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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ПРИСЛОНЕННЫХ ОДНОСКЛОННЫХ ПЛЯЖЕЙ 
НА АБРАЗИОННЫХ БЕРЕГАХ ЧЕРНОГО МОРЯ

Пляжи испытывают максимальную антропогенную нагрузку на 
морских побережьях, в т.ч. и Черного моря. Составлена карта 
распределения пляжей, сложенных наносами разного состава. 
Разработаны модели, описывающие связи между различными 
линейными и объемными размерами пляжей и их зависимость 
от энергии морских волн. Полученные результаты могут быть 
применены в различных отраслях хозяйственной деятельности 
на берегах Черного моря. Данные могут использоваться при 
разработках берегозащиты, рекреационного хозяйства, при соз-
дании искусственных пляжей, для оценки общего природного 
состояния морского берега.
Ключевые слова: Черное море, берег, пляж, волны, наносы, 
морфология, динамика, применение.

Введение

В последние годы начали интенсивно меняться социально-эконо-
мические отношения в Украине. В связи с установлением независимости 
и новой правовой базы, начали быстро осваиваться различные террито-
рии страны. Особенно привлекательными оказались берега морей, во-
дами которых омывается территория страны. Из теории береговедения 
следует [4, 8], что пляжи любого типа представляют собой составной 

© Шуйский Ю. Д., Муркалов А. Б.
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элемент береговой зоны морей. Причем, это наиболее динамичный эле-
мент, способный мгновенно реагировать на естественные и искусствен-
ные возмущения сложившегося режима развития. Поэтому они столь же 
быстро сказывались и неблагоприятные воздействия при использовании 
природных ресурсов. Ко всему, пляжи представляют собой наиболее яр-
кий индикатор общего состояния береговой зоны. Поэтому в условиях 
изменения социально-экономических условий стала острой необходи-
мость сохранения и восстановления природных ресурсов в береговой 
зоне. Наступила пора пользоваться реальной научной информацией и 
научными положениями биологии и географии, а не безосновательными 
директивами экологических организаций различного административно-
го уровня. В этой связи необходимо знать достоверные закономерности 
формирования, структуры и динамики пляжей. Следовательно, тема ста-
тьи является актуальной.

Цель данной работы состоит в выявлении и анализе закономер-
ностей формирования естественных односклонных прислоненных пля-
жей на абразионных берегах Черного моря. Для достижения данной 
цели были решены такие основные задачи: а) установить линейные и 
объемные размеры пляжей, особенности состава пляжевых наносов; 
б) установить взаимосвязь между отдельными характеристиками разме-
ров пляжей разных типов; в) изучить соотношение между линейными и 
объемными размерами пляжей; г) установить сезонные закономерности 
изменения пляжей; д) многолетние тенденции изменения размеров пля-
жей; е) приложение полученных результатов для разработки одного из 
методов создания искусственного пляжа. 

В качестве объекта исследований были выбраны сложившиеся 
типичные, разнообразные и весьма динамичные песчаные пляжи в севе-
ро-западной части Черного моря, где относительно полно исследованы 
физико-географические условия пляжевого морфогенеза. Предметом 
нашего исследования выступают закономерности развития линейных и 
объемных размеров и состава наносов песчаных односклонных присло-
ненных пляжей в береговой зоне северо-западной части Черного моря. 
Достоверность конечных результатов обеспечивается использованием 
многолетних натурных работ и стандартной общепринятой методики 
камеральной и теоретической обработки натурных данных. В осно-
ве данной работы лежит, среди других, принцип унаследования работ 
предшественников и их научных достижений. Разработка теоретиче-
ских моделей пляжевого морфогенеза и обнаружение закономерностей 
развития пляжей во времени можно оценивать как определенный вклад 
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в теорию береговедения. Это можно считать теоретической значимо-
стью данной работы. Полученные материалы и выводы могут исполь-
зоваться при разработках берегозащиты, рекреационного хозяйства, при 
создании искусственных пляжей, для оценки общего природного со-
стояния морского берега и др. Этим определяется практическая значи-
мость данной работы.

Материалы и методы исследования

В основу данной работы положены материалы многолетних (до 
40 лет) инструментальных исследований на стационарных участках, за-
крепленных на местности. На каждом участке выполнялись промерно-
грунтовые и нивелировочные профили с отбором проб наносов. Харак-
теристики пляжевого рельефа выявлялись полевым описанием и про-
филями в масштабе в 1 см равно 2 м (М = 1:200), а положение уровня 
воды — нивелировкой от постоянного репера. На поверхности пляжей 
образцы наносов отбирались, исходя из особенностей рельефа: чем 
сложнее рельеф, тем больше проб. Статистические показатели брались 
по среднему из совокупности проб на данном профиле. В лаборатории 
по показателям камерального гранулометрического анализа выполнялся 
фракционный анализ и рассчитывались статистические характеристи-
ки. Они выносились на карты, а в результате составлялись карто-схемы 
вдольберегового распределения Md, So, Sk, Co, Го, СаСО3 и др. Строились 
графики связи между этими показателями. Полученные характеристики 
и их величины легли в основу количественных моделей, разработанных 
впервые. 

Исследования выполнялись на 18 узловых стационарных участ-
ках (рис. 1). На них  отрабатывалось около 200 промерно-грунтовых 
профилей в течение одного года. Литодинамические характеристики 
были получены по данным отработки 930 образцов пляжевых наносов, 
взятых во время одного года на профилях изученных песчаных берегов. 
Вся информация была представлена в виде таблиц, графиков, схем, карт. 

Весь полевой материал и данные его камеральной обработ-
ки были интерпретированы и подверглись исследованиям с помощью 
теоретических методов. При этом были применены методы система-
тизации, анализа, синтеза, классификации, районирования, полевым 
маршрутным и стационарным. Большинство характеристик пляжей 
представлено с помощью картографического метода. В массовом виде 
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применялись методы сравнительно-географический и математической 
статистики. Результаты и выводы данной работы стали продолжением 
исследований предшествующих авторов. 

Рис. 1. Схема расположения основных стационарных участков по многолетним 
географическим наблюдениям за пляжами разных типов: 1 — активные кли-
фы; 2 — отмершие клифы; 3 — границы береговых районов; 4 — положение 
стационарных участков.

Анализ материалов и обсуждение результатов иссле-
дования

В отличие от большинства подобных работ, данная построена 
на материалах натурных стационарных исследований на 38 участках с 
1997 г. Ряд их наблюдался другими авторами с 1972 г. 

Особенности морфологии и динамики пляжей разных типов. В 
большинстве литературных источников по морфологии и динамике бе-
реговой зоны моря и по морской гидротехнике освещаются результаты 
исследования естественных пляжей на аккумулятивных берегах [4, 5, 
11-13]. В региональных работах, как и в обобщающих, приводятся дан-
ные о длине, ширине, высоте пляжей, их изменчивости во времени в 

 4 
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зависимости от повторяемости, продолжительности действия, размеров 
волн во время штормов, в течение сезонов года и в многолетнем разрезе. 
Такие материалы исследований позволили установить основные черты 
морфологии и динамики пляжей как составной части природной систе-
мы береговой зоны в различных физико-географических условиях; они 
сделали более полной теорию прибрежно-морских процессов, широко 
используются в практике берегозащитного строительства на морских 
берегах.

Вместе с тем, пляжи широко распространены и на абразионных 
берегах, где они залегают у подножья клифов разных типов. Такие пля-
жи, будучи прислоненными к клифам, развиваются иначе, чем на ак-
кумулятивных берегах [4, 8, 13]. естественные пляжи на абразионных 
берегах представляют наибольший интерес для усовершенствования 
берегоукрепительных работ, в частности, с помощью искусственных 
пляжей как наиболее прогрессивного метода. Но именно односклонные 
прислоненные пляжи изучены гораздо хуже, что делает проблему осо-
бенно актуальной.

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев в публикациях 
освещаются результаты исследований линейных параметров естествен-
ных пляжей. А в практике берегозащитного строительства важное зна-
чение имеют исследования объемных параметров — удельного и общего 
количества наносов в составе пляжей. Ведь определение оптимальных 
объемных размеров имеет не только природоохранное, но и экономиче-
ское значение: в настоящее время песок, гравий или галька для отсыпки 
в искусственные пляжи стоит до 9–10 грн. за I тонну. За искусственный 
пляж небольшой длины (до 500 м) надо платить около 700–800 тысяч 
рублей. Цена значительно возрастает при необходимости строительства 
наносозадерживающих сооружений и различных архитектурных форм.

Односклонные прислоненные пляжи широко распространены на 
берегах Черного и Азовского морей, в частности — от дельты Дуная на 
западе до Перекопского залива на востоке (рис. 1). Мы рассмотрим за-
кономерности их развития на примере равнинных берегов как наиболее 
изученных, горные побережья пока не затрагиваются.

Для исследований была применена следующая методика. Прежде 
всего, была составлена опись пляжей на абразионных участках. С этой 
целью производилось нивелирование подводной и надводной поверх-
ностей пляжей с помощью серийно выпускаемого нивелира. Пункты 
нивелирования выбирались так, чтобы измерить наиболее характерные 
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пляжи, а расстояния между пунктами не превышало бы 1 км. Нередко в 
пределах одного пункта производилось 5–6 измерений.

Поскольку на изученных берегах прислоненные пляжи распро-
страняются на прибрежное дно моря до глубин 0,5–1,0 м, редко более 
1,5 м, то нивелированием измерялись линейные размеры всего пляжа: 
ширина, высота, форма поперечного профиля. По известным высоте и 
ширине вычислялась крутизна (уклон). В наиболее характерах точках, 
где ставилась дальномерная рейка, производилось ручное бурение тол-
щи пляжевых наносов до подстилающих коренных пород [7, 9]. При по-
строении поперечного профиля пляжа можно измерить удельный объем 
наносов в составе пляжей, 1 м3 на 1 пог. м длины берега (м3/м), как пока-
зано на примере одного из изученных участков (рис. 2). Получение тако-
го материала позволяет определять не только линейные, но и объемные 
параметры, а также устанавливать корреляционные связи между ними.

При натурных исследованиях односклонных пляжей использова-
лась также методика, предложенная Д. Филлипсом [14]. Она заключает-
ся в выборе оптимального интервала (γ) профиля пляжа при повторном 
мониторинге с целью оценки объема и баланса наносов. Для этого ис-
пользуется функция полудисперсии:

                                   γ(h) = 0,5 s2 (yn-yn + h)                               (1)
где: h — сдвиг; s2 — дисперсия; yn - значение высоты пляжа в 

точке n. Еcли среднее измерение постоянно на расстоянии d и h < d, 
полудисперсия со сдвигом h равна половине математическо го ожидания 
(0,5Е) квадрата разности между высотами в точках, разделенных h ин-
тервалами:

                                γ(h) = 0,5 E (yn-yn + h)                                   (2)
Первоначально съемка производилась с минимальным интер-

валом измерений. Затем выполнялся расчет функции полудисперсии с 
различным сдвигом h. Отсюда, съемки велись достаточно экономно, но 
без существенной потери информации. Такой подход повысил достовер-
ность конечных результатов.

Выполненные исследования показали небольшие размеры пля-
жей, согласно табл. 1, как следовало ожидать в условиях острого дефи-
цита наносов. В соответствии с обобщениями ма-териалов, в разных 
районах средние значения высоты пляжей меняются от 0,99 до 1,38 м, 
ширины — от 8,4 до 35,99 м. Количество содержащихся в пляжах нано-
сов минимальным является на северо-восточных берегах Азовского моря, 
а максимальным — между м. Бурнас и м. Бугово.
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Рис. 2. Типичные разрезы пляжевой толщи наносов у подножья клифов на раз-
личных участках берега Черного моря: верхний — в районе устья Люстдорф-
ской балки; средний — район водосброса из очистных сооружений Ильичев-
ска; нижний — возле хутора Леонидово; 1 —  подстилающие глинистые поро-
ды; 2 — толща пляжевых наносов.

Таблица 1
Средние значения линейных и объемных параметров односклон-

ных прислоненных пляжей на абразионных берегах Черного моря
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№ 

района
Название района Высота 

пляжей, м
Ширина 

пляжей, м
Объем наносов 
в пляжах, м3/м

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

м. Бурнас – 
м. Большой Фонтан

Одесский залив – 
м. Аджияск

Западные берега Крыма

1,38

0,99

1,25

15,99

11,53

15,76

20,23

10,24

11,5
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Как известно [4, 8, 10, 12], размеры пляжей зависят (помимо за-
пасов наносов в береговой зоне) и от степени волновой активности при-
легающей акватории моря. Такая связь проявляется в первую очередь в 
отношении высоты пляжей. Она достаточно четко прослеживается на 
Черном и Азовском морях. Наши расчеты по различным волно-энерге-
тическим методам показали, что средние годовые значения волновой 
энергии составляют до 35–38 условных единиц между мысами Бурнас 
и Бол. Фонтан (район 1), до 17–19 условных единиц между Одесским 
заливом и Днепровско-Бугским лиманом (район 2) и до 26–29 условных 
единиц у северных берегов Каркинитского залива (район 3). 

Высокие значения волновой энергии и относительно крутые под-
водные склоны (0,018-0,020) при достаточных запасах пляжевых на-
носов привели к формированию самых крупных пляжей [7, 10]. Соот-
ветственно ширина их надводной части наибольшая. В таких условиях 
высота заплеска прибойного потока обусловила и наибольшую высоту 
пляжей. Район 2 блокирован обширной отмелью Одесской банки со сто-
роны моря, и при меньших, чем в районе 1, запасах наносов здесь на-
блюдается ослабленный, менее активный волновой режим; в таких ус-
ловиях сформировалась небольшая высота пляжей. Соответственно, и 
крутизна, уклоны поверхности пляжей района 2 меньше, — это общая 
закономерность, характерная для пляжей и других районов (рис. 3).

Рис. 3. График связи между уклонами поверхности (lg i) и шириной (lg Вп) при-
слоненных односклонных песчаных пляжей в 1 и 2 береговых районах Черного 
моря (между Жебриянской бухтой и Кинбурнским проливом).  
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У берегов Каркинитского залива преобладают песчано-ракушеч-
ные наносы, а значения уклонов подводного склона 0,025–0,028 не по-
зволяет подходить к берегу таким же крупным волнам, как вообще на 
галечных берегах (например, у южных берегов Крыма, где уклоны при-
брежного дна достигают 0,03–0,06). В этой связи и энергия волн относи-
тельно невелика (до 26–29 условных единиц), и ослабленный волновой 
поток не может создать высоких пляжей (до 4–5 м), как на приглубых 
галечных берегах. К тому же дефицит наносов, обусловленный сравни-
тельно небольшой продуктивностью источников питания осадочным 
материалом, привел к небольшой ширине и малому объему наносов в 
пляжах.

Как видно, возможна тесная зависимость уклонов поверхности 
пляжей от ширины. При этом прислоненные пляжи бывают сложенны-
ми различными наносами, и, чем больше размеры наносов, тем в общем 
круче уклон пляжа. В этой связи можно предполагать, что уклон пля-
жа и интегральная крупность наносов тесно связаны. Нами были взя-
ты для анализа поперечные профили с разным уклоном — от 1:15 до 
1:110 (рис. 4) и сложенных песчаными наносами со средним диаметром 
равным Md = 0,1-1,0 мм. Оказалось, что на трех выбранных участках 
доминируют фракции 0,2-0,6 мм, а с увеличением уклонов растет инте-
гральная крупность наносов.

Рис. 4. Графики связи средней крупности пляжевых наносов (Md, мм) и инте-
грального уклона односклонных пляжей (in) по данным образцов, отобранных 
в районах: 1 — между мысами Санжейский и Бурнас; 2 — на «лбищах» Кин-
бурнском и Джарылгач-Тендровском; 3 — м. Бол. Фонтан и восточной оконеч-
ности косы Джарылгач; 4 — между Одесским заливом и м.Аджияск.  
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Соотношение линейных и объемных размеров пляжей. Анализ 
натурных измерений и длительных наблюдений позволил получить ряд 
закономерностей, указывающих на взаимосвязь линейных и объемных 
параметров пляжей. При этом ширина Вп, как и крутизна i берется для 
надводной части пляжа, высота обозначается как вертикальное расстоя-
ние между средним уровнем моря и вершиной пляжа. Оказалось, что в 
условиях береговой зоны Черного моря высота Нп в том или ином районе 
меняется несущественно и в малой мере зависит от локального измене-
ния состава пляжевых наносов [10]. Поэтому уклоны пляжей i связаны 
преимущественно с изменениями их ширины — переменной величиной 
Вп в каждом из районов. На примере песчаных пляжей района 1 полу-
чено следующее выражение:

                                                                                                                                                 (3)

Для галечных, гравийных и ракушечных пляжей уравнение ре-
грессии имеет иной вид, хотя закономерность, показанная на рис. 3, со-
храняется. Она подтверждает, что уклоны поперечного профиля пляжа 
тем меньше, чем шире пляж. Величина Вп влияет и на количество нано-
сов (Fa, м

3/м), содержащихся в пляжах. В качестве примеров приводят-
ся данные по различным районам. Так, между мысом Бурнас и Сухим 
лиманом преобладают песчаные пляжи, ширина которых чаще всего 
составляет 15–20 м, а максимальная — до 45 м. Условия развития бере-
говой зоны между Одесским заливом и Днепро-Бугским лиманом при-
вели к преобладанию песчано-галечных и песчано-гравийных пляжей, 
шириной до 25 м, обычно — 10–13 м (табл. 1). Эти закономерности по-
зволяют проанализировать и объяснить функцию Fа = f (Bп).

