тропічної Атлантики показано, що теоретико-
методологічною основою морської геоекології є вчення про місце МГЕС у 
структурі біосфери та екосфери [4, 7].

Узагальнююча наукова праця «Геоэкология черноморского шельфа 
Украины» (авт. В. А. Емельянов, А. Ю. Митропольский, Е. И. Наседкин и др., 
2004) на засадах викладених концепцій, підходів і понять морської геоеколо-
гії, а також методів і узагальнення отриманого базового матеріалу, висвітлює 
умови формування, компонентну структуру, екологічний стан МГЕС донних 
відкладів чорноморського шельфу України, як підсистеми екологічної системи 
всього Чорного моря [3]. Розглядає сучасний стан і причини порушень, ан-
тропогенні зміни компонентної підсистеми МГЕС. Автори цієї книги дають 
рекомендації щодо її охорони та захисту, пропонують схему районування гео-
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екосистеми регіону, що розглядається, викладають великий матеріал тривалих 
досліджень.

У монографії «Екогеохімія Чорного моря» (авт. О.Ю. Митропольський, 
Є.І.  На сєдкін, Н.П. Осокіна, 2006) узагальнено матеріали по забрудненню 
Чорного моря пестицидами, важкими металами, радіонуклідами, нафтопро-
дуктами, іншими антропогенними забруднювачами за останні 20 років. Роз-
глянуто питання надходження полютантів у Чорне море з річковим стоком, їх 
трансформацію на геохімічних бар’єрах, поширення у морській воді, зависі та 
донних відкладах. Наведено карти та схеми просторового розподілу в морській 
воді та донних відкладах основних забруднювачів та показано механізм депо-
нування з елементами вторинного забруднення внаслідок гідрологічних умов, 
неотектонічних рухів тощо [6]. Застосування з 70-х років ХХ ст. підводних апа-
ратів (ПА) українськими дослідниками дало можливість отримати принципово 
нову інформацію про Світовий океан, у тому числі і в Чорному морі.

Ландшафтне фізико-географічне вивчення за допомогою ПА шельфу Чор-
ного моря дозволило оцінити негативний вплив тралового промислу на донні 
біоценози, стан рельєфу, розподіл донних відкладів, отримати уяву про палео-
географію шельфу, встановити наявність інтенсивного замулювання окремих 
ділянок дна та створення на них умов, не сприятливих для життєдіяльності 
бентосної фауни. Геоекологічні дослідження з ПА охоплювали певну низку ра-
йонів. Вони здійснювалися в Каркінітській затоці (є думка, що природні комп-
лекси на малих глибинах шельфу майже зникли), шельфах Болгарії та Румунії 
(вірогідно, що останні деградують за рахунок впливу дунайських стоків). При-
родні системи моря порушені на рейді порту Ялта уздовж південного Криму, 
на ділянках гідротехнічного будівництва (спонукають до накопичення різного 
сміття), у районах водоспусків у Криму та Кавказі: трубопроводи Анапський, 
Новоросійський, Геленджикський, Ялтинський, в бухтах Ласпі і Голубій. За-
значимо, що на всіх досліджуваних ділянках виявлено значні негативні прояви, 
що від’ємно впливають на екологічний стан акваторії Чорного моря. В резуль-
таті морська рослинність трансформована в інші, значно простіші види.

Своїми роботами В.І Вернадський започаткував історію природничих наук 
і техніки (1932 р.), як окремий науковий напрям. На питання, яке задавалося 
йому неодноразово: «Для чого потрібна історія науки?», відповідав: «Щоб най-
ти нове та не робити помилок минулого». Прикладів, коли забуте слугувало 
(і  може слугувати) поштовхом до нового в розвитку природничих наук немало, 
не є виключенням і морська геологія. Достатньо згадати приклад, коли основні 
положення тектоніки літосферних плит вже були сформульовані (1972), фран-
цузькими (Ле Пешон та ін.) та радянськими (Л. П. Зоненшайн, О. Г. Сорохтін, 
В. Ю. Хаїн та ін.) тектоністами, як раптом цілком випадково виявили давно за-
буту працю англійського вченого Османда Фішера «Фізика земної кори» (1889). 
В цій науковій роботі, за О. Г. Сорохтіним, висловлені, хоча і без вагомих аргу-
ментів, всі основні ідеї сучасної тектоніки плит (формування океанічної кори в 
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зонах розтягу, опускання океанічного дна в зонах стиску по периферії Тихого 
океану під острівні дуги і континенти, конвективні потоки підкорової речовини 
як рухомий механізм тощо). Вочевидь, на час своєї публікації ці ідеї були на-
стільки революційними, що не сприймались науковим загалом. Потрібен був 
тривалий час інтенсивних пошуків для того, щоб накопичити певний фактич-
ний матеріал і щоб ці ідеї знов стали актуальними [9].

Автором цієї наукової праці було реалізовано одну з наукових ідей В. І. Вер-
надського в галузі геології океанів і морів через дисертаційну роботу доктор-
ського рівня на тему: «Історія морських геологічних досліджень в Україні» [7]. 
Ця робота присвячена проблемі зародження та розвитку морської геології в 
Україні і є першим узагальненням з історії морських геологічних досліджень 
на терені незалежної морської держави – України.