Оказалось, что количество наносов в надводной части пляжа, ко-
личество наносов в пляже вообще (в его надводной и подводной частях 
вместе взятых) и ширина надводной части пляжа тесно связаны между 
собой в условиях изученных районов береговой зоны Черного моря. 
Узкие пляжи содержат мало наносов, но чем шире пляж, тем дальше в 
море и на большей глубине распространяется внешняя граница пляже-
вых наносов, и вместе с тем шире становится надводная часть пляжа. 
Этот вывод важен потому, что в практике берегозащитного строитель-
ства наибольший интерес вызывает ширина надводной части пляжа и 
общее количество наносов, содержащихся в его надводной и подводной 
частях вместе взятых (как показано на рис. 2). Поэтому на графиках 
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обозначается как вертикальное расстояние между средним уровнем моря и 

вершиной пляжа. Оказалось, что в условиях береговой зоны Черного моря 

высота Нп в том или ином районе меняется несущественно и в малой мере 

зависит от локального изменения состава пляжевых наносов [10]. Поэтому 

уклоны пляжей i связаны преимущественно с изменениями их ширины — 

переменной величиной Вп в каждом из районов. На примере песчаных пляжей 

района 1 получено следующее выражение: 

                                            пВ
i 56,0055,0 

                                            (3) 

Для галечных, гравийных и ракушечных пляжей уравнение регрессии 

имеет иной вид, хотя закономерность, показанная на рис. 3, сохраняется. Она 

подтверждает, что уклоны поперечного профиля пляжа тем меньше, чем шире 

пляж. Величина Вп влияет и на количество наносов (Fa, м3/м), содержащихся в 

пляжах. В качестве примеров приводятся данные по различным районам. Так, 

между мысом Бурнас и Сухим лиманом преобладают песчаные пляжи, ширина 

которых чаще всего составляет 15–20 м, а максимальная — до 45 м. Условия 

развития береговой зоны между Одесским заливом и Днепро-Бугским лиманом 

привели к преобладанию песчано-галечных и песчано-гравийных пляжей, 

шириной до 25 м, обычно — 10–13 м (табл. 1). Эти закономерности позволяют 

проанализировать и объяснить функцию Fа = f (Bп). 

Оказалось, что количество наносов в надводной части пляжа, количество 

наносов в пляже вообще (в его надводной и подводной частях вместе взятых) и 

ширина надводной части пляжа тесно связаны между собой в условиях 

изученных районов береговой зоны Черного моря. Узкие пляжи содержат мало 

наносов, но чем шире пляж, тем дальше в море и на большей глубине 
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рис. 5–6 выносилась ширина только надводной части пляжа Вп, а объем 
наносов брался для всего пляжа — надводной и подводной частей.

Как и следовало ожидать, все графики рис. 5–6 показали, что с 
увеличением надводной ширины односклонных пляжей Вп растет удель-
ное количество наносов Fa. Для сравнения были взяты данные для по-
строения графиков в условиях вогнутой береговой дуги Одесского за-
лива (рис. 5), где результативный вектор ветро-волновой энергии дей-
ствует по более сложному пути, а величины результативного вектора 
ветро-волновой энергии заметно меньше, чем на открытых берегах [2]. 

Рис. 5. График зависимости количества наносов в пляжах (Fa, м
3/м) от их ши-

рины (Вп, м) в пределах вогнутой береговой дуги Одесского залива. Состав 
наносов: 1 — песчаные; 2 — песчаные с примесью гальки, гравия и ракуши.

Более широкими и с большей массой наносов оказались песча-
ные пляжи на открытых действию волн участках. Были использованы 
наблюдения на двух открытых участках: первый расположен между 

 12 

распространяется внешняя граница пляжевых наносов, и вместе с тем шире 

становится надводная часть пляжа. Этот вывод важен потому, что в практике 

берегозащитного строительства наибольший интерес вызывает ширина 

надводной части пляжа и общее количество наносов, содержащихся в его 

надводной и подводной частях вместе взятых (как показано на рис. 2). Поэтому 

на графиках рис. 5-6 выносилась ширина только надводной части пляжа Вп, а 

объем наносов брался для всего пляжа — надводной и подводной частей. 

Как и следовало ожидать, все графики рис. 5–6 показали, что с 

увеличением надводной ширины односклонных пляжей Вп растет удельное 

количество наносов Fa. Для сравнения были взяты данные для построения 

графиков в условиях вогнутой береговой дуги Одесского залива (рис. 5), где 

результативный вектор ветро-волновой энергии действует по более сложному 

пути, а величины результативного вектора ветро-волновой энергии заметно 

меньше, чем на открытых берегах [2].  
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мысами Санжейский и Бол. Фонтан, а второй — между мысами Сев. 
Одесский и Аджияск (рис. 1). Для первого участка удельный объем был 
равен от 4,19 до 42,85 м3/м, а среднее 20,23 м3/м. Ширина пляжей — до 
45 м, при средних 12-16 м (рис. 6). Доминируют пляжи с объемами выше 
средних. На втором участке объемы пляжей оказались меньше — от 0,62 
до 41,35 м3/м, а среднее 10,24 м3/м. В целом по участку песчаные пляжи 
содержат в общем на 5-6 м3/м больше наносов, чем гравийно-галечные. 
Наиболее динамичным параметром оказался объемный — количество 
пляжевых наносов.

Для каждого района, где пляжи сложены наносами разного со-
става, были получены уравнения регрессии. Для песчаных пляжей в ус-
ловиях умеренно приглубых подводных склонов и повышенного коли-
чества поступающей волновой энергии уравнение имеет вид:

                                      Fa = 1,94Bn - 9,01                                                              (4)

Коэффициент корреляции составляет: rBnFa = 0,93 ± 0,02, что сви-
детельствует о высокой степени связи Fa = f(Bn) для прислоненных пес-
чаных пляжей района 1 (рис. 6.а).

Более широкий разброс точек оказался на графике рис. 6.б, он 
показывает более широкое разнообразие линейных и объемных параме-
тров гравийно-галечных (ракушечных) пляжей в районе 3. Уравнение 
регрессии такое:

                                            Fa = 1,04Bn - 7,54                                                              (5)

Как можно видеть (рис. 6.б), гравийно-галечные (или ракушеч-
ные) односклонные пляжи на абразионных берегах в конкретных усло-
виях района 2 являются более широкими, но при этом содержат в себе 
меньше наносов, чем песчаные пляжи той же ширины в районе 1. От-
сюда, их толщина меньше, они залегают более тонким слоем на поверх-
ности подстилающих коренных пород. Видимо, это связано с меньшей 
степенью подвижности наносов под влиянием меньшего количества 
приходящей к берегу волновой энергии. Соответственно, и коэффици-
ент корреляции ниже: rBnFa = 0,74 ± 0,06 при более высокой среднеква-
дратической ошибке.

Похожая закономерность обнаружена и для песчано-гравийных 
пляжей в вогнутой береговой дуге Одесского залива (рис. 5). Они яв-
ляются динамически более устойчивыми, сохраняющими линейные и 
объемные размеры длительное время в условиях очень отмелого подво-
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дного склона и низких значений волновой энергии. Поэтому коэффици-
ент корреляции в данном случае равен rBnFa = 0,91 ± 0,04 . Это достаточ-
но высокая степени связи Fa и Вп. Соответственно уравнение регрессии 
представлено в виде:

                                          Fa = 0,46 Вп – 2,2                                                              (6)

Наконец, в районе 2 между Одесским заливом и Кинбурнским 
проливом широким оказался разброс размеров (рис. 6). Одним из основ-
ных отличий является смешанный состав наносов: распространены при-
слоненные односклонные пляжи относительно небольшие в на разных 
участках района — преобладание либо песчаных фракций, либо гравий-
но-галечных. Как и в других районах береговой зоны Черного моря, с 
ростом содержания песка увеличиваются размеры пляжей (рис. 6.1). Од-
нако, в сравнении с районом 1, где пляжи полностью песчаные, здесь их 
размеры меньше, а с увеличением ширины Вп рост Fa менее интенсивен. 
В то же время аналогичная закономерность обнаружена в районе 2 и для 
пляжей с преобладанием гравийно-галечных фракций в сравнении с гра-
вийно-галечными пляжами района 3, но рост Fa вслед за увеличением 
Вп еще менее интенсивен (рис. 6.2). По-видимому, эта закономерность 
обусловлена общим дефицитом (более острым) наносов, меньшим ко-
личеством волновой энергии и пологими уклонами подводного склона в 
районе 2 по сравнению с районами 1 и 3.

Для графика рис. 6.1 оказался высоким коэффициент корреляции 
функции Fa = f (Вп): rBnFa = 0,83 ± 0,02; а уравнение регрессии имеет вид:

                                                Fa = 1,26 Bn– 1,8                                                             (7)
Для графика, отражающего связь Fa и Вп, при преобладании гра-

вийно-галечных фракций района 2, коэффициент корреляции меньше, 
а среднеквадратическая ошибка больше: rBnFa = 0,81 ± 0,03. Уравнение 
регрессии:

                                          Fa = 0,54 Bn– 1,36                                                            (8)

В первом и втором районах береговой зоны Черного моря встре-
чаются ракушечно-песчаные с примесью гравия пляжи относительно 
небольших размеров — Вп = 5–10 м, Fa = 5–10 м3/м. Они менее динамич-
ны в сравнении с песчаными и гравийно-галечными. Для них график 
функции Fa = f (Вп) является криволинейным, уравнение регрессии:

                                                   Fa = 0,54 Bn√Bn                                                                   (9)
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Рис. 6. Графики зависимости Fa от В: а — для района между мысами 
Санжейский и Бол. Фонтан (район 1) для пляжей с песчано-гравийно-
галечными наносами: 1 — песчаные; 2 — гравийно-галечные; б — для берегов 
между мысами Сев. Одесский и Аджияск для пляжей с песчано-галечными 
наносами: 3 — с содержанием песчаных фракций ≥ 50%, 4 — с содержанием 
песчаных фракций ≤ 50% (из работы [9]).   
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В первом и втором районах береговой зоны Черного моря встречаются 

ракушечно-песчаные с примесью гравия пляжи относительно небольших 

размеров — Вп = 5–10 м, Fa = 5–10 м3/м. Они менее динамичны в сравнении с 
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ский и Бол. Фонтан (район 1) для пляжей с песчано-гравийно-галечными нано-
сами: 1 — песчаные; 2 — гравийно-галечные; б — для берегов между мысами 
Сев. Одесский и Аджияск для пляжей с песчано-галечными наносами: 3 — с 
содержанием песчаных фракций ≥ 50%, 4 — с содержанием песчаных фракций 
≤ 50% (из работы [9]).

Как видно из статистической обработки полевого материала, об-
наружились достаточно высокие коэффициенты корреляции — от 0,74 
до 0,93. У них относительно небольшие среднеквадратические ошибки: 
от 0,02 до 0,06. Это свидетельствует о значительной устойчивости раз-
меров пляжей в разных условиях, при разных значениях волновой энер-
гии, уклонов подводного склона, запасах наносов и различном составе 
пляжевых наносов. Одновременно оправдался подход к выбору параме-
тров, использованных для построения графиков рис. 4-6: ширина Вп взя-
та для надводной части пляжей, а количество наносов — для надводной 
и подводной частей пляжей, вместе взятых.

Предложенные модели (4–9) позволяют с достаточной степенью 
надежности использовать полученные зависимости при расчетах пара-
метров искусственных пляжей в подобных природных условиях. На ак-
тивных абразионных берегах, которые требуют защиты от разрушения 
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волнами, как известно [4-6], наиболее эффективным средством являют-
ся искусственные пляжи. Опытным или расчетным путем определяет-
ся такая ширина искусственного пляжа, которая способна обеспечить 
прекращение отступания клифа и его стабилизацию. По предложенным 
формулам (4–9) можно определить количество наносов в составе искус-
ственных пляжей, причем, каждая формула применима для конкретных 
условий: определенного состава наносов, количества волновой энер гии, 
уклонов подводного склона и др.

На рис. 3–6 видно, что угол наклона прямых графиков Fa = f (Вп) 
меняется от 28° для гравийно-галечных пляжей до 53° для галечно-пес-
чаных и до 62° для песчаных относительно горизонтальной оси Вп. В 
этой связи при одной и той же средней ширине пляжи содержат в себе 
разное количество наносов: в общем, чем более мелкими являются на-
носы, тем больший их объем в расчете на 1 пог. м длины. Например, в ус-
ловиях относительно небольших запасов волновой энергии, небольших 
уклонов подводного склона и дефиците наносов, при ширине Вп =  10 м 
песчаные пляжи содержат до 15 м3/м, галечно-песчаные — до 10 м3/м, 
гравийно-галечные — до 6 м3/м наносов. Следовательно, с увеличением 
их крупности, при одной и той же ширине уменьшается толщина слоя 
пляжа (рис. 2), он становится более динамичным.

Такая закономерность оказалась неожиданной, ведь во многих 
районах береговой зоны не только Черного, но и других морей [4, 11, 
12], односклонные прислоненные гравийные и галечные пляжи отли-
чаются значительной мощностью на абразионных берегах. Это отличие 
с наибольшей достоверностью мы склонны объяснить двумя главными 
причинами:

а) Малым количеством гравийно-галечных фракций, которые по-
ступают а береговую зону, о чем говорилось выше. Более высокая дина-
мичность крупнозернистых пляжей связана с меньшей массой наносов, 
на которую тратится меньшее количество волновой энергии.

б) Относительно небольшая степень волновой переработки пля-
жевых наносов, вызванная пониженными запасами волновой энергии 
в условиях широкого распространения очень пологих подводных скло-
нов. На переработку ракушечных наносов надо больше энергии, чем на 
тот же объем песчаных фракций. Эта причина также объясняет более 
тонкий слой пляжей, так как высокая подвижность наносов способству-
ет столь же интенсивному выносу, как у песчаных пляжей.

Для понимания развития прислоненных односклонных пляжей 
важно знать процессы изменения их параметров во времени. По анало-
гии, можно прогнозировать соответствующие изменения и искусствен-
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ных пляжей, используемых как средство берегозащиты. В данном слу-
чае наибольший интерес представляет сезонная динамика (внутри года 
зимой, весной, летом и осенью) и многолетняя динамика (до нескольких 
десятков лет) пляжей.

Закономерности сезонной динамики пляжей. Внутригодовая 
(сезонная) динамика пляжей разного состава является общеизвестной. 
Она исследовалась различными авторами на берегах морей и океанов 
[6, 11- 13]. На исследованных берегах Черного моря подобные наблю-
дения были многолетними и впервые выполнены Ю. Д. Шуйским [7], 
а позже — Г. В. Выхованец [2]. На абразионном участке южнее м. Бол. 
Фонтан в течение почти 13 лет выполнялись ежемесячные съемки гра-
вийно-песчаных пляжей. Соответственно сезонным колебаниям вол-
новой энергии, зимой размеры пляжей уменьшались, а летом — уве-
личивались. В течение «штилевого сезона» (летнего) интенсивность 
волновой переработки значительно меньше, чем во время «штормового 
сезона» (зимнего). Например, для односклонных прислоненных пляжей 
средние сезонные значения Га за многолетний период составляли зимой 
от 6 до 9 м3/м, а летом — от 9 до 12 м3/м. Соответственно, ширина над-
водной части пляжей оказалась равной 3-8 м и 10-15 м. Эти величины 
были типичными для выровненного берега, а вдоль вогнутой дуги Одес-
ского залива они были иными, т.е. на разных участках дуги они могли 
повторяться, на других максимальные размеры наблюдались зимой и 
минимальные летом, а на третьих четкая изменчивость по сезонам обна-
ружена не была. Эти изменения имеют важное практическое значение.

В качестве примера возьмем выполнение наблюдений над песча-
но-гравийными пляжами с примесью ракуши на выровненном берегу, 
где волновой режим ослаблен, а направления действия Е экспонировано 
различно на разных участках. По этой причине значения волновой энер-
гии составляет зимой в среднем 8,5 условных единиц, весной 5,5 услов-
ных единиц, летом 1,5 единиц и осенью 7,2 условных единиц [7, 10]. В 
этой связи, в зимний сезон отмечались минимальные средние значения 
Вп = 5 м и Fa = 4,1 м3/м, а летом они в среднем на 35–45% больше. Важно, 
что и крупность наносов зимой выше: Мd = 0,43–11,5 мм, So = 1,4–4,5; а 
летом Мd = 1,20–2,31 мм, So = 1,3–2,8. Еще добавляется причина повы-
шенных значений волновой энергии, под влиянием которой доминирует 
размыв пляжей (рис. 7). Причем, в первую очередь удаляются мелкие 
фракции наносов, а на пляжах остаются более крупные. Поэтому на бо-
лее крупные наносы тратится больше энергии, хотя они остаются менее 
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подвижными. Следовательно, меняются не только линейные и объем-
ные размеры пляжей, но и состав пляжевых наносов.

Рис. 7. Графики зависимости удельного количества наносов (Fa) в составе пля-
жей (1 и 2) от напряженности энергии волнового поля (E) в береговой зоне с 
выровненным берегом Черного моря. Пляжи: 1 — песчаные в районе Будак-
ской пересыпи; 2 — песчано-гравийные с примесью ракуши и гальки в районе 
мыс Большой Фонтан — устье Люстдорфской балки.

Аналогичная закономерность была прослежена и для песчаных 
пляжей, расположенных на разных участках берега, с повышенной и по-
ниженной волновой энергией (рис. 7). Сезонная изменчивость волнового 
режима такая же, как и на других участках разных районов — в осенне-
зимний («штормовой») период количество волновой энергии обычно в 
3–4 раза больше, чем в весенне-летний («штилевой»). Поэтому зимой 
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волновая переработка пляжей становится сильнее (если море не замерза-
ет), и более интенсивно смещаются наносы с пляжей на подводный склон 
моря, более активно перемещаются на участки разгрузки вдольбереговых 
потоков наносов. Затрагивает этот процесс в первую очередь наименее 
крупные наносы. В этой связи зимой пляжи небольшие (Fa = 6–7 м3/м) и 
сложены более грубыми наносами (Md = 0,6–0,8 мм), а летом — увеличи-
ваются в размерах до Fa = 11–12 м3/м и Вп = 14-15 м (но Md = 0,1–0,3 мм). 

На ряде примеров замечено, что а процессе сезонных измене-
ний размеры односклонных пляжей не выходят за строго определенные 
рамки для того или иного района. Например, на участке наблюдений в 
районе 2 (рис. 7) количество наносов никогда не было более 24 м3/м, а 
среднее месячное значение 12,5 м3/м. В условиях развития абразионных 
берегов тенденции к размыву (устойчивое сокращение) не отмечено. 
Следовательно, несмотря на исключительную динамичность от одного 
шторма к последующему и от одного сезона года к другому, пляжи явля-
ются устойчивым объектом природы береговой зоны.

В практике берегоукрепительного строительства необходимо 
учитывать и многолетние тенденции переформирования пляжей. Ряд ис-
следователей утверждает [4, 6], что прислоненные односклонные пляжи 
вдоль подножья клифов подвержены размыву и потере массы наряду с 
отступанием и разрушением этих клифов. По ежегодным инструмен-
тальным наблюдениям с 1962 г. в районе мыса Бурнас обнаружено, что 
линейные и объемные размеры в общем сохраняются. В качестве примера 
взято 10 лет — с 1999 по 2009 гг. За это время клиф отступил на 27,4 м, 
или в среднем 2,74 м/год (рис. 8). Но пляжи, как можно видеть, не имеют 
столь же длительных тенденций к размыву и уменьшению. Для данного 
створа колебания ширины Вп в разные годы составляет 6-16 м (среднее 
9 м) и количества пляжевых наносов Fa от 4 до 19 м3/м (среднее 8 м3/м). 
Минимальные размеры бывают зимой при волнениях от северо-востока 
и востока, а максимальные — в конце лета, при южных и юго-восточных 
волнениях. Примечательно, что на протяжение также и десятков лет 
(1962-2012 гг.) активная абразия клифов при скорости отступания 3,1 
м/год не приводит к размыву пляжа и непрерывному уменьшению его 
линейных и объемных размеров [3, 9]. Такая устойчивость обусловлена 
разными причинами, приводящими к отступанию активных клифов и 
пляжеобразованию: для клифов своих причин, а для пляжей — других.
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Обнаруженное явление (рис. 8) объясняется режимом питания 
пляжей наносами. Питание пляжей происходит из вдольбереговых пото-
ков наносов, которые получают материал из разных источников питания 
(абразионных, речных, эоловых, биогенных и других). Морские волны, 
воздействуя на пляж, перемещают наносы по ходу вдольберегового по-
тока. Казалось бы, в этих условиях пляжи должны размываться. Но в 
тех же вдольбереговых потоках из источников питания поступают но-
вые порции наносов, компенсирующие то количество, которое ушло на 
участки разгрузки. Так действует устойчивый литодинамический «кон-
вейер», обеспечивающий сохранность и динамическую устойчивость 
размеров пляжей, впервые описанный В. П. Зенковичем [4].

Работа подобного «конвейера» нарушается при коренном, фун-
даментальном изменении волнового режима, уклонов подводного скло-
на, контуров береговой линии, источников питания наносами и их про-
дуктивности. Но эти изменения происходят чрезвычайно медленно, в 
масштабе геологического времени. Поэтому и пляжи могут однонаправ-
ленно меняться так же медленно, согласно закону географической ло-
кальности. А в течение сравнительно короткого времени, измеряемого 
десятками и первыми сотнями лет, размеры пляжей, значения их Вп и 
Fa относительно устойчивы, что подтверждается инструментальными 
наблюдениями. Следовательно, можно считать, что пляжи как аккуму-
лятивные формы характеризуются определенной емкостью. Они могут 
содержать строго определенное количество наносов, не больше и не 
меньше, соответственно функционированию литодинамического «кон-
вейера». В естественных условиях емкость пляжей сохраняется десятки 
и первые сотни лет, а сезонные и годовые изменения в общем не нару-
шают средней емкости, поскольку не меняются условия развития бере-
говой зоны.

Один способ образования искусственного пляжа. Помимо есте-
ственных, могут быть и искусственные изменения емкости пляжей. Так, 
при создании искусственных препятствий на пути вдольберегового по-
тока наносов размеры пляжей могут увеличиваться или уменьшаться, и 
в новом состоянии они остаются до тех пор, пока существует препят-
ствие. В данном случае емкость пляжей меняется по причине создания 
нового контура береговой линии.

Бывают кратковременные изменения емкости, обусловленные, 
например, изменениями количества наносов в береговой зоне. Искус-
ственные инъекции пляжевых наносов в береговою зону способствует 



27

Закономерности развития естественных прислоненных односклонных пляжей...

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

 21 

приводит к размыву пляжа и непрерывному уменьшению его линейных и 

объемных размеров [3, 9]. Такая устойчивость обусловлена разными 

причинами, приводящими к отступанию активных клифов и 

пляжеобразованию: для клифов своих причин, а для пляжей — других. 

 

 
 
Рис. 8. Размеры прислоненного односклонного пляжа в районе м. Бурнас в 
условиях сильной абразии клифа и бенча по данным съемки: 1 — в 1999 г.; 2 — 
в 2009 г.; 3 — глинистые породы в клифе и на бенче; 4 — толща пляжевых 
песчаных наносов. 
 

Обнаруженное явление (рис. 8) объясняется режимом питания пляжей 

наносами. Питание пляжей происходит из вдольбереговых потоков наносов, 

которые получают материал из разных источников питания (абразионных, 

речных, эоловых, биогенных и других). Морские волны, воздействуя на пляж, 

перемещают наносы по ходу вдольберегового потока. Казалось бы, в этих 

условиях пляжи должны размываться. Но в тех же вдольбереговых потоках из 

источников питания поступают новые порции наносов, компенсирующие то 

количество, которое ушло на участки разгрузки. Так действует устойчивый 

литодинамический «конвейер», обеспечивающий сохранность и динамическую 

устойчивость размеров пляжей, впервые описанный В.П.Зенковичем [4]. 

Работа подобного «конвейера» нарушается при коренном, 

Рис. 8. Размеры прислоненного односклонного пляжа в районе м. Бурнас в ус-
ловиях сильной абразии клифа и бенча по данным съемки: 1 — в 1999 г.; 2 — в 
2009 г.; 3 — глинистые породы в клифе и на бенче; 4 — толща пляжевых пес-
чаных наносов.

увеличению емкости, но это увеличение является противоестествен-
ным, а значит и непродолжительным. Оно не может быть длительным, 
так как остальные условия неизменны. Снос пляжевого материала в 
литодинамическом «конвейере» на участки разгрузки вдольберегового 
потока перемещает бóльшее количество наносов, а естественные источ-
ники питания, не изменившись, дают прежнее его количество. Поэтому 
размыв не компенсируется поступлениями, и со временем пляжи раз-
мываются, размеры пляжей уменьшаются, емкость пляжа приходит в 
прежнее, первоначальное естественное состояние.

В качестве примера можно привести опыт берегозащиты в рай-
оне порта Южный на Черном море (район 2). В 1973-1974 годах там 
была построена грунтовая терраса, состоящая из обломков известняка. 
В первый год интенсивность волновой переработки фронтальной части 
террасы оказалась максимальной — до 9 м/год. По мере дальнейшей вы-
работки профиля равновесия, в течение 2-3 лет, скорости абразии фрон-
тальной части террасы замедлились, но все же остались весьма высоки-
ми — до 2 м/год [1]. Соответственно, и количество наносов, поступаю-
щее в море от разрушения террасы, вначале оказалось значительным — 
около 30 м3/м· год, что составило до 40% от мощности вдольберегового 
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потока наносов. На сопредельном участке под влиянием аккумуляции 
части наносов начал расти прислоненный пляж. Вначале рост его был 
значителен — за 3 года длина пляжа (Вп = 20 м; Fa = 25–30 м3/м) выросла 
до 500-600 м. Максимума длина пляжа достигла к 1980 г. (т.е. через 6 
лет) — около 800 м. Одновременно какая-то часть наносов по-видимому 
поступала с подводного склона и также питала данный пляж.

В последующие годы скорости волновой переработки фронталь-
ной части искусственной террасы замедлились — сказалась выработка 
профиля равновесия фронтальной стороны террасы, в соответствии с 
известной закономерностью [1, 8]. C 1979–1980 гг. отступание берега 
террасы не превышает 0,5 м/год, а в 1986–1987 гг. — ≤ 0,1 м/год. Коли-
чество наносов, питающих сопредельный пляж, уменьшилось до менее 
0,5-1,0 м3/м· год, что совершенно недостаточно для такого действия ли-
тодинамического «конвейера», при котором обеспечивалось бы поддер-
жание большой длины пляжа. Поэтому длина стала уменьшаться, и в 
1997 г. не превышала 200 м. Тогда же практически прекратился размыв 
террасы, и, спустя 15 лет ее ширина не уменьшается. На этом емкость 
пляжа стабилизировалась, он продолжает заполнять вогнутость между 
террасой и естественным берегом. Правда, сложен он уже совершенно 
другими наносами, а не теми, которые образовывались обломками раз-
мыва искусственной террасы.

Выводы

1. Пляжевая морфолитосистема представляет собой органиче-
ское единство отдельных частей всех сфер географической оболочки и 
является наиболее динамичной формой рельефа в береговой зоне морей. 
Часть литосферы преобразуется в наносы в фациальных условиях вол-
нового поля, водная среда обеспечивает механическую и химическую 
дифференциацию исходного осадочного материала. Атмосфера нака-
пливает энергию и передает ее поверхностному слою моря, при этом 
образуются волны трения и волновые течения, которые распределяют 
наносы вдоль берега и поперек подводного склона по гидравлической 
крупности.

2. Получены натурные данные о размерах односклонных при-
слоненных пляжей на абразионных берегах Черного моря. Обнаружены 
основные тенденции многолетних и сезонных изменений пляжей. Уста-
новлены закономерности взаимодействия различных размеров пляжей 
между собой и зависимости от значений волновой энергии.
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3. Изложены результаты исследования многолетней волновой 
переработки искусственной грунтовой террасы, которая привела к об-
разованию искусственного пляжа. Установлены особенности динамики 
этого пляжа. 

4. Изложенные закономерности развития прислоненных одно-
склонных пляжей на абразионных берегах Черного и Азовского морей 
могут использоваться при проектировании искусственных пляжей. Ход 
и содержание исследований, подходы к решениям вопросов развития 
пляжей имеют и методическое значение: они могут браться за основу 
при подобных работах на берегах других морей.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИХ ПРИТУЛЕВИХ 
ПЛЯЖІВ НА АБРАЗІЙНИХ БЕРЕГАХ ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
Серед інших елементів берегової зони, саме пляжі зазнають вза-

галі максимального антропогенного тиску, в тому числі і на Чорному 
морі. Разом із тим, вони є найкращим індикатором стану всієї берегової 
зони моря. Складена карта розподілу пляжів, які складаються наносами 
різного типу. Розроблені моделі, що встановлюють зв’язки між різними 
морфометрічними та об’ємними розмірами пляжів та їх залежність від 
енергії морських хвиль. Результати, які отримані, можуть бути застосо-
вані в багатьох галузях господарської діяльності на берегах Чорного та 
деяких інших морів. Найчасто вони використовуються при плануванні 
та експлуатації берегозахисних та портових споруд, об’єктів рекреацій-
ного господарства, в процесі створення штучних пляжів, для оцінки за-
гального природного стану берегової зони моря.

Ключові слова: Чорне море, берег, пляж, хвилі, наноси, морфо-
логія, динаміка, застосування.  
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PECULIARITIES OF NATURAL SANDY BEACHES ALONG
ABRASIVE CLIFFY SHORES OF THE BLACK SEA

Abstract
Sandy beaches in the coastal zone of the Black Sea get strong anthro-

pogenous impact in general. Beach map was composed, where is showing 
different types of beaches. Theoretic models were worked up which describe 
interactions between different linear and volume sizes of studying beaches 
and its depend from sea-wave energy. The results of our research can to use 
in various economic parts of Ukraine in coastal zone of the Black Sea. Usual 
they conform to planning and exploitation of coastal defense constructions, 
use of recreation resources, during building and exploitation of artificial 
beaches, for estimation of general environment of the coastal zone.

Key Words: Black Sea, coast, beach, wave, sediment, morphometry, 
dynamic,             
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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БЕРЕГОВЫХ ПРИРОДНЫХ 
СИСТЕМ НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ В ПРЕДЕЛАХ 
УКРАИНЫ

В настоящее время окончательно оформилось состояние при-
роды с различными уровнями организации с обязательным 
участием антропогенного фактора в береговой зоне Черного и 
Азовского морей в пределах Украины. Оценка взаимодействия 
природных и антропогенных факторов природопользования 
должна вестись постоянно. Сегодня такую оценку пытается 
вести экология, поскольку государственные службы различного 
уровня, от поселковой до министерской, являются экологиче-
скими. Однако, экологический подход оказался неэффективным 
и не оправдал себя.
Ключевые слова: Украина, море, берег, природа, природные ре-
сурсы, экология, география. 

Введение

Любое природопользование в пределах всех природных систем 
должно обеспечиваться точным знанием природных факторов зарож-
дения, развития и взаимодействия с другими. В настоящее время прак-
тически ни один фактор не избежал прямого или косвенного влияния 
различных форм влияния на природные ресурсы. Поэтому при рассмо-
трении факторов формирования и развития природы и природных систем 
различных уровней организации, в том числе и в береговой зоне морей, 
нужно всегда брать в расчет и разную степень природного и антропоген-
ного воздействия: от слабейшей до запредельной. В этой связи состояние 

© Выхованец Г. В., Стоян А. А.
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природных систем и качество природных ресурсов: а) может сохраниться 
для дальнейшего эффективного использования, б) может быть столь на-
рушенным, что интерес к ним пропадает, а использование невозможно. 
Рациональное использование природных ресурсов чаще всего поддержи-
вается непрерывным получением комплексной, системной информации 
и соответствующими решениями. 

Актуальность комплексных исследований природных процессов 
и явлений в на стоящее время не подвергается сомнениям, но их станов-
ление не всегда было простым. В практике лучшие результаты всегда 
обеспечивались географическими исследованиями и проектными раз-
работками. Береговые системы представляют собой часть географиче-
ской оболочки и состоят из множества компонентов. Однако, в составе 
географии имеется около 25 отраслевых и межотраслевых наук (гео-
морфология, картография, гидрология, океанология, ландшафтоведение, 
геоботаника, гидрохимия, береговедение и др.), которые выработали пути 
и методы взаимодействия в течение веков и  традиционно базируются 
на фундаментальных науках. В этой связи логичным будет согласиться с 
В. П. Зенковичем, В. И. Лымаревым, Ю. С. Долотовым, К. М. Петровым, 
Ю. В. Артюхиным и рядом других исследователей о приоритете и наи-
большей эффективности географического подхода и географических ме-
тодов исследований береговых систем и берегового природопользования.

Объектом наших исследований является береговая зона Черного 
и Азовского морей в пределах Украины. В качестве предмета выступают 
закономерности формирования и развития природных и антропогенных 
факторов в процессе природопользования в береговой зоне данных мо-
рей. Целью этой работы является исследование природных и антропоген-
ных факторов формирования и развития береговых природных систем 
на Черном и Азовском морях в пределах Украины. Для достижения цели 
работы нами были решены такие главные задачи: а) зарождение морского 
и берегового природопользования; б) оценить состояние прибрежно-мор-
ских ландшафтов; в) оценить возможности экологии для природопользо-
вания и сохранения структуры береговой зоны; г) разработать подходы к 
выбору оптимального решения природопользования в береговой зоне в 
свете современных требований к рациональному природопользованию. 
Новые теоретические разработки, полученные в данной статье, опреде-
ляют ее научную новизну. Оценки природных и антропогенных факторов 
берегового природопользования, выполненные автором, открывшиеся 
при этом возможности оптимизации природопользования составляют 
практическую значимость работы.          
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Краткая история исследований

В соответствии с современным развитием географии, в последние 
годы традиционно активно разрабатывается теория природопользования 
как части данной фундаментальной науки. Причем, заново пересма-
триваются и оцениваются принципы и методы природопользования в 
береговой зоне моря. Впервые целенаправленно на вопросах берегового 
(прибрежно-морского) природопользования сконцентрировался проф. 
В.  И. Лымарев [2, 3], начиная с известного новаторского доклада в Са-
ратове в 1981 г. на международной конференции, посвященной истории 
и теории физической географии. В начале 80-х годов появляются моно-
графии, в которых рассматриваются основные проблемы океанического 
природопользования на комплексной географической основе. В них 
акцент сделан на методологических, теоретических и прикладных аспек-
тах. Первые идеи подразумевали исследования океана, береговой зоны и 
островов в единстве. Подчеркивалась сложность береговой зоны, которая 
располагается на стыке двух стихий: Суши и Океана. Их взаимодействие 
и взаимовлияние приводит к формированию таких элементов природной 
системы, которые отличаются от континентальных и океанических, а 
представляют собой оригинальные элементы, не имеющие экзогенных 
аналогов в географической оболочке.     