Автором здійснено історичний зріз поглядів на землебудову, зародження та 
розвиток геології океанів і морів. Охарактеризовано знакові події різних етапів, 
що впливали на її подальший розвиток в Україні. Висвітлено біобібліографіч-
ні відомості першої сотні морських геологів України, показано наукові школи 
та проаналізовано стан підготовки кадрів різного рівня. Створено банк даних, 
який містить 4-ри бази. Увага приділена стану (на 1994 р. і нині) науково-
дослідного морського флоту, охарактеризовано його тактико-технічні показни-
ки. Показано причини його занепаду і можливі кроки у подоланні кризової 
ситуації. Розглянуто методи та способи, апаратуру і забортне та палубне облад-
нання для спуско-підйомних робіт, що застосовувалися українськими вченими 
при досліджені акваторії Світового океану. Проаналізовано правову та зако-
нодавчу бази – міжнародну, часів СРСР, УРСР та України, їх вплив на розви-
ток морської геології в нашій державі. Висвітлено можливі напрями подолання 
кризової ситуації у даній галузі науки. Зокрема, зараз деякі геологи ставлять 
завдання визначити механізми формування осередків розсипів на узбережжях 
морів. Але було з’ясовано, що ще наприкінці 60-х років один з варіантів був 
запропонований в роботі [10] на підставі теорії балансу осадкового матеріалу 
в береговій зоні морів [11], яка в ті роки швидко розвивалася. Сьогодні морські 
геологи майже не застосовують цю теорію, що не дозволяє ефективно вести 
пошуки та розвідку дуже цінної сировини. Причому, також і реліктових нако-
пичень важких мінералів на шельфі Чорного та Азовського морів. 

Аналіз історії морських геологічних досліджень в Україні, у зв’язку із іде-
ями акад. В.І. Вернадського, з її злетами і падіннями, концептуальними моде-
лями шляхів відродження, допоможе переосмислити надбання вчених у цій га-
лузі і накреслити нові напрями в її розвитку, суттєво поповнить світовий банк 
океанологічних даних і допоможе подолати кризові ситуації, як всередині, так 
і зовні держави.
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Висновки

Розглянувши історичний зріз значення розвитку геології океанів і морів для 
висунення наукових ідей акад. УАН В. І. Вернадським та їх реалізації в цій га-
лузі знань, маємо змогу зробити низку висновків:

1. Підсумовуючи викладене, наголосимо, що закладені наукові ідеї В. І. Вер- І. Вер-І. Вер-
надським актуальні і нині та впроваджуються в практику життя, розвиваються 
на новому науковому рівні його послідовниками, які займають гідне місце в 
когорті учнів його школи в галузі геології океанів і морів за напрямами морська 
геохімія та морська геоекологія.

2. Досвід робіт екологічної спрямованості в акваторії Світового океану та 
накопичений багатий фактичний матеріал доцільно було б, на нашу думку, пе-
редати прийдешнім поколінням геологів, через започаткування (відкриття) в 
геологічних навчальних установах (середніх і вищих) України нової спеціаль-
ності – морський еколог.

3. На нашу думку, нині в першу чергу, у допомогу до робіт гідробіологів, 
слід інтенсивніше здійснювати різнобічні екологічні дослідження акваторії 
Азово-Чорноморського регіону, яка підпадає під юрисдикцію України.
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Резюме
В статье сделан исторический срез научно-прикладных наработок морских геоло-

гов Украины, которые идейно вдохновили академика УАН В. И. Вернадского на вы-
движение разнородных идей, которые и ныне играют ведущую роль в развитии разных 
естественных наук. Акцентируется внимание читателя на реализации этих идей гени-
ального ученого в области геологии океанов и морей.
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MARINE GEOLOGY – ONE OF THE DRIVING FORCES OF 
SCIENTIFIC IDEAS UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES 
ACADEMIC V. I. VERNADSKY AND THEIR IMPLEMENTATION IN 
THE FIELD OF GEOLOGY OF OCEANS AND SEAS IN UKRAINE

Abstract
The article provides an historical section of scientific and applied developments marine 

geologists Ukraine who ideologically inspired Academician V. I. Vernadsky UAS for 
promotion of diverse ideas and now play a leading role in the development of different 
sciences. The attention of the reader to implement these ideas of a brilliant scientist in the 
field of geology of the oceans and seas.
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ГЕОХИМИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ГОЛОЦЕНЕ В  ПРЕДЕЛАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО  МОРЯ

Приводится анализ результатов изучения геохимических особенностей донных от-
ложений голоценового возраста северо-западного шельфа Черного моря. На основе 
проведенного анализа рассматривается динамика изменения геохимических условий 
осадконакопления в голоцене, механизмы миграции и концентрирования химических 
элементов. Показано что изменение концентраций элементов в голоценовых отложени-
ях выражаются в обогащении современных донных отложений карбонатным материа-
лом, органическим веществом, стронцием и барием и обеднением их другими элемен-
тами. Основной из причин указанных изменений является внедрение в черноморский 
бассейн срединоземноморских вод, вызвавших смену гидролого-геохимического ре-
жима бассейна, и как следствие этого, перестройку седиментационного процесса и 
увеличение роли карбонатного материала.

Ключевые слова: донные отложения, условия осадконакопления, геохимия 

Введение

Голоценовая история геологического развития Черноморского бассейна в 
настоящее время является предметом дискуссии [10]. Исследователями обсуж-
даются различные сценарии вторжения средиземноморских вод в Черномор-
ский бассейн, повлекшие изменения условий осадконакопления. Изменения 
этих условий отражаются в составе и свойствах разновозрастных донных отло-
жений. Донные отложения являются конечным звеном миграции и накопления 
вещества в морских бассейнах и отражают все особенности истории разви-
тия морского бассейна. В связи с этим представляется важным рассмотрение 
геохимических особенностей разновозрастных донных отложений региона как 
отражение динамики условий осадконакопления.

Целью представленных исследований было определение динамики из-
менения геохимических особенностей условий осадконакопления в пределах 
северо-западного шельфа Черного моря в течение голоцена. 

Объектом исследования являются донные отложения новоэвксинского, 
древнечерноморского и новочерноморского возраста. Предметом исследова-
ний являются геохимические особенности голоценовыхх донных отложений.