Комплексный географический подход как основополагающий, 
традиционно применялся в экспедиционных береговых, камеральных и 
теоретических ис следованиях рационального природопользования. Он 
применялся и развивался с глубокой древности, также во время Великих 
Географических открытий и все последующее время. С момента начала 
научных морских и береговых экспедиций (работы Д. Кука, И. Ф. Кру-
зенштерна, О. Е. Коцебу, Д. Дюрвиля, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ф. П. Литке, 
М. Мори, У. Томпсона и др.), было принято приводить практические вы-
воды, соображения по хозяйственной организации береговой территории 
и оценивать состояние природы под влиянием человека. Известные осно-
вополагающие монографии Б. Ф. Добрынина, П. К. Божича, И. С. Щуки-
на, С. В. Калесника, Д. Г. Панова, В. П. Зенковича, О. К. Леонтьева и др. 
оканчиваются главами о процессах влияния антропогенного фактора и 
как избежать при этом негативных вредных последствий для природных 
ресурсов [3]. Постепенно накапливался опыт оптимального природополь-
зования. В течение 50-60-х годов ХХ века ситуация обострилась в связи 
с тем, что антропогенное влияние стало значимым и ощутимым. Острую 
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актуальность приобрела необходимость обобщения опыта, оценивающего 
ущерб нерационального природопользования, и дающего положительный 
опыт использования природных ресурсов. В географии активно обсуж-
дается проблема «природа — человек». 

Известный морской географ В. И. Лымарев значительную часть 
своей научно-педагогической деятельности посвятил разработке проблем 
океанического, прибрежно-морского и островного природопользования. 
Он является автором монографий и научно-популярных изданий (1978, 
1981, 1986, 1993, 2000, 2002, 2004 и др.), в которых проведен глубокий 
анализ и пока зана необходимость развития комплексного географиче-
ского научного направления ис следования проблем многофакторного 
взаимодействия океана и общества. Природопользование открытой части 
океана и береговой зоны, по его материалам и теоретическим разработ-
кам, является «интегративным результатом продолжительного развития 
комплекса гео графических наук об изучении Мирового океана с приле-
гающей частью материковой су ши, а также его практического освоения». 
Центральной проблемой этой отрасли и стало океанопользование, кото-
рое выделилось из географии океана и внут ри которого обособились оке-
аническое, прибрежно-морское и островное природопользование. Успех 
этих работ В. И. Лымарев связывал с методами, подходами, принципами 
и опытом географии в целом, включая все многовековые достижения и 
наработки многочисленных географических наук, поскольку океан как 
часть гидросферы тесно взаимодействует со всеми остальными сферами 
географической оболочки. Им были использованы все основные нара-
ботки по проблемам природопользования в океане, а потому результаты 
и выводы отражают всеобщие, общенаучные разработки. В. И. Лымарев 
выделил и сформулировал основные направления исследований: ланд-
шафтные, палеогеографические, метеорологические, гидрохимические, 
рекреационно-географические математические, геоморфологические, 
инженерно-географические и прочие [2, 3, 7].

Важной вехой развития данной проблемы стало представительное 
научное совещание «Шельфы: природа и ресурсы», которое происходило 
20–22 ноября 1974 г. в Ленинграде (СССР). Оно было посвящено про-
блемам вроде бы нового на то время направления «человек — природа», 
хотя для географии это было обычное научно-практическое учение. На 
нем уже тогда зарождалась инженерная география. Однако, на данном со-
вещании по неизвестным причинам приоритет был отдан биологическим 
вопросам и одному из разделов биологии — экологии. Видимо, по при-
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чине исключительной  сложности, география оказалась недоступной для 
экономистов, юристов, управленцев, металлургов, машиностроителей, 
химиков, строителей, швейников и прочих представителей неприродных 
наук и хозяйственной деятельности, а экология была более доступной и 
казалась более подходящей для разработки «чистых» технологий произ-
водства металла, красок и др., очистки воды и воздуха от загрязняющих 
веществ. Хотя в географии уже давно адаптировались такие отрасли, как 
геоботаника, гидрохимия, зоогеография, медицинская география, гидро-
логия и давно разработана методика использования теории этих наук с 
теорией и практикой всех остальных географических наук. Тем не менее, 
сейчас, в наши дни специалистам-негеографам легше использовать одно-
стороннюю теорию экологии, которая рассматривает прежде всего соот-
ношения между отдельными видами растительности и животных между 
собой и их реакцию на окружающую природу (согласно «Экологической 
энциклопедии Украины, 2008»).

В докладе на указанной конференции автор [5] изложил основные 
подходы к берегопользованию с целью обеспечить рациональное ис-
пользование природных ресурсов в береговой зоне моря. Был численно 
определен предел антропогенного влияния во время простого освоения, 
которое не усиливает абразии клифов, не ведет к размыву аккумулятив-
ных форм, к уменьшению линейных и объемных размеров пляжей, не 
нарушает механизмы наносообмена между разными продольными «зона-
ми» баров, кос и пересыпей, не приводит к потере береговой территории, 
не разрушает ландшафты береговых склонов и аккумулятивных форм 
рельефа, не ведет к потере рекреационных ресурсов береговой зоны, не 
создает дискомфорта во время отдыха. Поэтому влияние оказывается 
допредельным, позволяющим ресурсам самовосстанавливаться и сохра-
нять свои полезные свойства в полном объеме и постоянно. Около 100 
лет назад такой вид антропогенного влияния являлся доминирующим на 
берегах Черного моря. Есть все основания считать, что такая ситуация 
обеспечивалась природным обоснованием методами и принципами гео-
графии, когда одновременно включалось участие всей совокупности гео-
графических наук, начиная от картографии и заканчивая почвоведением 
и гидрохимией.

Как указывал в своем докладе автор [5], увеличение населения, 
рост заселенности морских берегов и командно-бюрократические методы 
природопользования привели к усилению антропогенного пресса на при-
родную систему береговой зоны. В 70-е годы ХХ века, в значительной 
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мере под влиянием Иркутской и Ленинградской географических школ, 
главными объектами экологии были объявлены биогенный и хемогенный 
элементы природных систем, т.е. то, что успешно исследуется такими 
географическими науками, как геоботаника, зоогеография, гидрология 
и метеорология, а также биологией и санитарией. Целью экологии ста-
ли считать сохранение биологического разнообразия и борьбу против 
химико-биологических загрязнений. Другими словами — те, которые 
составляют лишь малую часть географической оболочки. Стали сильнее, 
чем ранее, изучаться вопросы загрязнения окружающей природы (воз-
духа, воды, почвы, овощей, фруктов), санитарно-химические и медико-
биологические факторы и процессы, что и без того и более успешно ис-
следовалось санитарией, гигиеной, медициной, геохимией, гидрологией, 
метеорологией. Но почему-то редко стал упоминаться и использоваться 
СанПИН. Географические подходы, принципы, положения, оценки ста-
ли подменяться экологическими, в данном случае — узконаучными, 
некомплексными. Это начало негативно влиять как на географию, так и 
на биологию, а в конце концов — на окружающую природу. Стали нару-
шаться давно и прочно адаптированные в науку порядок вещей и законы 
развития науки. В исследование природы стали внедряться специалисты, 
далекие от естественных наук. 

Получилось, что, с одной стороны, рос антропогенный пресс на 
природу, а с другой — постепенно понижалось качество природного 
обоснования использования природных ресурсов. В этом отношении при-
родопользование было искусственно доведенным до предельного, а при 
его дальнейшем усилении появилась вероятность нанесения реального 
ущерба. Антропогенное воздействие привело на стадию напряженного 
природопользования. При этом возникло реальное усиление абразии или 
её появление там, где ранее не было, обострился дефицит наносов, нару-
шился наносообмен на поверхности аккумулятивных форм, стали дегра-
дировать аккумулятивные формы и береговые дюны на их поверхности, 
усилилась волновая переработка форм рельефа и, как результат, началась 
нарушаться структура береговых ландшафтов. На этой стадии дальней-
шее предельное влияние антропогенного фактора обычно приводит к 
разрушению гармоничного ландшафта, отступанию береговых линий и 
потерям береговой территории. Возникает угроза зданиям, сооружени-
ям, коммуникациям на берегах. Такое опасение ущерба заставило пере-
смотреть приоритеты природопользования. Важным хотя и оставалось 
сохранение биологического разнообразия, но на первые позиции вышла 
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типично географическая задача, а именно — сохранение ландшафтного 
разнообразия (согласно Европейской Флорентийской хартии 2000 г.). По 
сути дела, природопользовательские возможности экологии проиграли 
таким же возможностям географии. 

Если же продолжать антропогенный пресс на природные систе-
мы в процессе использования природных ресурсов, то следует изменить 
подходы к природопользованию. Должны подключиться географические 
принципы преобразования природных систем, которые обычно рассчиты-
ваются на запредельное антропогенное влияние. Ранее такое влияние тща-
тельно исследовалось, оно допускалось по причине общехозяйственной 
и производственной необходимости, было вынужденным и применялось 
в виде исключения. 

В настоящее время одобренное экологами нерациональное при-
родопользование привело к значительной деградации ландшафтных 
систем  в береговой зоне Черного моря. Под влиянием стихийной и не-
обоснованной застройки в значительном ряде пунктов ландшафты пре-
образованы настолько, что потеряли свою структуру, потеряли полезные 
свойства и не могут самовосстанавливаться. Например, несколько лет 
назад государственная экологическая служба согласовала Генеральный 
план застройки пгт Затока в Одесской области. Но при этом были выпол-
нены лишь формальные экологические несистемные обоснования плана, 
без учета природных особенностей поселковой территории. В результате 
здесь уничтожены уникальные очаговые водно-болотные угодья, непо-
вторимые дюнные ландшафты, наиболее четко выраженный на песчаных 
берегах естественный лес из лоха остролистного (один из считанных 
на Украине), нарушен наносообмен между разными частями пересыпи 
Днестровского лимана и на ней уничтожен 21 вид травянистых растений 
и редких животных, занесенных в Красную книгу, уничтожается редкий 
почвенный покров, активизировался размыв берега и потери территории 
Затоки.

Совершенно непонятно зачем, экологи рекомендовали берегоза-
щитное сооружение на о. Змеиный. К тому же конструкция этой «защи-
ты» оказалась такова, что она была лишена защитных свойств и не могла 
защищать берег от абразии в данных условиях острова. Как и следовало 
ожидать, через короткое время этот экологический уродец успешно раз-
валился, оказавшись ярким памятником экологическому безумству. Тем 
не менее, определенные средства были заимствованы из бюджета страны. 

Уникальная песчаная терраса возле с. Терновка Овидиопольского 
района Одесской области испытала запредельное влияние антропоген-
ного фактора. Экологи согласовали здесь строительство баз отдыха и 
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уничтожение редкого дюнного ландшафта, который в других странах 
обязательно становится заповедным. Режим накопления наносов сме-
нился режимом размыва, а территория террасы в 2003–2012 гг. стала 
терять полосу берега, шириной в среднем до 1,5 м/год. Государственная 
экологическая служба разрешила уничтожение уникальных ландшафтов 
на оползневых склонах берега южнее мыса Бугово и на мысе Сев. Одес-
ском, на песчаной Лагерной косе, на северо-восточной части песчаной 
пересыпи Будакского лимана, на берегах Каламитского залива в районах 
Евпатории и Николаевки и на многих других участках морского берега. 
Эта служба должна была протестовать против бесконтрольного воровства 
огромного количества наносов на Будакской и Бурнасской пересыпях, 
на подводном склоне между пересыпью озера Донузлав и ЮБК, но не 
протестует и не запрещает. Получается, что экологи разрешили наносить 
тройной ущерб береговой зоне (уничтожение бентосных организмов, 
уменьшение размеров пляжей, уничтожение построек и угодий на бере-
гу). По официальным согласованиям экологов были затрачены огромные 
средства для строительства выпуска в море бытовых и промышленных 
стоков с очистных сооружений «Северная» в Одессе, но сброс оказался 
на таких глубинах, с которых стоки нередко (в 65% случаев) возвраща-
ются к берегу и загрязняют пляжи. Экологические рекомендации по со-
хранению о. Тузла в Керченском проливе привели к огромным излишним 
расходам, но остров все же был значительно размыт, без пользы затра-
чены средства на укладку бетонных плит, а пляжи оказались засорены 
бетонными блоками. 

В 2007 г. с подачи экологов был вычерпан наиболее ценный «бен-
тосный слой» песка на поверхности Одесской банки, что привело к 
физическому уничтожению кормовых животных, потребляемых рыбами 
и др. Этот песок, насыщенный живыми организмами и заведомо непри-
годный для создания искусственных пляжей в Одесском берегозащитном 
комплексе, был высыпан в межтраверсных «карманах» комплекса в ко-
личестве около 460 тыс. м3. Но через 7-8 месяцев, во время штормового 
сезона, как и следовало ожидать, почти половина песка была смыта и вы-
несена в море за пределы «карманов». Одновременно живые организмы 
в новом песке стали разлагаться, как и старая биота, погребенная новым 
песком. Пляжи покрылись грязной, гниющей пеной, которая обеспечива-
ла загрязнение пляжей в купальный сезон 2008 г. Получается, что благие 
намерения экологов привели сразу к трем видам ущерба: 1 — к прямому 
уничтожению кормовых бентосных организмов на важной кормовой 
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Одесской банке; 2 — к длительному загрязнению одесских искусствен-
ных пляжей; 3 — к необычайно быстрой потере значительной массы 
пляжевого песка, а в итоге пополнение этих пляжей оказалось крайне 
неэффективным.  

Весьма показательной является потеря для Украины в пользу Ру-
мынии почти 13 тыс. км2 площади северо-западного нефте- и газоносного 
шельфа Черного моря, поскольку экологи не смогли доказать, что Змеи-
ный это остров, а не скала. Можно приводить множество других приме-
ров, но и из приведенных можно считать, что научный багаж, принципы, 
положения экологии не могут обеспечить рациональное использование 
природных ресурсов. Анализ краткой истории данной темы показал, что 
в вопросах природопользования и охраны природы, природного обосно-
вания хозяйственных мероприятий и организации территории приоритет 
следует отдавать системе географических наук.  

Анализ и обсуждение материалов исследований   

Своеобразие природных комплексов береговой зоны морей на 
природном контакте «Суша — Океан» обусловлено взаимо действием 
процессов, протекающих на суше, в атмосфере, в толще морских вод 
и на дне. Другими словами, в ней представлены разными элементами 
все сферы географической оболочки. Береговые комплексы являются 
сложными экотонами, сформированными на границах «суша — море», 
«пресные воды — морские воды», «вода — дно водоема», «вода — ат-
мосфера», «суша — атмосфера». Общеизвестно [1, 4], что экотоны — это 
зона напряжения, зона наибольших градиентов в природной среде, где 
различные физические, химические и биологические процессы протека-
ют особенно ин тенсивно. В них особенно вероятны процессы дестабили-
зации силовых факторных полей и обострения физико-географических 
проблем.

Береговые ландшафты представляют собой единые геосистемы, 
обладающие внут ренней структурой и состоящие из взаимосвязанных 
элементов (компонентов). В связи с этим в состав компонентов береговых 
ландшафтов входят не только чисто морские компоненты, но и компо-
ненты ландшафтов берега, надводной части береговой зоны. Внутри-
ландшафтная морфологическая структура берега, дна и примыкающей 
водной массы от дна до поверх ности охвачена единым процессом берего-
образования. Ландшафты береговой зоны моря соответствуют не только 
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формам мезорельефа берега и морского дна, но и гидродинами ческим 
зонам, также и геологическим свойствам пород, залегающих в береговой 
зоне. Экотонные зоны, являясь зонами повышенного энергетического 
напряже ния, обладают и повышенной динамичностью приспособления к 
постоянно изменяющимся условиям среды, а также имеют особые допол-
нительные механизмы сопротивления различным внешним воздействиям 
и стабилизации процесса.

В настоящее время береговые исследования являются традицион-
ными в Украине, хотя сегодня обособился только один центр теоретиче-
ского береговедения (Одесса). Формируется еще один — в Севастополе. 
Имеет перспективы Херсон. Береговые исследования определяются не 
только географическим положением территории страны на берегах двух 
морей, но и актуальностью берегового природопользования при усили-
вающемся прессинге хозяйственной деятельности в береговой зоне. Осо-
бенно силь ное воздействие на береговые геосистемы сегодня оказывают 
такие виды антропогенной деятельности, как селитебная и коммунальная 
застройка, рек реация, транспорт и сельское хозяйство. Наиболее интен-
сивным является воздействие рекреационно го природопользования. Это 
связано в первую очередь с созданием и развитием на черно морском и 
азовском побережьях особых экономических зон рекреационного типа 
и размещением в бе реговой зоне санаториев, баз отдыха, пансионатов, 
объектов частной жилой застройки (коттеджи и дачи). Они, как правило, 
используют береговые наносы для строительства. Также актуальным 
является реформирование объектов транспортной и иной инфраструк-
туры курортных районов береговой зоны. Сложность решения данных 
задач заключается в том, что сформировав шаяся структура береговых 
природно-антропогенных геосистем уже на сегодняшний день является 
нерациональной и несбалансированной по соотношению к элементам 
естественным и антропогенным, а по этому и к неустойчивой, создающей 
опасные риски и наносящие ущерб природе.

На абразионных и аккумулятивных берегах Черного и Азовского 
морей расположены охраняемые природные территории, леса, сельскохо-
зяйственные угодья, населенные пункты, порты, санаторно-курортные и 
дру гие объекты. Значение прибрежных районов Черного моря в настоя-
щее время многократ но возросло. Это выражается в значительном росте 
капиталовложений в реконструкцию городов, освоение новых территорий 
под строительство объектов рекреации и морского туризма. В то же вре-
мя, в большинстве проектов не учитываются закономерности развития 
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береговой системы, последствия тех или иных видов хозяйственной 
деятельности, реакция разных частей береговой зоны на виды влияния, 
чаще всего влияние оказывается запредельным, реже — предельным. Не 
всегда принимаются меры по сохранению и воспроизводству природных 
ресурсов прибрежно-морских ландшафтов, в основном потому, что в 
основу принятия решений государственными службами положены подхо-
ды, принципы, рекомендации, правила из экологии. Для рационального, 
гармонизированного природопользования необходимо всегда выполнять 
предпроектные изыскания на месте антропогенного влияния, согласно 
закону географической локальности, выявлять причины негативного 
воздействия и оценивать будущие физико-географические последствия 
антропогенного влияния.

Сегодня хозяйственные объекты, размещаемые в береговой зоне, 
способны прервать вдольбереговые потоки наносов, нарушить режим 
поперечных миграций, активизировать оползневые и обвальные про-
цессы и привести к возникновению новых угроз берегу и построенным 
объектам. Осуществляемые частными лицами, местными организациями 
и областными властями, согласованные экологическими структурами не-
законные изъятия песка и гравия из тел аккумулятивных форм Черного 
и Азовского морей негативно влияют на их устойчивость. Вредной, как 
считают Ю. В. Артюхин [1] и Ю. Д. Шуйский [6], является практика за-
стройки песчаных берегов, прокладки дорог по косам «азовского типа», 
по пересыпям лиманов, практика планировочного выравнивания дюнных 
массивов Тузловских пересыпей, Днестровской пересыпи, Кинбурнского 
полуострова, Бакальской косы при строительстве санаторных комплек-
сов, любого изъятия песка и гравия с пляжей и подводного склона моря. 
Под влиянием государственных экологических решений стало чуть ли не 
правилом нарушать законодательство Украины в части запрета любого 
строительства в полосе 100 м от линии уреза моря, с учетом динамики бе-
регов. В нарушение закона, частные лица не допускают местных жителей 
на пляжи, а за это не несут никакой ответственности и не подвергаются 
штрафам. 

В сознании экологов отсутствует до настоящего времени пони-
мание береговой зоны как целостной природно-хозяйственной системы, 
неправильно и упрощенно представля ются движущие силы и факторы 
развития берегов и дна. Экологи не имеют представления о понятийном 
аппарате береговедения, о значении терминов, о структуре и законо-
мерностях развития береговой зоны. Поэтому государственные эколо-
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гические службы не в состоянии принимать правильные решения для 
рационального природопользования и охраны природы в береговой зоне.

Как отмечали Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец, В. В. Хомицкий, 
И. Н. Котовский, М. Н. Рыжий, А. В. Давыдов, А. Б. Муркалов и др. 
[1, 6,  7], в течение многих десятилетий на чер номорском побережье 
Украины использовалась неэффективная техническая политика берегоу-
крепления. Эта политика разрабатывалась и принималась экологами. В 
результате этого многие километры берега на ЮБК, в Керченском про-
ливе, возле Коблево, у Совиньона, возле Очакова, Скадовска, Евпатории, 
Николаевки, Бердянска, Мариуполя и др. фактически превра щены в 
уродливое нагромождение железобетонных конструкций. Это полураз-
рушенные подпорные стенки, буны и волноломы, большая часть которых 
практически не вы полняет берегозащитных функций, а только ухудшает 
эстетические достоинства при брежного ландшафта. В настоящее время 
на большем протяжении побережья практически нет доступных пляжей 
общего пользования, многие из них нельзя использовать в рекреа ционных 
целях, например, в пгт Затока из-за наличия железной дороги у самого 
моря. Фрагменты пляжевой поло сы встречаются лишь в некоторых ку-
рортных городах, но и там их вместимость не соот ветствует элементар-
ным санитарно-гигиеническим нормам. Так, по данным этих же авто ров, 
в Сочи, Туапсе или Геленджике на одного отдыхающего в пик сезона 
приходится всего лишь несколько квадратных сантиметров «места под 
солнцем» [2, 4].

Перспективы курортного строительства при нынешнем состоянии 
пляжей остаются неопределенными. К тому же все активнее добавляется 
весьма плохое состояние качества морской воды в при брежной акватории 
моря. Существующих мощностей очистных сооружений не хватает, а 
новых в необходимом количестве не строится, как например в Лебедевке, 
в Затоке, Грибовке, Коблево, Евпатории, Мариуполе, Приморске и др. 
Даже разрекламированный новейший сбросной трубопровод в Одесский 
залив выходит на глубины до 8 м на трассе локальной циркуляции воды, 
начинающейся от м. Сев. Одесского. Проектировщики поставили его в 
сферу влияния положительных скоростей ветровых волн, а направление 
стокового течения обусловило значимую вероятность поступления воды с 
очистных сооружений к лузановским пляжам, к усилению химического и 
биологического загрязнения. А в самой Одессе уже давно основная часть 
бытовой и промышленной канализации врезана в «ливневку». Нынеш-
нее неблагополучное состояние Черноморского и Азовского побережья 
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могут улучшить меры, полностью устраняющие сброс не очищенных 
промышленных и коммунальных стоков в море, в том числе — ливневых, 
с территорий населенных пунктов или поступающих с жидким стоком 
Дуная, Днестра, Днепра и других рек.

Принцип умеренности должен быть главной составляющей бере-
гового природо пользования и эффективного развития, не позволяющего 
достигать предельного антропогенного влияния. Его соблюдение по-
зволит следующим поколениям в равной мере продолжать наслаждаться 
рекреационными ресурсами, памятниками природы и культуры на по-
бережьях Бессарабии, Новороссии, Таврии, Приазовья. Основная идея 
концепции эффективного развития и требования региональной эко номики 
заключаются в том, чтобы от существующей практики реализации от-
дельных мелких проектов, перейти к научно-обоснованной программе 
комплексного развития Чер номорско-Азовского побережья Украины в 
целом. Это возможно при активном применении в основном принципов 
и подходов современной географии. Ведь при такой постановке вопроса, 
как показывает непопулярный в наши дни опыт, можно ожидать рацио-
нального природопользования, эффективной отдачи от вложения средств 
на создание известных курортных центров Одессы, Очакова, Скадовска, 
Саки, Кирилловки, Приморска и др. на морском побережье Украины.

Выводы

1. Рассмотрение результатов и анализ опыта исследования эф-
фективности той или иной антропогенной деятельности в береговой 
зоне морей показал, что оптимальным практически всегда является си-
стемный географический подход к организации береговой территории 
и планированию экономической деятельности. Этот подход позволяет в 
максимальной мере избежать негативных последствий.

2. Выделено три основных степени влияния антропогенного фак-
тора на природную систему береговой зоны Черного и Азовского морей в 
пределах Украины: простое освоение, напряженное природопользование 
и преобразование природной системы. Преобразование означает полное 
уничтожение природной системы и создание антропогенного географи-
ческого объекта.

3. Соответственно этим степеням влияния природная система 
испытывает допредельное влияние, предельное влияние и запредельное 
влияние антропогенного фактора. В настоящее время значительная часть 
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береговой зоны Черного и Азовского морей в пределах Украины испыты-
вает запредельное влияние и подвержена преобразованию.

4. До запредельного влияния антропогенного фактора довело 
принятие решений по природопользованию государственными эколо-
гическими структурами на уровне поселковых, городских и районных 
отделов экологии и областных управлений экологии. Использование 
экологического принципа для оптимального природопользования оказа-
лось неэффективным, в то время, как хорошие результаты показаны при 
применении географического принципа.
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ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І 
РОЗВИТКУ БЕРЕГОВИХ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ НА ЧОРНОМУ 
ТА АЗОВСЬКОМУ МОРЯХ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Поточного часу в основному поформувався стан природи в бе-
реговій зоні Чорного та Азовського морів, що повсюдно обов’язково 
взаємодіє із антропогенним фактором. Оцінка наслідків такої взаємодії 
має бути безперервною для оптимізації природокористування та міні-
мізації ушкоджень природних берегових систем. Сьогодні така оцінка 
виконується з екологічних позицій державною екологічною службою 
різного рівня – від селищного до міністерського. Але екологічний підхід 
не виправдав себе, бо виявився неефективним та не запобігає шкідливих 
наслідків природокористування.

Ключові слова: Україна, море, берег, природа, природні ресурси, 
екологія, географія.   
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NATURAL AND ANTROPOGENOUS FACTORS OF FORMING AND 
EVOLUTION OF COASTAL NATURAL SYSTEMS ON THE BLACK 
AND AZOV SEAS WITHIN THE UKRAINE

Abstract
In current time the Black and Azov Seas coastal zone is developing 

under always impact of antropogenous factors within Ukraine on all of shore 
sites. Monitoring of natural and artificial factors interaction must be all time 
during natural resources usage. To-day all recommendations and decisions 
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give Ecological Service in different regions and cities. But ecological basis 
and principles  of natural resources usage show self as a not effective, with 
big damages and destroying of coastal systems. What is why best and effec-
tive are geographical basis and working up during usage of natural resources.   

Key Words: Ukraine, sea, shore, nature, natural resources, ecology, 
geography.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
УРОВНЯ НА ПОБЕРЕЖЬЯХ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА, 
СРЕДИЗЕМНОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ

Проведены оценки изменений уровня по станциям на побере-
жьях Атлантического океана, Средиземного и Черного морей за 
последний климатический период (1981-2010 гг.) в сравнении 
с предыдущим (1951–1980 гг.). Показан более значительный 
рост уровня в восточной части Черного моря и в Атлантическом 
океане. Установлено уменьшение амплитуд изменений уровня 
моря в последние 30 лет и отмечены региональные особенности 
в сезонном ходе.
Ключевые слова: уровень моря, тренд, сезонный ход, Черное, 
Средиземное море, Атлантический океан

Введение. 

Последнее столетие характеризуется резким усилением антропо-
генной нагрузки на морские экосистемы. В то же время, уровень Миро-
вого океана в этот период (в ХХ веке) показывает общую тенденцию к 
росту от +0,6 до +1,9 мм в год [1, 2]. Повышение уровня моря является 
неизбежным следствием глобального потепления по двум основным 
причинам: океанская вода расширяется при нагреве, и имеется допол-
нительный приток воды в океаны со льда (Антарктида, Гренландия), 
который тает на Земле. За период 1961-2003 гг., коэффициент теплового 
расширения составил ~ 40% от наблюдаемого подъема уровня моря, в 
то время как сокращение горных ледников и ледовых щитов внесло ~ 
60% [3]. Колебания уровня океана могут иметь амплитуду от несколь-
ких миллиметров до десятков метров и быть периодическими и непе-

© Андрианова О. Р.
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риодическими. Эти изменения проявляются, прежде всего, в береговой 
зоне, которая характеризуется исключительно высокой динамичностью 
и подвижностью разных элементов [1]. Береговая зона находится под 
непрерывным воздействием множества различных факторов таких, как 
гидрометеорологические, приливообразующие силы, тектонические про-
цессы в земной коре, изменения периода вращения Земли и положения 
ее оси, изменение термического режима планеты, изменение объема вод 
и целого ряда других. Определение вклада факторов, которые оказывают 
воздействие на постоянные изменения уровня Мирового океана как в 
пространстве, так и во времени, представляет собой глобальную задачу 
исследований [4]. Для того, чтобы определить степень воздействия ка-
кого-либо из факторов на изменения уровня моря, необходимо понимать 
природу процессов, происходящих в этом бассейне. Интерпретация и 
оценка относительного роста уровня Черного моря должна произво-
диться с учетом закономерностей изменения уровня Мирового океана и 
связи с ним черноморского бассейна. Из этих позиций следует, что оценка 
изменений уровня в Атлантическом океане, Средиземном море и Черном 
море позволит лучше представить общие глобальные закономерности и 
оценить региональные особенности.

Целью предлагаемой работы являлось исследование колебаний 
уровня Черного, Средиземного морей и Атлантического океана по рядам 
среднегодовых и среднемесячных значений его на отдельных прибреж-
ных станциях, выделение тенденций в отдельные периоды времени, их 
сравнение и оценка сезонных и межгодовых изменений.

Материалы и методы исследования. 

В соответствии с указанной целью исследований в данной работе 
рассматривались совместно колебания уровня на станциях различных 
частей Черного и Средиземного морей, а также Атлантического океана, 
показанные на рис. 1. 

К сожалению, длительные непрерывные ряды наблюдений над 
уровнем по региону Мраморного моря, непосредственно через проли-
вы которого Черное море связывается со Средиземным, отсутствуют. В 
качестве исходных данных для выделения тенденций изменения уровня 
моря использовались материалы среднемесячных и среднегодовых его 
значений за 1951-2010 гг. по выбранным репрезентативным прибреж-
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ным станциям Черного (6 станций), Средиземного (6 станций) морей и 
восточного побережья Атлантического океана (4 станции), координаты 
которых и длительность рядов приведены в табл. 1.

Рис. 1. Расположение станций наблюдений за уровнем моря

Продолжительность наблюдений не всех исходных рядов охва-
тывала указанный период, но сравнение проводилось по одинаковым 
отрезкам времени, а климатическая норма находилась за 30-ти летний 
период времени (1951-1980 гг. и 1981-2010 гг.). 

Регионы морей условно делились на восточные и западные части, 
относительно Крымского полуострова для Черного моря и Аппенинского 
— для Средиземного. Материалы наблюдений по западной части Чер-
ного моря представлены до 1985 г. в Каталоге наблюдений над уровнем 
Черного и Азовского морей [5], а за период до 2010 года любезно предо-
ставлены директором Морского отделения УкрНИГМИ Ильиным Ю. П. 
в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве. Данные для 
анализа на станциях восточной части Черного моря, Средиземного моря 
и Атлантического океана были найдены в Интернете [6]. Для получения 
непрерывного ряда наблюдений над уровнем моря анализируемых стан-
ций проводилось их восстановление за отдельные промежутки времени. 
Восстановление выполнялось с помощью метода водного нивелирования, 
подробно описанного в работах [7, 8], используя данные близлежащих 
станций.

Долговременные межгодовые изменения уровня моря на рассма-
триваемых станциях исследовались по отклонениям от средних много-
летних значений для каждой станции за весь рассматриваемый период, 
чтобы проводить сравнения по идентичным данным. 
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Регион Название 
станции

Длина  
ряда

Коорди-
наты

1951-2010 
гг.

1951-1980 
гг.

1981-2010 
гг.

1 2 1 2 1 2

Восточное 
побережье 
Атлантики 

Брест 1807-
2009 гг.

48° 23’N 
0,181 2,6 0,020 3,8 0,248 1,6

04° 30’ W

Ла-Корунья 1927-
2010 гг.

43° 22’N 
0,221 4,0 0,314 4,5 0,254 3,4

08° 24’ W

Виго 1927-
2010 гг.

42° 14’N 0,231 3,7 0,381 4,0 0,286 3,4
08° 44’ W

Кадис 1927-
2010 гг.

36° 32’N 0,394 3,8 0,174 3,0 0,407 4,4
06° 17’ W

Восточная 
часть 
Средизем-
ного моря

Сплит 1952-
2009 гг.

43° 31’N 0,058 2,5 0,019 3,2 0,234 1,9
16° 26’ E

Бакар 1930-
2009 гг.

45° 18’N 0,073 3,1 0,067 4,1 0,191 2,0
14° 32’ E

Триест 1875-
2011 гг.

45° 39’N 0,121 2,9 0,099 3,8 0,283 2,0
13° 46’ E

Западная 
часть 
Средизем-
ного моря

Марсель 1885-
2011 гг.

43° 18’N 0,025 2,1 -0,168 2,8 0,269 1,4
05° 21’ E

Малага
1927-
2010 гг.

36° 43’N 0,164 2,5 -0,080 3,6 0,056 2,0
04° 25’ W

Сеута 1944-
2010 гг.

34° 54’N
0,067 2,3 0,014 2,9 0,067 1,6

05° 19’ W

Восточная 
часть 
Черного 
моря

Туапсе 1917-
2010 гг.

44° 06’ N
0,299 5,6 0,183 6,3 0,474 5,0

39° 05’ E

Батуми 1882-
2009 гг.

41° 38’ N
0,470 4,9 0,368 5,6 0,508 3,9

41° 42’ E

Западная 
часть 
Черного 
моря

Севастополь 1875-
2009 гг.

44° 36’N
0,214 5,8 0,208 6,2 0,320 5,1

33° 32’E

Черноморское 1927-
2010 гг.

45° 31’N 0,165 5,0 0,211 6,1 0,173 3,8
32° 42’E

Одесса 1875-
2010 гг.

46° 30’N 0,178 6,1 0,259 7,2 -0,089 5,1
30° 45’E

Белгород-
Днестровский

1945-
2007 гг.

46° 11’N 0,248 6,1 0,365 7,3 0,244 5,2
30° 20’E

Таблица 1
Станции наблюдений за уровнем моря, продолжительность, 

координаты, тренды (1) и производные (2) для рассматриваемых 
интервалов времени
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Указанные данные обработаны с использованием стандартных 
статистических подходов, пригодных для анализа многомерных простран-
ственно-временных данных [9] (в том числе, на базе математического 
аппарата MS EXCEL были найдены коэффициенты уравнения регрессии 
для установления трендов, приведенных в табл. 1 по сравниваемым пе-
риодам). 

Результаты и обсуждение. Для выделения тенденций изменения 
уровня на побережьях Черного, Средиземного морей и Атлантического 
океана был проанализирован промежуток времени с 1951 по 2010 гг., 
который охвачен наблюдениями на большинстве рассматриваемых стан-
ций и включает два климатических периода с 1951 по 1980 гг. и с 1981 
по 2010 гг., что позволяет провести их репрезентативное сравнение на 
современном этапе. В табл. 1 представлены значения трендов (углы на-
клона кривой), которые находились по рассчитанным для каждого ряда 
уравнениям линейной регрессии и отражают тенденцию изменения 
уровня моря на рассматриваемом интервале времени. 