Рассмотрение эволюции геохимических условий осадконакопления являет-
ся также необходимым для корректной оценки современного экологического 
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состояния морской среды, также необходимо рассмотрение динамики осадко-
накопления. Детальное изучение геохимических особенностей и минерало-
гии донных отложений важно для оценки механизмов фиксации химических 
элементов. Геохимии донных отложений Черного моря посвящено ряд работ 
[1-3, 9], в которых рассмотрена геохимия отдельных элементов. Вместе с тем, 
изменение геохимической обстановки Черноморского бассейна в связи со 
вторжением средиземноморских вод и отражение этого в условиях осадкона-
копления изучены недостаточно. 

Материалы и методика исследований

Материалом для исследования послужили данные ландшафтно-
геоэкологической съемки масштаба 1:50 000, проводимых отраслевой научно-
исследовательской лабораторией геологии и геохимии моря Одесского наци-
онального университета имени И.И. Мечникова в 1983-1992 годах, а также 
последующих геомониторинговых работ в пределах северо-западного шель-
фа Черного моря. Были использованы результаты геолого-съемочных работ, 
выполненных ГРГП «Причерноморгеология».

Пробы современных донных отложений отбирались с помощью дночерпа-
теля «Океан». Для получения колонки донных отложений использовалась ви-
бропоршневая трубка диаметром 76 мм, а также прямоточная ударная трубка 
диаметром 107 мм. Возраст донных отложений определялся по фаунистичес-
ким остаткам сотрудниками кафедры общей и морской геологии ОНУ имени 
И.И Мечникова, а также сотрудниками ИГН НАН Украины. Для типизации 
донных отложений использовалась гранулометрическая классификация пред-
ложенная Л.Б.Рухиным [4, 5] В пробах донных отложения определялись сле-
дующие параметры: содержание органического углерода (методом Тюрина 
в модификации Орлова и Гришина с спектрофотометрическим окончанием), 
карбонатность (объемный метод), производилось определение элементного со-
става (атомно-абсорбционным методом на приборе ASS-3).

Результаты исследований и их анализ

Донные отложения новоэвксинского возраста представлены песками, 
алевритовыми илами с примесью раковинного материала и ракушниками. 
Древнечерноморские отложения представлены широким спектром осадков – 
от илов глинистых и алевритовых до песков и ракушников. Новочерноморские 
отложения характеризуются широким распространением ракушников с при-
месями песка, алеврита и пелита, а также песков и алевритовых илов. 

Изменения в площадном распределении различных типов донных осадков 
в голоценовое время рассматривалось нами ранее [8]. Во многом распределе-
ние типов донных отложений контролируется особенностями субаэрального 
рельефа затопленного морем [6, 7].
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Содержания химических элементов в современных донных отложениях 
разных геоморфологических районов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения содержания компонентов в донных отложениях северо-

западного шельфа Черного моря 
Элемен-

ты
n*10-3%

Район 
Днепровского 

желоба 

Район восточного 
склона Днепровского 

желоба 

Район Западно-
Тендровской 

возвышенности 

Район 
Тендровского 

склона 

Сорг,% 1,75 0,67 0,33 0,69 

СаСО3,% 37,57 45,45 51,57 - 

Ва 47,39 39,68 21,77 41,88 

Р 32,97 29,68 8,82 4,51 

Сг ll,27 3,56 2,57 1,67 

РЬ l,78 1,08 1,12 0,93 

Sn 0,19 0,14 0,15 0,11 

Ga 0,51 0,48 0,31 0,20 

Ni 3,70 2,14 1,41 1,18 

Y 1,39 1,24 1,07 1,18 

Yb 0,07 0,02 — 0,02 

Zn 3,20 1,32 0,91 0,44 

Zr 21,66 19,03 18,12 11,42 

Co 0,91 0,42 0,27 0,33

Ti 268,67 248,39 171,18 138,82

Cu 2,23 1,89 1,42 1,05

V 3,51 2,37 1,42 1,06

Ge 0,10 0,06 0,02 0,02

Mo 0,19                  0,13 0,08 0,07

Li 1,55 0,81 0,32 0,27

La 1,63 2,16 0,65 0,64

Sr 34,55 84,68 1 17,65 101,95 

Mn 69,08 42,26- 38,24 37,47 

Be 0,12 0,09 0,06 0,02 

Mb 0,90 0,32 0,22 0,13 

Ag 2,73 1,87 1,85 1,11 
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Оценивая пространственное распределение химических элементов в 
донных отложениях территории, можно выделить участок Днепровского же-
лоба, который характеризуется повышенными концентрациями, значительно 
превышающими региональные фоновые значения. Здесь отмечаются наиболее 
высокие средние содержания Ва, Р, Cr, Pb, Sn, Ga, Ni, Y, Yb, Zn, Zr, Co, Ti, Cu, 
V, Ge, Mo, Li, Mn, Be, Ag. Mb, а также органического углерода (табл. 1). Та-
кие геохимически малоподвижные элементы как Ti, Zr, Ge, Cr, V, а также Ga 
и редкоземельные элементы - Y, Yb, Nb связаны с устойчивыми основными 
породообразующими минералами и минералами тяжелой фракции, которые 
поступают в море во взвешенной форме в виде твердого терригенного стока. 
Накопление этих минералов в районе Днестровского желоба связано с их при-
вносом реками Днепр и Буг.