Оценка скорости изменений уровня моря от года к году на анали-
зируемых станциях проводилась по значениям производных (измеряемых 
в см/год2), которые также представлены в табл. 1 для всех станций и 
интервалов времени, а на рис. 2 показаны амплитуды изменений уровня 
моря в см для станций, расположенных на побережьях рассматриваемых 
бассейнов. 

Рис. 2. Временной ход абсолютных значений амплитуд изменений уровня моря 
в см : 1 — Атлантический океан (ст. Брест), 2 — Средиземное море (ст. Бакар), 
3 — Черное море (ст. Севастополь).
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За весь рассматриваемый период (1951-2010 гг.) отмечается общий 
рост уровня моря (положительные значения тренда) на всех анализиру-
емых станциях (табл. 1), но значения роста имеют широкий диапазон: 
в восточной части Черного моря (0,470 см/год — в Батуми) и в Атлан-
тическом океане (0,394 см/год — Кадис) рост более значителен, чем на 
станциях западной части Черного моря (0,165 см/год — Черноморское) и 
в Средиземном море (0,025 см/год — Марсель и 0,164 см/год — Малага). 

В этот же период распределение амплитуды изменений уровня 
моря (табл. 1) аналогично, но она больше на станциях всего Черного 
моря и Атлантического океана. Представленный на рис. 2 временнóй ход 
абсолютных значений амплитуд изменений уровня моря от года к году по-
казывает уменьшение этой характеристики во второй части графика, т. е. 
с начала 80-х годов, для трех рассматриваемых бассейнов. Поэтому наш 
дальнейший анализ посвящен сравнению двух временных интервалов с 
1951 по 1980 гг. и с 1981 по 2010 гг., для того чтобы на климатических ря-
дах оценить произошедшие перемены в колебаниях уровня на восточном 
побережье Атлантического океана, Средиземного и Черного морей в по-
следние десятилетия. Из сравнения климатических рядов следует вывод 
об уменьшении абсолютных значений амплитуд изменений уровня моря 
в последние 30 лет (табл. 1), которое отмечается на всех рассмотренных 
станциях, что показано в качестве примера на рис. 2.

На восточном побережье Атлантического океана общая тенденция 
увеличения роста уровня моря на станциях Брест и Кадис сохранилась, 
а на станциях Ла-Корунья и Виго она уменьшилась в последние 30 лет.

В Средиземном море на всех рассмотренных станциях отмеча-
ется увеличение роста уровня в последние 30 лет (табл. 1). При этом 
на станциях Марсель и Малага, расположенных в западной части этого 
бассейна, сменилась тенденция понижения уровня в 1951–1980 годах на 
рост в 1981-2010 годах.

В Черном море изменения тренда значительны в его восточной 
части (Туапсе и Батуми) по сравнению с западной, а скорость роста 
уровня по Черному морю увеличилась на указанных станциях и на стан-
ции Севастополь, которая расположена ближе к центру моря (табл. 1). 
На станциях западной части (Черноморское и Белгород-Днестровский) 
отмечается уменьшение роста уровня моря, а на станции Одесса даже 
понижение уровня в последние 30 лет, по сравнению с предыдущим 
климатическим периодом (табл. 1). 
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Поскольку в работе на основе информационного подхода дается 
оценка климатических параметров и решается задача определения ха-
рактеристик их устойчивости, то для определения возможных причин 
изменения уровня моря анализируемых регионов проведено исследова-
ние внутригодовых колебаний для тех же временных интервалов. Вы-
полненные оценки изменения сезонного хода уровня в виде разности 
между климатической нормой за 1981–2010 гг. и 1951–1980 гг. для ряда 
рассмотренных станций трех соседних регионов (восточного побережья 
Атлантического океана, Средиземного и Черного морей) представлены 
на рис. 3.

На графике изменения разности сезонного хода уровня на выбран-
ных станциях Атлантического океана (рис. 3а) хорошо виден его рост 
(положительные значения) во все месяцы с преобладанием в весенний и 
осенний периоды и практически отсутствие роста в феврале-марте. Это 
наблюдается синхронно на трех станциях, удаленных на север от проли-
ва Гибралтар и несколько отличается на станции Кадис, расположенной 
вблизи пролива со стороны океана (рис. 1, 3а). Объяснение природы этого 
повышения уровня океана может быть найдено в глобальном повышении 
температуры воды, воздействие которого в зимние месяцы уменьшается, 
т.е. связано с современными изменениями климата [2, 3]. 

Изменение разности климатических норм сезонного хода уровня 
на станциях Средиземного моря (рис. 3б) согласуется по месяцам с ре-
зультатами, полученными на станциях Атлантического океана, однако 
повышение менее существенно или вообще не отмечается в холодный 
период года (с ноября по март). 

По мере удаления станций от пролива Гибралтар разности уровня 
Средиземного моря в холодный период уменьшаются (рис. 3б). Так, на 
станции Сплит за указанные 5 месяцев уровень в среднем понизился 
за 30 лет на 1,4 см (рис. 3б). В среднем за год уровень Средиземного 
моря повышается, на что указано выше в табл. 1. Изменение разности 
климатических норм сезонного хода уровня на станциях Средиземного 
моря (рис. 3б) согласуется по месяцам с результатами, полученными на 
станциях Атлантического океана. Однако, повышение менее существенно 
или вообще не отмечается в холодный период года (с ноября по март). 

В Черном море (рис. 3в) на всех станциях во все месяцы наблю-
дается увеличение разности уровня (как и в Атлантическом океане), но 
сезонный ход имеет иные закономерности. Максимум роста приходится 
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станциях Атлантического океана, однако повышение менее существенно или вообще 

не отмечается в холодный период года (с ноября по март).  

 а) 

 б) 

 в) 
Рис.3. Разности (в см) между климатическим сезонным ходом уровня моря за 1981-

2010 гг. и 1951-1980 гг. на станциях: а) восточного побережья Атлантического океана 
(1-Брест, 2-Ла-Корунья, 3-Виго, 4-Кадис); б) Средиземного моря (1-Сеута, 2-Малага, 

Рис.3. Разности (в см) между климатическим сезонным ходом уровня моря 
за 1981–2010 гг. и 1951-1980 гг. на станциях: а) восточного побережья 
Атлантического океана (1 — Брест, 2-Ла-Корунья, 3-Виго, 4 — Кадис); б) 
Средиземного моря (1 — Сеута, 2 — Малага, 3 — Марсель, 4 — Триест, 5 — 
Бакар, 6 — Сплит); в) Черного моря (1 — Белгород-Днестровский, 2 — Одесса, 
3-Черноморское, 4 — Севастополь, 5 —Туапсе, 6 — Батуми).
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на осенне-зимний период и повышение уровня существенно выше, чем 
в Средиземном море. Объяснение полученных тенденций носит реги-
ональный характер, а возможные причины, вызывающие указанные 
различия и приводящие к изменению уровня Черного моря в течение 
минувшего столетия, перечислены в работе Ю. Д. Шуйского [4]. Этим 
автором к числу причин, связанных с изменениями климата прямо или 
косвенно, в Черном море отнесены: приток материкового поверхностного 
и подземного стока в море в условиях сильного сокращения испарения, 
приход воды из соседних водоемов в условиях усиления снижения стока 
в Черное море из Мраморного и Азовского морей, отток черноморских 
вод через пролив Босфор в условиях усиления этого процесса, термиче-
ское изменение плотности и объема поверхностного динамического слоя 
морской воды в условиях современного повышения средних температур 
атмосферы. Количественная оценка факторов влияния, приведенная в 
данной работе [4], показала, что причины, не связанные с изменениями 
климата по абсолютным оценкам являются более эффективными и отно-
сятся к тектоническому, геофизическому, гидростатическому и даже — к 
антропогенному воздействию. Различное сочетание воздействующих 
причин отражается на значениях уровня Черного моря по прибрежным 
станциям, а отмечаемые отличия в тенденциях колебания уровня объяс-
няются уже региональными особенностями этих факторов. 

Обобщенная диаграмма изменения уровня моря на рассматри-
ваемых станциях за последние 30 лет относительно предыдущего кли-
матического периода представлена на рис. 4. Эта диаграмма отражает 
результаты проведенного сравнения изменения уровня по трем сосед-
ним бассейнам — по восточному побережью Атлантического океана, 
Средиземному и Черному морям и показывает различия его роста в 
1981–2010  гг. по отношению к состоянию в 1951–1980 гг.

Выводы

На основе проведенного сравнительного анализа колебаний уров-
ня Черного, Средиземного морей и восточного побережья Атлантиче-
ского океана на отдельных прибрежных станциях за два климатических 
периода с 1951 по 1980 годы и с 1981 по 2010 годы можно сделать сле-
дующие выводы об основных тенденциях его изменений:

– подтверждается общий рост уровня моря 1951-2010 гг., который 
имеет широкий диапазон (табл. 1, рис. 4) — рост более значителен в вос-
точной части Черного моря и в Атлантическом океане, чем на станциях 
Средиземного и западной части Черного моря;
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Рис. 4. Изменения уровня моря (в см) на станциях за 1981-2010 гг.  

относительно 1951-1980 гг. 
 

Выводы 

На основе проведенного сравнительного анализа колебаний уровня Черного, 

Средиземного морей и восточного побережья Атлантического океана на отдельных 

прибрежных станциях за два климатических периода с 1951 по 1980 годы и с 1981 по 

2010 годы можно сделать следующие выводы об основных тенденциях его изменений: 

– установлено уменьшение значений амплитуд изменений уровня 
моря в последние 30 лет для трех рассматриваемых бассейнов (табл. 1, 
рис. 2);

– на станциях западной части Черного моря отмечено уменьшение 
роста уровня моря и даже его понижение на станции Одесса в последние 
30 лет, при этом на остальных станциях общая тенденция увеличения 
роста сохранилась;

– по разности климатических норм сезонного хода уровня моря 
(рис. 3) отмечен его рост, который имеет региональные особенности во 
внутригодовом распределении – на станциях Атлантического океана и 
Средиземного моря рост преобладает в весенний и осенний периоды и 
практически отсутствует (или даже понижается на большинстве среди-
земноморских станций) в феврале-марте; в Черном море на осенне-зим-
ний период приходится максимум роста.

Показанные закономерности и особенности изменения уровня 
моря в трех соседних бассейнах Атлантического океана, Средиземного и 
Черного морей могут быть в дальнейшем использованы для прогности-
ческого моделирования процессов береговой зоны.

Исследования были проведены в рамках научно-исследователь-
ской тематики Отделения гидроакустики МГИ НАНУ финансируемой 
Национальной академией наук Украины (2010–2012 гг.)

Рис. 4. Изменения уровня моря (в см) на станциях за 1981–2010 гг. 
относительно 1951–1980 гг.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН РІВНЯ НА 
УЗБЕРЕЖЖЯХ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, СЕРЕДЗЕМНОГО І 
ЧОРНОГО МОРІВ

Резюме
Проведено оцінки змін рівня по станціях на узбережжях Атлан-

тичного океану, Середземного і Чорного морів за останній кліматичний 
період (1981-2010 рр.) у порівнянні з попереднім (1951-1980 рр.). Зрос-
тання рівня було більш значне в східній частині Чорного моря і в Ат-
лантичному океані. Встановлено зменшення амплітуд змін рівня моря в 
останні 30 років та відзначено регіональні особливості у сезонному ході.

Ключові слова: рівень моря, тренд, сезонний хід, Чорне, Серед-
земне море, Атлантичний океан.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRENDS SEA LEVEL’S 
CHANGES ON THE ATLANTIC COAST, MEDITERRANEAN AND 
BLACK SEAS

Summary
The sea level’s changes at the stations on the coasts of the Atlantic 

Ocean, the Mediterranean and the Black Sea for the last climatic period 
(1981-2010 years) were estimated and compared to the previous (1951-1980 
years). The rising of sea level was a more significant in the eastern part of the 
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Black Sea and the Atlantic Ocean. The amplitude of changes in sea level has 
decreased in the past 30 years, and the regional differences have been detected 
in the seasonal variations.

Key words: sea level, trend, seasonal variations, the Black, Mediter-
ranean Sea, Atlantic Ocean.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ПІВНІЧНОЮ І 
ПІВДЕННОЮ АТЛАНТИКОЮ У ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ 
ПІЗНЬО-ВЮРМСЬКОГО ЗЛЕДЕНІННЯ

Встановлено, що однією з вірогідних причин завершення Пізні-
ше-Вюрмского заледеніння було суттєве підвищення поверхне-
вих температур вод тропічної зони Північної Атлантики, обумов-
лене зниженням інтенсивності її водобміну з Південної Атланти-
кою, в період, коли річний приток сонячної радіації у Північну 
півкулю був на 7% більше ніж у Південну.
Ключові слова: Атлантика, теплообмін, заледеніння, водооб-
мін, клімат, потепління, океанічні течії, Північно-Атлантичне 
коливання.

Вступ

Теплообмін між  Північною та Південною Атлантикою, відчутно 
впливає  на сучасні зміни клімату та розвиток  ландшафтної оболонки 
планети [1]. Тому визначення ролі цього чинника у відповідних фізико-
географічних процесах, що відбувались у минулі епохи, являє собою 
актуальну проблему фізичної географії. Ураховуючи те, що в сучасному 
періоді темпи потепління клімату відчутно зросли [2], найбільший інтер-
ес вирішення цієї проблеми має для епох, коли характер змін клімату на 
планеті був аналогічним. Однією з них є епоха завершення  Плейстоцена, 
за яку площі крижаних покривів у Північній півкулі помітно скоротились, 
а глобальні температури на планеті зросли більше ніж на 10оС [3-5]. 
Вкрай необхідним стало визначення природного механізму, здатного 
викликати  різке  підвищення поверхневих температур Північної Атлан-
тики на стадії завершення зазначеного зледеніння. Аналіз таких явищ і 
є метою даної роботи.

Дослідження фізико-географічних процесів, що відбувались про-
тягом найновішої природної історії у Північній Атлантиці, Європі, Аф-
риці та Північній Америці, розпочались ще в середині ХІХ сторіччя,  

© Холопцев О. В.
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в роботах Ф. Ф. Беллінсгаузена, О. Є. Коцебу, Е. Х. Лєнца, Д. Росса, 
М. Морі, Д. Пилсбері та ін. Згодом, важливу роль у них відігравали  
роботи Г. І. Танфильєва [6], О. І. Воєйкова [7], І. Д. Лукашевича [8]. У 
ХХ сторіччі найбільш суттєвим був внесок у розвиток уявлень про них 
таких вчених, як М. О. Боголєпов [9],  І.П. Герасимов та К. К. Марков 
[10], Л. С  Берг [11], К. Брукс [12]. Основою сучасних уявлень про згадані 
процеси є результати їх дослідження М. Ф. Векличем [3, 14], Н. П. Гера-М. Ф. Векличем [3, 14], Н. П. Гера-ем [3, 14], Н. П. Гера- [3, 14], Н. П. Гера-
сименко [5], L. G. Bell [15],  А. С. Моніним [16], М. І. Будико [17] та ін. 
Відповідно до них, на початку епохи завершення Плєйстоцену (у 16 тися-, на початку епохи завершення Плєйстоцену (у 16 тися-на початку епохи завершення Плєйстоцену (у 16 тися- (у 16 тися-(у 16 тися- 16 тися-тися-
чоріччі до н. е) Пізньо–Вюрмське гляцювання досягло максимуму свого 
розвитку. Льодовики вкривали значні  території Європи та Північної 
Америки, а їх товщина перевищувала 2 км. Товстий льодовий покрив 
охопив шельф Баренцового, Білого, Карського, Балтійського морів. Аре-
али багатьох рослин та тварин, які сьогодні панують у Субарктичному 
кліматичному поясі, в ті минулі часи були зсунуті далеко на південь. На 
величезних просторах материків встановилося домінування холодного і 
сухого клімату. 

Враховуючи це, об’єктом цього дослідження було обрано зміни 
розподілу поверхневих температур у Північній Атлантиці, а також їх при-
родні чинники, що діяли у сучасному та попередніх періодах суттєвого 
потепління глобального клімату. Предметом дослідження були  особли-
вості теплообміну між Північною та Південною Атлантикою у період 
завершення Пізньо-Вюрмського зледеніння. На підставі розробленої 
автором методики палеоландшафтознавство отримало можливість ви-
значити зміни природи різних територій, що є суттєвим внеском в науку.

Методика і фактичний матеріал

У епоху завершення Пізне-Вюрмського зледеніння головними 
чинниками мінливості розподілу поверхневих температур Північної Ат-
лантики були зміни  потоку сонячної радіації, що поглинається її водами, 
об’ємів талих  вод, що утворюються у неї або її узбережжях, а також 
характеристик водообміну з Південною Атлантикою. 

В період сучасного потепління клімату мінливість  розподілу по-
верхневих температур Північної Атлантики обумовлена головним чином 
змінами потоку зворотного теплового випромінювання атмосфери (обу-
мовленого посиленням парникового ефекту), сонячної радіації, об’ємів  
холодних опріснених вод, що надходять до неї з Арктики, а також ха-



63

Особливості теплообміну між Північною і Південною Атлантикою у період...

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

рактеристик водобміну з Південною Атлантикою. Суттєвим чинником є 
взаємодія Атлантичного океану та атмосфери, особливості якої відчутно 
залежать від структури його поверхневих течій. 