Концентрирование других элементов в этом районе связано с сорбцией 
на глинистых минералах, гидроксидах металлов, органоминеральной взвеси 
и других веществах. Процесс адсорбции на гидроксидах железа и марганца, 
глинистых частицах и органическом веществе является контролирующим для 
Сu, Zn, Pb и в меньшей мере для Ni и Со. При коагуляции железа в осадок 
захватывается Р, Sr, V, Ni, Co, Pb; гели окислов осаждают Со, Ni, Ва. Данные 
микроэлементы мигрируют не только в составе взвесей морской воды, но и 
в растворенной форме. Активно сорбируясь из морской воды глинистыми 
частицами, элементы концентрируются в пелитовых разновидностях донных 
отложений. Преимущественная концентрация этих элементов в районе Дне-
провского желоба объясняется литологическим составом донных отложений 
района, представленных глинистыми илами.

Минимальные концентрации этих элементов приурочены к карбонатным 
литологическим разностям, которые распространены в районах Западно-
Тендровской возвышенности и Тендровского склона.

Проведенная статистическая обработка данных указывает на положитель-
ную корреляцию между концентрациями большинства тяжелых металлов с 
пелитовой фракцией донных отложений. Обратную корреляционную зависи-
мость имеют содержания тяжелых металлов и СаСО3 в донных отложениях. 
В  отличие от большинства элементов содержания Sr и Ва тесно связаны с кар-
бонатностью осадков (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение содержания СаСО
3
, Ва, Sr, Cr, Zn, Сu, Со и Рb в голоценовых отложениях. 

Содержание Ва, Sr, n*10-3%; Сr, Zn, Сu, Pb n*10-4%; Со, n *10-5%. 
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Стронций имеет положительную корреляционную связь с содержанием 
СаСО3 и отрицательную с органическим углеродом в донных осадках. Соо-
тветственно максимальные содержания Sr связаны с карбонатными осадками и 
наблюдаются в районе Западно-Тендровской возвышенности (СаСО3 свыше 50 
%), минимальный уровень его содержания находится в Днепровском желобе, 
где преобладают глинистые отложения.

В целом между элементами наиболее тесная позитивная связь выявлена у 
Сг, V, Ga, Pb, а также у Ni и Sn, менее сильно с ними связан Р, достаточно силь-
ную негативную связь с Zn, Zr, Cr и Ge имеет Sr.

При сопоставлении результатов наших исследований с данными, полу-
ченными И.И. Волковым [1] и А.Ю. Митропольским [2] для глубоководных 
осадков, было выявлено значительное превышение средних содержаний Ti, Zr, 
Cr и Be в районе Днепровского желоба, что объясняется накоплением Ti, Zr, Cr 
с грубообломочным терригенным материалом и потому имеющими минималь-
ное распространение в глубоководных частях моря. Максимальные концентра-
ции бериллия, по данным А.Ю. Митропольского, также приурочены к перифе-
рии бассейна. Видимо, распределение бериллия зависит от поставки в осадок 
терригенной кластики реками, процесса разрушения берегов и разноса этого 
материала течениями. Распределение бериллия зависит также от минерального 
состава терригенного материала. В изученных осадках этот элемент сосредо-
точен в полевых шпатах, магнетите, рутиле, цирконе и окатанных кристаллах 
слабоокрашенного желтовато-зеленого берилла. Содержание геохимически 
подвижных элементов в глубоководной части бассейна [1, 2] выше их средних 
значений в пределах шельфа, что объясняется увеличением роли растворов в 
миграции элементов этой группы, соответственно выносом и осаждением их в 
пелагических частях бассейна.

Рассмотрим возможные причины и факторы, определяющие распределение 
изученных элементов в вертикальном разрезе от новоэвксина до современного 
времени. 

Анализ изменчивости содержания элементного состава донных отложений 
в позднечетвертичное время показал существенное отличие от распределения 
в осадках органического углерода и CaCO3 – наблюдается общая для всех мета-
ллов (за исключением бария и стронция) тенденция уменьшения средних со-
держаний от новоэвксина к настоящему времени (рис. 2). 

Содержания практически всех микроэлементов имеет обратно пропорцио-
нальную зависимость от содержания карбоната кальция.

Биогенные карбонаты маскируют распределение элементов и интенсив-
ность миграционных процессов в осадочной толще, вследствие чего накопле-
ние металлов существенно снижается за счет эффекта разбавления. Противо-
речивая роль биогенного материала включает действие разнонаправленных 
процессов разбавления валовых содержаний (Ti, Zr, Ge, Cr, V, Be, Cu, Zn, Pb, 
Ni, Co) и концентрирование (Ba, Sr) вещества. Механизм концентрирования 
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обеспечивается возможностью изоморфного вхождения в кристаллическую 
структуру карбонатов стронция и бария.

Для элементов Zn, Pb, Cu, Mo, La, Y и Mn наблюдается плавное снижение 
средних содержаний от новоэвксинского к древнечерноморскому и новочерно-
морскому горизонтам. А для Sn, P, Be, Ni, Ti, V, Zn и Ge характерно резкое, до 
2-2,5 раз уменьшение концентраций от новоэвксинских к современным отло-
жениям. 

Рис.2. Содержание элементов в толще голоценовых отложений. Содержание Тi, Ва, Sr, n*10-3 
%, Zr, Сu, Ni, n*10-4 %/

Максимальные концентрации в древних отложениях геохимически мало-
подвижных элементов, попадающих в область осадконакопления в виде 
взвесей вместе с терригенным материалом, объясняются тем, что скорости 
осадконакопления терригенного материала в новоэвксинское время в 5-6  раз 
превышало современную [2]. Поступление обломочного материала было 
связано с выносами рек, а также с абразией отступающей береговой линии, 
частичным размывом ранее накопленных донных отложений. Одной из при-
чин современного снижения содержания малоподвижных элементов является, 
наряду с «разбавляющим» эффектом карбонатонакопления, зарегулирования 
стока рек, что вызвало смещения в балансе поступления седиментационного 
материала в сторону поступления растворенных форм.