Спрощена схема циркуляції поверхневих вод Атлантики в сучас-
ний період (згідно [18]) відображає провідні траси руху тепла в Атлан-
тичному океані в складі течій (рис. 1). Поточного часу, останніми деся-
тиріччями основними водними потоками поверхневого шару Атлантики, 
що перетинають екватор, є  Південно-Пасатна течія (8) і Гвінейська течія 
(6) (рис. 1). Потік тепла, який надходить до Північної Атлантики з водами 
Південно-Пасатної течії, є переважаючим. Він в системі Гольфстрім (1) 
— Північно-Атлантична течія (2) — течія Ірмингера (3) поширюється на 
поверхню більшої частини  Північної Атлантики, зігріваючи атмосферне 
повітря понад нею. 

Водообмін між Північною та Південною Атлантикою і в епоху за-
вершення Пізньо-Вюрмського зледеніння, і в поточні століття, обумовле-
ний вступом в Північну Атлантику вод, що утворюють північні струмені 
Південно-Пасатної течії, а також відходом з неї вод Гвінейської течії. 
Обидві течії належать до поверхневих, внаслідок чого значення їх витрат 
і розташування завжди визначалися характеристиками поля швидкості 
вітру понад Атлантикою. Неважко бачити, що провідні закономірності 
формування розподілу поверхневих температур Північної Атлантики, 
на стадії завершення Пізньо-Вюрмського зледеніння, практично спів-
падають із закономірностями цього процесу,  що мають місце протягом 
сучасних століть.  Це дозволяє розглядати сучасні процеси у Північній 
Атлантиці як модель процесу, що відбувався у предголоценову епоху 
(гляциація протягом фази Вюрм-II), наприкінці льодовикового періоду.

У сучасній фазі прецесії Південна півкуля Землі отримує за рік 
сонячної радіації на 7% більше, ніж її Північна півкуля [14]. У проти-
лежній фазі прецесії, що мала місце 13 тис. років тому, за 1 рік Північна 
півкуля отримувала сонячній радіації на 7% більше, ніж Південна. Осно-
вну частину  потоків радіації, що перетворюються підлеглою поверхнею 
нашої планети у тепло, як і в сучасному голоцені, поглинали тропічні 
зони цих півкуль. 

26 тис. років тому  фаза прецесії була такою ж, як і зараз, у верх-
ньому голоцені. Потік сонячної радіації, що поглинається Південною 
півкулею Землі, був відчутно більший, ніж її потік, що поглинається 
Північною півкулею, хоча і менше, ніж потік, що поглинається нею у 
сьогоденні (оскільки відтоді значення сонячної постійної монотонно 
зростають). Мабуть, це і призвело до розвитку в Північній півкулі Пізд-
ньо-Вюрмскої гляциації. 
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Рис. 1. Сучасні положення основних поверхневих течій Атлантичного океану. 
1 — Гольфстрім; 2 — Північноатлантична; 3 — Ірмингера; 4 —Канарська; 5 — 
Північно-пасатна; 6 — Гвінейська; 7 — Міжпасатна протитечія; 8 — Південно-
пасатна; 9 — Бенгельська; 10 — Західних Вітрів; 11 — Бразильська.
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За період від 26 до 13 тис. років тому частка потоку сонячної енер-
гії, який надходить до земної атмосфери, котру отримувала рік Північна 
півкуля планети,  зростала, а його доля, що припадала на її Південну 
півкулю, зменшувалась.  Як результат,  річні потоки сонячної енергії, що 
поглинались тропічною зоною Північної Атлантики, збільшувалися. Від-
повідні характеристики тропічної зони Південної Атлантики зменшува-
лися. 18 тис. років тому ці потоки зрівнялися, а далі Північна Атлантика 
почала отримувати за рік сонячної енергії більше, ніж Південна. 

Як наслідок, температури вод Північно-пасатної течії, Гольфстрі-
му і Північно-атлантичної течії в період з 18  до 13 тис. років назад по-
винні були збільшуватися і 13 тис. років назад відчутно перевершувати 
їх сучасні рівні. При цьому теплові потоки, що підігрівали води цих 
течій, атмосферу, суходол, а також криги Північної Атлантики, повинні 
були зростати. Це прискорювало танення льодовиків, що покривали ве-
ликі території північного заходу Європи та північну частину Північної 
Америки. Оскільки у Вюрмі-II Південна півкуля отримувала сонячній 
енергії менше, ніж Північна, то температури Бенгельскої течії повинні 
бути нижчі, а їх щільність — вище, порівняно до часу сучасних століть. 
Тому поверхневі температури вод Південно-Пасатної течії визначалися 
головним чином більш високими температурами води в Гвінейській течії.

Гвінейська течія на стадії завершення Пізньо-Вюрмської гляци-
ації була основним водним потоком, що транспортує тепло з Північної 
Атлантики у Південну. Потік тепла, яке ця течія доставляла у Південну 
Атлантику, отримували води, які рухав потік Південно-Пасатної течії. 
Відчутну частину цього потоку північні гілки зазначеної течії повертали 
назад до Північної півкулі. При цьому залишок тепла надходив далі на 
південь з водами Бразильської течії. Таким чином, у епоху наприкінці 
голоцену, як і в попередні часи, коли фаза прецесії земної вісі по відно-
шенню до її сучасної фази була протилежною, Півн. Атлантика певним 
чином зігрівала Південну Атлантику. 

У давні епохи, коли Південна півкуля отримувала за рік сонячної 
енергії більше, ніж Північна, відбувалося зворотне, а водообмін Півден-
ної Атлантики з Північною, як і протягом останніх століть, призводив 
до підвищення її температур. При цьому умови, необхідні для розвитку 
в Північно-Атлантичному регіоні материкових гляциацій, мали місце в 
ті з цих часів, коли досягався мінімум сонячною постійної (у циклі Мі-
ланковича, що присутній у   змінах ексцентриситету земної орбіти [21]).  
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В подальшому викладанні виходим з того, що потік тепла, який 
йде з Північної Атлантики в Південну, взагалі є пропорційним витраті по-
току Гвінейської течії. Витрата останнього була тим більше, чим більше 
були витрати Міжпасатної протитечії та Північно-Африканської течії, яка 
являє собою саме південну гілку Північно-Атлантичної течії. Тому ви-
трати обох зазначених течій, так само як і витрати Північно-Атлантичної 
течії, визначалися, кінець кінцем, енергетичною напруженістю зональних 
вітрів над Північною Атлантикою. Через це вони залежали від баричного 
градієнта між областями Азорського максимуму та Ісландського мініму-
му. Значення модулю цього енергетичного вектора залежало від різниці 
поверхневих температур відповідних акваторій Атлантики. 

При збільшенні потоку сонячної радіації, що поглинається по-
верхнею Північної Атлантики, температури поверхні її акваторії в межах 
розташування головної частини Ісландського мінімуму, збільшувалися, а 
тиск атмосфери — зменшувався. Відповідно збільшувалися і поверхневі 
температури Атлантики в області Азорського максимуму. Відтак, як ба-
чимо, коливання термічного режиму повітря над Північною Атлантикою 
услід за змінами значень сонячної радіації, веде до відповідних змін те-
плового режиму води, а це не виключає його впливу на суміжний суходол.

У періоди, коли значення різниці поверхневих температур на ак-
ваторії розташування Азорського максимума та Ісландського мінімуму 
зменшувалися, західні вітри понад Північною Атлантикою слабшали, що 
призводило до зменшення витрат Гвінейської течії. Остання викликає 
зменшення потоку тепла, яке вона несе з Північної Атлантики. Зростання 
цього потоку відбувалось у періоди, коли різниця цих температур зрос-
тала, а західні вітри посилювалися. Разом з ними зростав і викид тепла 
з Північної Атлантики. Питання про те, чи можливо в період швидкого 
потепління клімату в Північно-Атлантичному регіоні, зниження значень 
різниці поверхневих температур в Азорському максимумі та в Ісланд-
ському мінімумі, вивчався стосовно процесів, що відбувалися останніми 
століттями.

Як випливає з викладеного вище,  однією з причин сучасного по-
тепління клімату у Північно-Атлантичному регіоні може бути підвищен-
ня поверхневих температур вод, що транспортуються у Північну півкулю 
(і далі у Карибське море) північним струменем Південно-Пасатної течії, а 
також Гвіанською течією. Тому для відповіді на це питання зіставлялися 
залежності від часу пересічних за десятиріччя пересічних значень анома-
лій поверхневих температур акваторії Атлантики, обмеженої екватором 
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і паралеллю 20оS, також меридіанами 30оW і 10оE (через яку проходять 
майже всі струмені  Південно-Пасатної течії), а також значень індексу 
Північноатлантичного коливання [22]. До того ж здійснювалось порів-
няння залежностей усереднених аналогічним чином пересічних значень 
аномалій поверхневих температур усієї акваторії Північної Атлантики та 
швидкостей вітру у різних пунктах Європи, розташованих в зоні впливу 
вітрів західних напрямків.  

Фактичний матеріал, використаний при побудові цих залежнос-
тей, включає інформацію про зміни поверхневих температур Атлантики 
з січня 1950 р. по грудень 2010 р., отримані з [22], а також відомості про 
зміни вітрового режиму в Європі з січня 1973 по грудень 2010 р., пред-
ставлені в [23]. Він містить часові ряди пересічномісячних значень даних 
характеристик, з яких, шляхом розрахунку їх пересічних значень, було 
отримано відповідні їх часові ряди. Ось такі довгі методичні пояснення 
процедури дослідження були застосовані для більш детального розуміння 
суті виявлених природних фізико-географічних процесів. Аналіз отрима-
них материалів та розрахунків наведені тут далі по тексту. 

Отримані результати та їх аналіз

Відповідно до розглянутої методики, розраховано  пересічнорічні 
значення аномалій поверхневих температур зазначеної акваторії у сфері 
впливу Північно-Пасатної течії, а також індексу Північно-Атлантичного 
коливання для кожного року з 1950 по 2001 рр. За допомогою цих рядів 
розраховано  залежності від часу відповідних характеристик, усередне-
них в ковзаючому вікні завдовжки 10 років (рис. 2).   

Рис. 2. Зміни усереднених в ковзаючому вікні завдовжки 10 років пересічноріч-
них значень аномалій температур вод Південно-Пасатної течії (ряд 1) і індексу 
Північно-Атлантичного коливання (ряд 2). 
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Рис. 2. Зміни  усереднених в ковзаючому вікні завдовжки 10 років 
пересічнорічних значень аномалій температур вод Південно-Пасатної течії   
(ряд 1) і індексу Північно-Атлантичного коливання (ряд 2).  
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Відтак, можна побачити, що упродовж усього періоду з 1950 р. по 
2001 р. переважали тенденції до збільшення  пересічнорічних темпера-
тур вод, що поступають з Південної Атлантики в Північну. При цьому, 
у період з 1950 по 1986 рр., коли суттєвого потепління глобального клі-
мату не спостерігалося,  кількість теплоти, яку приносили до Північної 
Атлантики гілки Південно-Пасатної течії, було порівняно невеликим. У 
цей період також  переважали тенденції до збільшення значень індексу 
Північно-Атлантичного коливання.

У період з 1987 по 2001 р., коли глобальне підвищення кліматич-
них температур в шарі приземної атмосфери призвело до підвищення 
температур води, що надходить з Південної Атлантики в Північну, зна-
чення індексу Північно-Атлантичного коливання стійко знижувались 
(рис. 3). Це викликало відчутне зменшення пересічнорічних швидкостей 
західних вітрів на західних узбережжях та на багатьох інших місцевостях 
Європи. Існування цього зменшення підтверджують типові залежності 
від року початку ковзаючого вікна, тривалістю 10 років, усереднених в 
його межах  пересічнорічних значень аномалій пересічної поверхневої 
температури Північної Атлантики, а також  швидкостей вітру в деяких 
пунктах Європи, розташованих в зоні впливу західного перенесення по-
вітря (рис. 3).

Наведені графіки показують, що у період з 1973 р. в Північній 
Атлантиці відбувалося загальне потепління клімату. Переважаючими 
реакціями на цей процес  вітрових режимів в  регіонах Європи, що роз-
ташовані у зоні впливу західних вітрів, було зменшення  пересічнорічних 
швидкостей вітру. У різних  регіонах Європи, які розташовані в одному 
широтному поясі, мала місце аналогічна реакція. У різних регіонах ця 
реакція характеризувалась тим чи іншим  запізнюванням, і її значення 
зростали при збільшенні видалення від Атлантики.  У містах Брест і 
Нант на Атлантичному узбережжі Франції вона виникла з 1980 р., в 
Парижі, розташованому в глибині території країни, — з 1984 р., у Празі 
та Одесі — з 1992 р. У регіонах, що розташовані у різних широтних 
поясах, запізнювання згаданої реакції були теж різними. У місті Глазго 
(Великобританія) відчутне зниження середньорічних швидкостей вітру 
почалося пізніше, ніж у Франції — з 1989 р. Встановлено, що подібна 
реакція на потепління у Північній Атлантиці спостерігається практично 
на всієї території Європи, за винятками окремих гірських місцевостей. 
В загальному вигляді тренд є чітко вираженим підвищенням протягом 
останніх 40 років. Складно сказати, чи буде ця тенденція продовжувати-
ся, особливо в окремих пунктах, що розташовані в різних широтах, на 
різному віддаленні від океану, в горах чи на рівнині тощо.
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Приклади, які наведені, дозволяють припускати, що результатом 
потепління клімату в Північноатлантичному регіоні, що відбувався на 
стадії завершення Пізньо-Вюрмського зледеніння («Вюрм-II»), також 
могло бути зменшення пересічнорічних значень різниці атмосферних 
тисків у  Азорському максимумі та Ісландському мінімумі. При цьому 
повинна була зменшитися інтенсивність зональних вітрів понад Північ-
ною Атлантикою, знизитися швидкості і витрати Північноатлантичної 
течії, Північно-Африканської течії, Міжпасатної протитечії, а також  
Гвінейської течії. Останнє повинне було викликати зменшення  відтоку 
тепла з Північної півкулі в Південну, а також  привести до ще більшого 
потепління в Північній Атлантиці.

Фактично, 13 тис. років тому, коли Північна Атлантика отримувала 
сонячної енергії суттєво більше, ніж Південна Атлантика, потепління 
призвело до дії механізм позитивного зворотного зв’язку. Цей процес 
викликав суттєве потепління як у Північній Атлантиці , так і на терито-
ріях Європи та Північної Америки, що розташовано у зоні її впливу, яке 
й призвело до руйнування їх крижаних покривів та підвищенню рівня 
Світового океану на 100–120 м.

Запропонований механізм різкого і значного потепління клімату, 
що спрацював, як нам здається, на межі Плейстоцена та Голоцена не є 
універсальним. Про це свідчить сучасне  потепління клімату, що відбува-
ється в протилежній фазі прецесії (у якій 28 тис. років тому почалося зле-
деніння Вюрм-II). Іншими, мабуть, також були причини що породили таке 
ж відчутне потепління,  яке передувало  виникненню Ранньо-Вюрмського 
гляцювання, а також Рісського гляцювання. Про це свідчать результати 
реконструкції змін глобальних температур на нашій планеті, обгрунто-
вані результатами дослідження кернів льоду, відібраних зі свердловин на 
антарктичних станціях Схід і EPICA, DOME C [24]. Зазначені результати 
дозволяють теоретично встановити моменти початку та закінчення періо-
дів різкого потепління клімату, що мали місце на нашій планеті протягом 
останніх 400 тисяч років (табл. 1).  

Як бачимо, часовий зміщення фази різкого потепління клімату, що 
відбувалася  330–323 тис. років тому, відносно потепління, що мало місце 
на рубежі Плейстоцена та Голоцену, точно відповідає 3 періодам циклу 
змін ексцентриситету (Міланковича) та 12 періодам циклу прецесії. Це 
дозволяє припускати, що обидві фази потепління викликав один і той же 
природний процес, який був описаний вище. Таким чином, періоди поте-
плінь клімату, що передували гляцюванням Рісс та Вюрм-I, відбувалися у 
іншими фазами згаданих циклів. Це дозволяє стверджувати, що причини, 
що породили їх, були іншими.
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Рис. 3. Зміни усереднених в ковзаючому вікні завдовжки 10 років  значень 
пересічноквадратичного відхилення (А ºС) для поверхневої температури Пів-
нічної Атлантики (графік А). Графік Б: зміни швидкостей вітру (V, км/год) на 
гідрометеорологічних станціях Великобританії (ряд 1 — Глазго) та Франції (ряд 
2 — Брест, ряд 3 — Нант); Графік В: те ж саме, на станціях «Париж» (ряд 1), 
«Прага» (ряд 2), «Одеса» (ряд 3). 
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Таблиця 1 
Терміни початку та кінця фаз різкого потепління глобального 

клімату, за даними [24].

1 Початок періоду 
потепління

(тис. років тому)

Кінець періоду 
потепління 

(тис. років тому) 

Зсув 
циклів 

прецесії
(період)

Зсув циклів змін 
ексцентриситету 

(період)

1 330 323 12 3

2 249 239 8.82 2.18

3 139 129 4.59 1.13

4 18 11

Висновки

Отже, з викладеного можна зробити декілька висновків.
1. Встановлено, що  вірогідною причиною завершення Поздньо-

Вюрмського (Вюрм-II) гляцювання було суттєве підвищення поверхневих 
температур вод Північної Атлантики, обумовлене зниженням інтенсив-
ності її водообміну з Південною Атлантикою, яке мало місце у період, 
коли річне надходження сонячної радіації в Північну півкулю був від-
чутно суттєво більше, аніж в Південну півкулю.   