Описываемые в толще осадков Черного моря закономерности распределе-
ния химических элементов – следствие сложной и многосторонней геохими-
ческой эволюции бассейна седиментации с новоэвксинского по современное 
время. Изменение концентраций элементов от новоэвксинских через древне-
черноморские к современным осадкам выражаются в обогащении последних 
карбонатным материалом, органическим веществом, стронцием и барием и 
обеднением их другими элементами (в частности – цветными металлами). 
Следует отметить, что для северо-западного шельфа, как и для всего Черного 
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моря, наиболее существенным событием, повлекшим за собой смену гидрохи-
мического режима и массовое расселение средиземноморской фауны, являлся 
прорыв средиземноморских вод в древнечерноморское время. Как следствие 
этого, средние значения карбонатности современных отложений значительно 
выше, чем в древнечерноморских и новоэвксинских, так как средиземномор-
ская фауна имеет более высокую биопродуктивность по сравнению с солоно-
ватоводной новоэвксинской, а раковинный материал является основным по-
ставщиком биогенных карбонатов в зоне мелководья. Содержание Сорг также 
отличается более высокими значениями в новочерноморских отложениях по 
сравнению с нижележащими осадками. С одной стороны, это связано с более 
высокой в настоящее время биопродуктивностью помимо бентоса, фито- и зо-
опланктона за счет эвтрофикации моря, а с другой - за счет деструкции органи-
ческого вещества в процессе диагенетического преобразования осадков.

Выводы 

Описываемые в толще осадков Черного моря закономерности распределе-
ния химических элементов – следствие сложной и многосторонней геохими-
ческой эволюции бассейна седиментации с новоэвксинского по современное 
время. Изменение концентраций элементов от новоэвксинских через древне-
черноморские к современным осадкам выражаются в обогащении последних 
карбонатным материалом, органическим веществом, стронцием и барием и 
обеднением их другими элементами (в частности – цветными металлами). 

Основной из причин указанных изменений является внедрение в черномор-
ский бассейн средиземноморских вод, вызвавших смену гидролого- и геохими-
ческого режима бассейна, и как следствие этого, перестройку седиментацион-
ного процесса и увеличение роли карбонатного материала.
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ГЕОХІМІЯ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ У ГОЛОЦЕНІ У МЕЖАХ 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
Наводиться аналіз результатів вивчення геохімічних особливостей донних 

відкладень голоценового віку північно-західного шельфу Чорного моря. На основі 
проведеного аналізу розглядається динаміка зміни геохімічних умов осадконакопи-
чення у голоцені, механізми міграції та концентрування хімічних елементів. Пока-
зано що, зміна концентрацій елементів в голоценових відкладеннях виражаються в 
збагаченні сучасних донних відкладень карбонатним матеріалом, органічною речо-
виною, стронцієм і барієм та збіднінням відкладів іншими елементами. Основний з 
причин зазначених змін є надходження в чорноморський басейн середземноморських 
вод, що викликало зміну гідролого-геохімічного режиму басейну, і як наслідок цього, 
перебудову седиментаційного процесу і збільшення ролі карбонатного матеріалу.

Ключові слова: донні відкладення, умови осадконакопичення, геохімія
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GEOCHEMISTRY OF SEDIMENT FORMING PROCESSES IN THE 
NORTHWESTERN BLACK SEA SHELF

Abstract
Analysis of geochemistry features of the Holocene bottom sediments in the Northwestern 

Black Sea are presented. On the basis of the analysis which was fulfilled the dynamic of 
geochemistry of sediment forming conditions during the Holocene, migration and concen-
tration mechanisms of chemical elements were considered. It was shown that alteration of 
chemical elements concentration in the Holocene deposits became evident in enrichment of 
modern bottom sediments in carbonate material, organic matter, strontium, barium and also 
in depletion in some other elements (in particular – non-ferrous metals). The main reason 
for such changes is intrusion of the Mediterranean waters into the Black Sea, which caused 
hydrological and geochemical regime alteration in the basin, and as the result changes in 
sedimentological process and increase in carbonate material role.

Keywords: bottom sediments, sediment forming conditions, geochemistry 
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ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БІЛАНЧИН  
(ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

1 січня 2014 р. виповнилося 75 років від дня народження талановитого 
вченого-ґрунтознавця і географа, завідувача кафедри ґрунтознавства і геогра-
фії ґрунтів ОНУ імені І. І. Мечникова – Ярослава Михайловича Біланчина.

Народився Ярослав Михайлович на Івано-Франківщині, в тихому селі Ве-
лика Тур’я. В 1957 р. закінчив Самбірське педагогічне училище. Здобуття 
кваліфікації вчителя початкової школи стало лише невеличкою сходинкою на 
його творчо-науковому шляху. Того ж року вступив на географічний факуль-
тет Львівського державного (тепер національного) університету імені Івана 
Франка. З самого початку свого навчання Ярослав Михайлович проявив на-
полегливий характер, схильність до природничих наук та зацікавленість у ви-
вченні грунтів. Ці риси на іспиті з грунтознавства та подальшій ґрунтознавчій 
практиці і помітив І. М. Гоголєв, який на той час працював доцентом кафедри 
фізичної географії Львівського університету. Вже з липня 1958 р. Ярослав Бі-
ланчин бере участь у польових роботах ґрунтознавчої експедиції на території 
Волині, Львівщини та гірських районів Закарпаття. Брав участь у проведенні 
великомасштабного дослідження і картографування ґрунтів. Після закінчення 
навчання в університеті впродовж 5 років (1962-1967 рр.) працював у ґрунтоз-
навчій експедиції Львівського університету на посадах інженера, старшого ін-
женера і начальника партії. За цей час обстежував ґрунти колгоспів і радгоспів 
Полтавщини, Вологодської, Пермської і Читинської областей і Красноярського 
краю Російської Федерації, Північно-Казахстанської, Карагандинської облас-
тей Казахстану. 

В 1967 р. учитель Ярослава Михайловича, а в подальшому науковий керів-
ник, І. М. Гоголєв переїздить до Одеси і відкриває кафедру ґрунтознавства і 
географії ґрунтів при Одеському державному університеті. Того ж року Іван 
Миколайович пропонує Ярославу Біланчину вступити до аспірантури. 

Саме з цього часу розпочалася найбільш плідна праця молодого таланови-
того науковця. Після закінчення аспірантури (в 1969 р.) Ярослав Михайлович 
працює на посаді асистента, пізніше – старшого викладача кафедри ґрунтоз-

© В.І. Тригуб, Н.О. Попельницька, 2014
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навства. За матеріалами досліджень грунтів Казахстану в 1971 р. успішно 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Почвы колочной лесостепи 
Ишим-Тобольского междуречья в пределах Северо-Казахстанской области». 
В тому ж році на геолого-географічному факультеті було створено Проблемну 
науково-дослідну лабораторію географії та охорони ґрунтів Чорноземної зони 
(ПНДЛ-4), головним завданням якої було вивчення сучасних ґрунтотворних і 
ландшафтно-геохімічних процесів у чорноземах в умовах зрошення і дренажу. 
Над цією проблемою і почав активно працювати Я. М. Біланчин. Впродовж 
1970-1972 рр., за безпосередньої участі Я. М. Біланчина, на зрошуваних систе-
мах степової зони півдня України було організовано мережу науково-дослідних 
стаціонарів з дослідження впливу зрошення водами різної іригаційної якості 
на ґрунти і ландшафти загалом, тенденції і закономірності їх подальшої еволю-
ції. Дослідження проводилися в межах зрошувальних систем: придунайського 
і нижньодністровського масивів зрошення на Одещині, Очаківської зрошу-
вальної системи на Миколаївщині, Краснознам’янської і Каховської систем у 
межах Херсонської і Запорізької областей, масивів зрошення північного Кри-
му. В результаті цих досліджень були встановлені тенденції, динаміка та зако-
номірності змін показників стану чорноземів у процесі зрошення водами різної 
іригаційної якості.

З 1972 р. Ярослав Михайлович — доцент кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів. Працюючи пліч о пліч зі своїм вчителем та наставником, завідувачем 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів в Одеському університеті, Іваном 
Миколайовичем Гоголєвим часто, — на час відряджень керівника, самостійно 
вирішував організаційні питання кафедри. 

В 1985 р. Ярослава Михайловича обирають на посаду декана геолого-
географічного факультету. Можливо саме попередній організаційний досвід, 
отриманий на кафедрі і допоміг вченому, особливо в перші роки його «декан-
ства», успішно керувати факультетом. Впродовж 22-річного періоду перебу-
вання на посаді декана геолого-географічного факультету вправно та безза-
перечно справлявся з обов’язками керівника факультету та доцента кафедри, 
наукового керівника аспірантів та студентів. За браком часу не мав можливості 
інтенсивно займатися науковою роботою «для себе», та все ж не полишав цього 
напряму. За участю Я. М. Біланчина у 1989 р. були розроблені «Методичні ре-
комендації з контролю стану зрошуваних чорноземів» і нормативні положення 
до них, якими визначені основні завдання і методика організації ґрунтового 
моніторингу зрошуваних земель степової зони. Того ж року у співавторстві 
Ярослав Михайлович отримав авторське свідоцтво «Состав для мелиорации 
орошаемых почв степной зоны» по обгрунтуванню покращення структури 
зрошуваних чорноземів. З 1992 р. проводяться роботи по організації мережі 
довгострокового моніторингу ґрунтів на масивах зрошення, дослідження на 
яких проводяться і сьогодні. На основі багаторічних досліджень обґрунтова-
но концептуально-методичні засади моніторингу та оцінки сучасного стану 
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агромеліоративно-ресурсного стану грунтів масивів зрошення півдня України, 
в т. ч. в умовах постіригаційної еволюції. Вдосконалені теоретико-методичні 
основи існуючої моделі розвитку сучасних ландшафтно-геохімічних і ґрунто-
утворювальних процесів у чорноземах масивів зрошення для умов інтенсив-
ного і екстенсивного землекористування. Розроблені основи агроекологічної 
концепції зрошення чорноземів та екологічно безпечного землеробства в су-
часних господарсько-меліоративних умовах масивів зрошення. Понад 40 років 
творча наукова робота вченого пов’язана з проблемою зрошення чорноземів 
півдня України! 

В 1995 р., паралельно виконуючи обов’язки декана, Ярослав Михайлович 
очолює кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів, якою керує і до теперіш-
нього часу. Продовжуючи традиції свого вчителя, професора Івана Миколайо-
вича Гоголєва, продовжує працювати над проблемами зрошуваних земель. 
Його численні публікації пов’язані з вивченням ландшафтно-геохімічних про-
блем степової і сухостепової зон України, теоретичних, методологічних і прак-
тичних основ моніторингу ґрунтів, їхньої антропогенної еволюції і структури 
ґрунтового покриву, з оцінкою природних ресурсів тощо. 

Як декан і завідувач кафедри, Ярослав Михайлович особливо виділяв по-
льові географічні практики студентів. Він вважав вкрай необхідним участь сту-
дентів у виїзних практиках, адже навколишнє довкілля – це лабораторія гео-
графів, на відміну від математиків та хіміків, у яких лабораторії містяться під 
дахом. Саме завдяки практикам, студенти набувають умінь та навичок, що є 
невід’ємною частиною системної підготовки фахівця-географа та ґрунтознав-
ства. На це Ярослав Михайлович ніколи не економив коштів та часу.

З 1975 р. є науковим керівником та відповідальним виконавцем близько 30 
держбюджетних та госпдоговірних тем. З 1996 р. виконує обов’язки наукового 
керівника Проблемної науково-дослідної лабораторії-4 ОНУ імені І.І. Мечни-
кова.

Особливо плідним в науковому відношенні є останнє десятиріччя, коли до 
основних питань наукових пошуків додались дослідження ґрунтового покриву 
о. Зміїний, вивчення природно-екологічних умов та ґрунтів Нижньодністров-
ського національного парку, питання розвитку географічних наук в університе-
ті та багато інших. У 2003 р. під науковим керівництвом Я.М. Біланчина вперше 
на о. Зміїний було розпочато вивчення природних умов і ресурсів, дослідження 
і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву. У 2009 році створена ґрунтова 
карта о. Зміїний масштабу 1:2000. Впродовж 2012-2013 рр. були проведені до-
слідження ґрунтів і ґрунтового покриву Нижньодністровського національного 
природного парку. Створено попередню грунтову карту досліджуваної тери-
торії, Перспективним є створення карти ґрунтів території Нижнього Дністра 
в цілому. 

Одним із напрямів сучасних досліджень є співпраця в межах міжнародних 
проектів, серед яких співпраця в рамках проекту IPTRID з досліджень в об-
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ласті зрошення і дренажу (1995–1998 рр.); проекту Тасіs «Озера Нижнього Ду-
наю» (2000–2002 рр.), «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну 
Нижнього Дністра» (2006-2007 рр.), проекту ЄС «Enviro GRIDS» (2009-2012 
рр.), проекту MAREAS «Чорноморський регіональний науково-дослідний 
центр з вивчення та адаптації до глобальних кліматичних змін (Black Sea Joint 
Regional Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Changes 
Impact)» (2013), проекті „Азотний цикл та його вплив на баланс парникових 
газів у Європі» (NitroEurope IP); співпраця в навчальній і науковій роботі з ка-
федрою ґрунтознавства Берлінського технічного університету (1994–1997 рр.), 
з відділенням фізичної географії і ґрунтознавства Інституту географії Реген-
сбурзького університету (2003-2005 рр.) та ін.

Творчі та наукові дослідження вченого не обмежуються грунтово-
географічними дослідженнями. Велику увагу Ярослав Михайлович приділяє 
історії розвитку географічних наук в стінах Одеського університету, про що 
свідчать численні публікації у наукових журналах, монографіях, серед яких 
«Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті», в якій відо-
бражені основні віхи історії становлення та розвитку геолого-географічного 
факультету. 

Науковий доробок Ярослава Михайловича складає біля 190 опублікованих 
праць, серед яких навчальні розробки, науково-методичні рекомендації, статті, 
монографії. Особливе місце посідають колективні монографії: «Орошение на 
Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты» (1992), «Зро-
шувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, 
моніторинг, охорона, родючість» (2001), «Острів Зміїний. Абіотичні характе-
ристики» (2008), згадана вище монографія «Науки про Землю в Одеському 
(Новоросійському) університеті» (2010). 

Ярослав Михайлович — талановитий науковець, педагог, лектор. За свою 
працю нагороджений нагрудними знаками «За відмінні успіхи в роботі» (1982 
р.), «Відмінник праці» (1999 р.), « Відмінник освіти України» (2010 р.).

Високий професіоналізм і відповідальність — це ті риси, які визначають 
діяльність Ярослава Михайловича як в стінах рідного університету, так і за 
його межами. Він є членом науково– методичної ради з географії Міністерства 
освіти і науки України, головою Методичної комісії геолого-географічного фа-
культету, членом Вченої ради університету та геолого-географічного факульте-
ту, впродовж тривалого часу був членом редакційної колегії наукового журналу 
«Вісник Одеського національного університету». 

Ярослав Михайлович є надзвичайно працездатним і відповідальним керів-
ником, вимогливим до себе і колег, до результатів своєї праці і колективу ка-
федри загалом. За 46-річний період роботи Ярослава Біланчина в Одеському 
університеті імені І. І. Мечникова його наукові ідеї, пошуки, починання зна-
ходили підтримку і схвалення насамперед викладачів кафедри ґрунтознавства 
і географії ґрунтів, колег, учнів і послідовників. 
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Особливістю наукової та навчальної діяльності Ярослава Михайловича є 
надзвичайно висока вимогливість до якості наукових, в тому числі і студент-
ських та аспірантських досліджень, написання наукових робіт та статей. Він 
здійснює керівництво асистентською практикою магістрів, а також керівни-
цтво курсовими, кваліфікаційними (бакалавра, спеціаліста, магістра) та дис-
ертаційними (аспіранти, здобувачі) роботами. Так, під його керівництвом була 
захищена дисертація П. І. Жанталая на тему «Изменение морфологии и ве-
щественного состава черноземов юго-запада Украины при орошении» (1990 
р.). Готується до захисту дисертація Леонідової І. В. «Географо-генетичні осо-
бливості грунтотворення на острові Зміїний». Працює зі своїми аспірантами 
та студентами не тільки в стінах факультету. Приймає активну участь у прове-
денні польових досліджень, всіляко сприяє і допомагає їм у написанні дисерта-
ційних та магістерських і дипломних робіт. Під його керівництвом студентські 
роботи неодноразово посідали перші та призові місця на Всеукраїнських олім-
піадах з географії та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з 
географії.

Лекції Ярослава Михайловича з «Основ меліорації та меліоративної гео-
графії», «Ґрунтів та земельних ресурсів світу й України», «Дослідження, карто-
графування і моніторингу ґрунтів», «Геохімії ландшафтів» тощо відзначають-
ся предметністю, змістовністю, теоретичною обґрунтованістю, доступністю 
й оригінальністю. За словами студентів, на заняттях Ярослава Михайловича 
панує невимушена атмосфера взаєморозуміння. Лекції завжди цікаві, особливо 
коли до основного матеріалу Ярослав Михайлович додає особисті спогади, ді-
литься набутим досвідом. 

Добрими словами відзиваються і коллеги, відмічаючи, що Ярослав Михай-
лович є не лише фахівцем у своїй справі, науковцем та викладачем, а й добрим 
товаришем. 

Численні друзі, колеги, учні від щирого серця вітають Ярослава Михайло-
вича з 75-літтям! Бажають міцного здоров’я, щастя, активної наукової та педа-
гогічної праці, втілення в життя нових творчих ідей і задумів. 
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5. В связи с тем, что публикация английской версии журнала дает ему 
международный статус, качеству и оформлению рукописей предъявляются 
повышенные требования. Статья должна содержать новые результаты, которые 
ранее нигде не публиковались. Стиль изложения материала должен быть до-
статочно прост, четок и понятен для адекватного перевода на английский язык. 
Рукопись оформляется следующим образом: 1 – индекс УДК (обязательно); 
2 – инициалы и фамилия автора (соавторов), место работы каждого соавто-
ра (институты указывать без сокращения), 3 – исчерпывающее резюме (до 25 
строк через 1 инт., 12 кегль); 4 – список литературы + вариант его транслитера-
ции; 5 – рисунки, таблицы, подписи к ним – в составе, внутри текста (на языке 
статьи и на английском). Желательно придерживаться следующей схемы по-
строения статьи в журнале: 1 – введение (до 2 стр.), 2 – фактический материал 
и методика (до 1 стр.), 3 – обсуждение результатов, 4 – выводы (до 1,5 стр.), 
5 – список литературы. 

6. На картах обязательно указывать линейный масштаб. Фотографии, гра-
фики, карты и схемы представляются высокого качества, черно-белые (цветные 
не принимаются). На чертежах, картах, разрезах, графиках и т.д. должно быть 
указано минимальное, соответствующее изложению в тексте, количество 
буквенных и цифровых обозначений. Их подпись с пояснениями обязатель-
но дается на языке статьи и на английском языке. Включение в статью карт, 
разрезов и фотографий допускается лишь в полном соответствии с текстом и 
в размерах, позволяющих свободное чтение без применения увеличительной 
техники.

7. В окончательном варианте (после утверждения редколлегией к публи-
кации) прилагаются диски или E-mail с текстом, таблицами и иллюстрациями. 
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При этом авторы обязаны тщательно вычитать текст во избежание граммати-
ческих, синтаксических и стилистических ошибок.

8. В состав Введения входят обязательно: актуальность темы, цель 
работы, основные (3-5) задачи, предмет и объект исследования, теоретическое 
значение, практическое значение, разработка темы (до 6-7 предложений) дру-
гими авторами.

9. Формулы, символы минералов и хим.элементов, приводимые в ино-
странном написании, должны быть впечатаны («редактор формул»). Необхо-
димо делать ясное различие: а) между заглавными и строчными буквами, име-
ющими сходное начертание, подчеркивая заглавные буквы двумя черточками 
снизу, строчные – сверху; между буквами кириллицы и латиницы, делая со-
ответствующие пояснения на полях рукописи; б) между буквами и цифрами 
сходного начертания, римскими и арабскими цифрами. Необходимо аккурат-
но вписывать индексы, показатели степеней и греческие буквы (подчеркивать 
красным карандашом) с соответствующими указаниями на полях рукописи. 

10. Все упоминаемые в статьях величины и единицы измерения должны 
соответствовать стандартным обозначениям. 

11. Список литературы формируется в алфавитном порядке – сначала 
на кириллице, затем на латинице. В списке указываются вначале фамилии и 
инициалы автора (авторов), полное название статьи, год, том, номер, страницы 
через тире. Форма цитирования принимается принятой в международной гео-
графической и геологической литературе. В тексте статьи в библиографической 
ссылке указывается порядковый номер в списке (например, [5], [8], [15] и т.д.). 
Иностранные фамилии в тексте приводятся в русской транскрипции (в  скоб-
ках – в иностранной и только один первый раз): например, «по данным Р.  Сми-
та (R.Smith) [5]», «в работе Э.Бёрда (E.Bird) [3] указывается», «Ф.Шепард 
(F.Shepard) [9] подчеркивает». В транскрипции географических карт и атласов 
даются и названия зарубежных городов, географических пунктов, морей, рек и 
пр. (см.  географ. Карты и Атласы). 

12. В связи с публикацией английской версии статей к украинскому и рус-
скому текстам рукописи необходимо прилагать на отдельном листе: 

а) английскую транскрипцию всех приводимых в тексте иностранных 
собственных названий; имен и фамилий;

б) все приведенные в тексте цитаты из иностранных работ на языке ориги-
нала;

в) предпочитаемую автором (авторами) профессиональную английскую 
транскрипцию украинских /русских/ терминов (если существуют разные тран-
скрипции);

г) список украинских /русских/ географических названий (в именительном 
падеже), от которых произведены использованные в статье названия серий, 
свит, слоев и т.п. (например, миньярская свита – г. Миньяр; терские слои – 
р.  Терек);

д) если статья переводная, то в скобках следует указать прочтение ориги-
нала.

12. Редакция сохраняет за собой право сокращать присылаемые статьи и 
подвергать их правке.
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