2. Причиною послаблення водообміну між Північною і Південною 
Атлантикою було зменшення значень різниці пересічнорічних значень 
атмосферного тиску в Азорському максимумі і Ісландському мінімумі. 
Ця тенденція є стійкою реакцією на потепління регіонального клімату, 
котра є  закономірною у період існування сучасної структури циркуляції 
вод на акваторії Атлантичного океану.

3. Наслідком цього процесу було зменшення пересічнорічних 
швидкостей вітру на усій території Північно-Атлантичного регіону та 
витрат його зональних поверхневих океанічних течій. Останнє спри-
чиняє за собою зменшення витрати Гвінейської течії і потоку тепла, що 
відноситься цією течією в Південну півкулю, а також запускає механізм 
позитивного зворотного зв’язку, котрий різко прискорює потепління та 
деградацію покривних льодовиків.

4. Запропонований  механізм завершення всесвітніх гляціювань, 
що зв’язує це явище з особливостями циркуляції у Атлантиці та теплооб-
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міну між півкулями Землі, які спостерігаються в умовах збігу фаз циклів 
прецесії  та змін ексцентриситету її орбіти, універсальним не є, але з 
п’яти періодів найсильніших потеплінь клімату,  що сталися за останніх 
400 тисяч років, два, мабуть, були викликані його дією. 
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Резюме
Установлено, что одной из вероятных причин завершения Позд-

не-Вюрмского оледенения (Вюрм-II) являлось существенное повышение 
поверхностных температур вод тропической зоны Северной Атлантики, 
обусловленное снижением интенсивности ее водобмена с Южной Атлан-
тикой,  в период, когда годовой приток солнечной радиации в Северное 
полушарие был на 7% больше чем в Южное.   

Ключевые слова: Атлантика, теплообмен, оледенение, водооб-
мен, климат, потепление, океанические течения, Северо-Атлантическое 
колебание. 
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Abstract
It is established that one of the probable causes of the completion 

of the Late-Vurm glaciation II was a significant increase in surface water 
temperatures of the North Atlantic Ocean, due to lower the intensity of its 
changing with the South Atlantic Ocean, in the period when the annual inflow 
of solar radiation in the Northern hemisphere was 7% more than in the South 
hemisphere.

Key Words: Atlantic Ocean, heat-changing, glaciation, water-inter-
change, climate, warm-snap, oceanic currents, North-Atlatic Oscillation.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Современный облик ландшафтов сформировался под действием, 
как природных факторов, так и вследствие исторического взаи-
модействия человека и природы. На сегодняшний день человек 
стал мощным преобразователем природы, повсюду видны следы 
его вмешательства в природу. На планете почти не осталось ни 
одного не тронутого человеком природного участка, часто с не-
гативными последствиями. Поэтому возникает острая проблема 
сохранения природных ландшафтов для последующих поколе-
ний. Для того чтобы оптимизировать наши взаимоотношения с 
природой на современном этапе — нам следует рассмотреть, как 
изменялось природопользование на разных этапах исторического 
развития общества.
Ключевые слова: природа, общество, взаимоотношения, ланд-
шафт.

Введение

Природа — это наше богатство. Это та географическая среда, та 
системная совокупность отдельных сфер Земли, которая необходима, и 
прежде всего — для нашего существования. В настоящее время об этом 
мало кто задумывается. Современное взаимодействие человека и приро-
ды привело к возникновению ряда проблем, которые носят глобальный 
характер. В связи с этим, в мире создаются международные нормативно-
правовые акты по охране природы, появляются новые и расширяются 
старые природоохранные территории, разрабатываются рациональные 
подходы к использованию природных ресурсов и сохранению ландшафт-
ного и биологического разнообразия. 

© Моспан Т. П.
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Всегда ли взаимодействие человека и природы носило хищниче-
ский характер, который характерен для современного природопользо-
вания? На этот вопрос мы сможем ответить лишь после рассмотрения 
нескольких событий в истории взаимодействия общества и природы на 
протяжение всех этапов его исторического развития. В этой связи тема 
статьи является актуальной. 

Целью работы является анализ информации из литературных 
источников по данной теме и выявление рациональных подходов в при-
родопользовании наших предков для использования (применения) их 
на современном этапе взаимодействия общества и природы. Для до-
стижения цели работы предполагается решение следующих основных 
задач: а) анализ существующих литературных источников; б) выявление 
основных причин изменения характера природопользования в историче-
ском аспекте развития общества; в) рассмотрение предпосылок создания 
природно-заповедных объектов, как один из аспектов рационального 
природопользования.

Материалы и выводы данной работы могут быть использованы 
при решении ряда задач рационального природопользования в пределах 
территории Северо-западного Причерноморья, а также при разработке 
подходов оптимизации взаимодействия общества и природы. Поэтому 
материалы статьи имеют практическое значение.

Тема данной статьи занимает важное место в ряде многочислен-
ных работ таких ученых как Л. Н. Гумилев, Л. И. Мечников, Ф. Энгельс, 
М. Вебер и другие. Таким образом, этот вопрос признается важным в 
работах многих авторов, и имеет важное теоретическое значение.

Материалы и методы исследования

Фактическим материалом для написания данной работы является 
фондовая литература, многообразные публикации, монографии и статьи 
по выбранной теме. Использован картографический материал.

Основные методы, которые применялись в процессе подготовки 
и написания статьи, оценки данных, — это методы систематизации, 
ретроспективный, анализа, сравнительно-географический и историче-
ский. 
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Результаты исследования

Человек — это один из неотъемлемых компонентов природы. Он 
всегда был и будет тесно с ней связан. С самого начала существования 
человеческого общества люди должны были вести борьбу за свое суще-
ствование, чтобы выстоять перед мощными силами природы.

Во времена первых гоминид численность населения была не-
значительной. Потребности человека практически соответствовали по-
требностям близких по физиологии животных, что и обусловливало 
его бесконфликтное сосуществование с природой. Основным видом 
деятельности первобытного человека сначала было собирательство [4]. 
Но, с изменением природных условий (в сторону иссушения), образ его 
жизни несколько изменился. Это способствовало поиску новых способов 
и средств питания [11]. В связи с этим, архантропы стали заниматься 
охотой. В это же время появились и первые примитивные каменные 
орудия труда. Но, несмотря на это, первобытный человек своей жизнеде-
ятельностью влиял на существующее в природе равновесие не больше, 
чем другие виды животных. Пользование природными ресурсами давало 
возможность природе самовосстанавливаться, сохранять свои полезные 
свойства, не допускать разрушения механизма развития, не выходить за 
пределы разумного, брать столько, сколько требовалось для жизнедея-
тельности и не более. Поэтому природопользование было допредельным. 
Следы деятельности древнейших людей на местах стоянок быстро сгла-
живались природой, как только собиратели и охотники покидали их [8]. 
Все это было при ограниченных потребностях и примитивной технике 
освоения богатств природы. 

С овладением огня, пассивная зависимость человека от сил при-
роды уступила более активному его воздействию на окружающую сре-
ду [3]. В это время возникла так называемая «огненная технология», 
которая заключалась в выжигании леса и другой растительности при 
охоте на животных. На больших пространствах возникали «пирогенные 
ландшафты», подверженные эрозии, разрушению почвенного покрова и 
снижению уровня грунтовых вод. Овладение огнем позволило расширить 
географию расселения человека, что, в свою очередь, привело к новым 
формам взаимодействия с природой (например, строительству жилищ, 
там, где не было пещер) [4]. В общем, нужно отметить, что к концу пале-4]. В общем, нужно отметить, что к концу пале-]. В общем, нужно отметить, что к концу пале-
олита человек стал более активно воздействовать на окружающую среду, 
но это носило лишь локальный характер. Использование природных 
ресурсов по-прежнему было «допредельным».
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Важным моментом в истории доклассового общества явилось воз-
никновение древнейших форм религии, что также сыграло не маловаж-
ную роль в отношениях природы и человека. Для первобытного человека 
окружающая географическая среда с разными природными катаклизмами 
была чем-то загадочным. Он был бессилен перед ее силами. Поэтому, 
вероятно, чтобы понять и хоть как-то объяснить некоторые природные 
явления, человек начал одухотворять весь окружающий его мир, наделять 
определенные неодушевленные материальные предметы сверхъесте-
ственными свойствами. Человек считал, что с помощью определенных 
действий и заклинаний он мог воздействовать на какое-нибудь явление 
природы. В связи с этим, на охотничье-собирательской («допредельной») 
стадии развития древнего человека возникли первые религиозные фор-
мы первобытной религии. Примером одной из них был тотемизм [12]. 
Тотемизм представлял собой веру в сверхъестественную родственную 
связь групп людей с каким-либо видом животных или растений, который 
считается «тотемом» данной группы, и наименование которого она носит 
[12]. К тотему относились как к заботливому предку, который оберегает 
людей (своих родственников) от голода, холода, болезней и смерти. Каж-
дый род носил имя своего тотема. Выбор тотемов и до нашего времени 
часто связан с физико-географическим характером местности. 

Близость между человеком и тотемом выражалась, прежде всего, 
в запрете (табу) убивать тотем и употреблять его в пищу. Однако, при 
исполнении некоторых обрядов, обычай предписывал съесть немного 
мяса тотема для укрепления магической связи с ним [12, 14]. Тотемные 
группы заботились о размножении животных-тотемов, прибегая к запре-
там массового их истребления [14]. В общем, весьма показательно, что 
уже в то время некоторым видам животных и растений предоставлялся 
особый статус охраны, то есть — уже тогда закладывались начала охраны 
природы. Это, на наш взгляд, были первые предпосылки  дальнейшего 
становления такой природоохранной категории как заказник.

Далее, рассматривая переход первобытной общины от присваи-
вающего хозяйственного уклада к производящему, нужно отметить, что 
изменилось и воздействие человека на природу. Уже в то время человек 
перестал надеяться, что он чем-то поживится у природы. Был сделан 
первый шаг к гарантированному обеспечению всем необходимым, и 
пищей — в первую очередь. Это было связано с неолитической револю-
цией, с переходом к возделыванию земли и одомашниванию животных. 
Именно в этот период развивается рабовладельчество. Ярким примером 
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такого перехода явилось земледельческое освоение районов нижних 
течений крупных рек субтропической Азии и Африки, что со временем 
проявилось в создании обширного и сложного ирригационного хозяйства. 
Основной рабочей силой в этот период были рабы, которые насильствен-
но привозились в чуждые им природные условия. Раб был вынужден 
выполнять работу, но при этом он оставался безынициативным, так как 
ему было глубоко безразлично будущее природных ресурсов, за счет 
которых обогащались его поработители [9]. Кроме того, в свое работе 
«Этногенез и биосфера Земли» (2002) Л.Н. Гумилев приводит прекрас-
ный пример, как необдуманная мелиорация привела к гибели культурной 
и исторической столицы Ближнего Востока — Вавилона. А причиной 
сему было, прежде всего, то, что египетские инженеры перенесли свои 
приемы мелиорации с Нила на Евфрат механически [5], без учета кон-5], без учета кон-], без учета кон-
кретных физико-географических условий.Но, несмотря на то, что человек 
уже пытался потребительски относиться к природе, некоторые меры для 
сохранения природных богатств, все-таки, принимались. Так, например, 
при вавилонском царе Хаммурапи (1792–1750 гг. до Р. Х.) леса были 
разбиты на участки и находились в ведении лесничих. За должностное 
преступление лесничие наказывались смертной казнью. Ограничения до-
бычи копытных животных, рыбы и подобие заповедников или заказников 
имелись и в древнем Египте. По религиозным соображениям здесь строго 
охранялись кошки и крокодилы [3]. В ІІІ в. до Р. Х. индийский император 
Ашока издал большое количество, опиравшихся на буддийскую религию 
законов и распоряжений. В их числе были законы, охранявшие приро-
ду. Он впервые выделял заповедные леса — «абхайярана», и устраивал 
«ашрамы» — приюты для животных [3, 9].Во время Античного периода 
побережье Черного моря было колонизовано греческими поселенцами. 
Тогда важным моментом во взаимоотношениях человека и природы в 
Северо-Западном Причерноморье оказалось возникновение античных го-
родов-полисов. В древнем городе менялся характер воздействия людей на 
природу (в первую очередь — это появление антропогенных форм релье-
фа, относительно большое скопление людей, рост техники и так далее).     

Во времена феодальной эпохи произошло освоение обширной, 
громадной территории Евразии. В освоение, оценку и производство были 
вовлечены новые природные ресурсы: черноземные почвы (покрытые 
степной растительностью), лесные угодья, рыбные богатства рек и озер, 
залежи серебра и железа, берега морей. Место лесов, кустарников и болот 
заняли массивы пахотных земель. Такие промыслы, как скотоводческий, 
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охотничий и рыбный, занимавшие основное место в производстве мясной 
пищи в дофеодальную эпоху, уступили место животноводству. В общем, 
нужно сказать, что одним из крупнейших в истории человечества этапов 
покорения земледельцем дикой невозделанной земли Евразии является 
эпоха феодализма [6]. 

На развитие феодального производства огромное влияние оказали 
Великие географические открытия: в мире за 36 лет (с 1486 по 1522 гг.) 
было открыто более 2/3 земной поверхности [6]. Именно в эти времена 
развивается европейская экспансия в Америке, Австралии, Африке и 
значительной части Азии. Многие народы попадают в колониальную за-
висимость от европейских стран, страны становятся колониями. Колони-
заторы хищнически относились к покоренным народам, они беспощадно 
грабили их природные богатства. В связи с этим следует отметить, что во 
времена Великих географических открытий был нанесен значительный 
урон природе Нового света и другим странам, которые подвергались 
колонизации. 

Человечеству в ходе своей истории все чаще приходилось сталки-
ваться с отрицательными последствиями своего влияния на природу. Од-
нако же, должно было пройти еще много веков, прежде чем люди поняли 
необходимость регуляции своих взаимоотношений с ней. Именно в эпоху 
Средневековья стали появляться первые законы, направленные на охрану 
окружающей географической среды. Это связано, в первую очередь с тем, 
что феодал, как правило, стремился не только сохранить для себя землю, 
но и передать ее наследникам [9]. Больше всего внимания уделялось со-9]. Больше всего внимания уделялось со-]. Больше всего внимания уделялось со-
хранению охотничьих угодий и дичи. За браконьерство человека могли 
наказать смертной казнью. Редкие виды брались под особую охрану, 
хотя, иногда бывало слишком поздно. Еще во времена Карла Великого 
(742 – 814 гг.) был принят ряд королевских указов и декретов, регламен-
тирующих охоту. Они имели определенное природоохранное значение 
[13]. Более позже, в ХIII в. Мазовецкие князья установили охрану дикого 
тура, но к 1564 г. осталось только 30 экземпляров этих животных. В 1627 
г. пала последняя самка. 

В XI веке, уже в первом документе русского права («Русской прав-
де») регламентировалась добыча бобра [3, 9]. Кроме того, в 1343 г. был 
создан первый заповедник для борьбы с горными лавинами в Швейца-
рии. Спустя два столетия в Европе насчитывалось уже несколько таких 
заповедников [2]. Позднее некоторые правители европейских государств 
издавали специальные распоряжения, запрещавшие охоту на животных 
отдельных видов. В середине XVI в. во многих странах Европы была за-
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прещена охота в лесах, принадлежавших монархам, крупным феодалам, 
монастырям. В них были организованы первые заповедники, представ-
лявшие собой, как правило, частные охотничьи хозяйства [13]. 

Наиболее негативными последствиями воздействия человека на 
природу является эпоха капитализма, несмотря на то, что хронологически 
она занимает сравнительно небольшой период времени ~ 200 лет. Это 
связано с резким ростом технических возможностей человека, а также 
его неумолимой жаждой к обогащению. В это время в производство во-
влекается множество новых видов естественных ресурсов, используются 
мощные источники энергии, бурно развиваются процессы урбанизации 
и хозяйственного освоения территорий. Урбанизированные территории 
и пространства сельскохозяйственных полей уже доминируют во многих 
районах над естественным ландшафтом [15]. Столь сильное воздействие 
человека на природную среду в условиях капиталистического способа 
производства сопровождается множеством пагубных последствий. К ним 
относятся: а) глубокие нарушения естественных природных балансов 
энергии и вещества, способствующими развитию стихийных разру-
шительных явлений; б) все нарастающее использование естественных 
ресурсов в размерах, не компенсируемых их естественным воспроиз-
водством; в) попытки решения природоведческих и природоохранных 
задач на основе наук негеографической направленности и несистемного 
подхода. К негативным воздействиям человека на географическую среду 
относится также усилившееся изменение химического состава атмос-
ферного воздуха, вод и почв различными посредством выброса отходов 
промышленного производства, сельскохозяйственными ядохимикатами, 
бытовыми отбросами. Эти все изменения приобретают глобальный ха-
рактер [8]. Не перечисляя далее всех воздействий капиталистической 
системы воздействия человека на природу, все же постараемся вспомнить 
пару характерных примеров. В частности, за 1800 лет, предшествовавших 
эпохе мирового господства, вымерло 33 вида крупных млекопитающих, а 
за ХIХ столетие исчезло еще 33 вида. За первую половину ХХ века было 
уничтожено еще 40 видов. По обоснованным выводам некоторых ученых, 
под угрозой полного исчезновения находится еще несколько сот видов в 
ближайшие десятилетия [9]. 

В общем, нужно сказать, что по степени усложнения взаимос-
вязей, по возрастанию их масштабов, несколько последних столетий 
соизмеримы с предыдущими тысячелетиями истории человечества [15]. 
Это относится как к позитивным, так и к негативным сторонам процесса 
взаимодействия общества и природной среды. 
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Нужно также отметить тот факт, что многочисленные катастрофи-
ческие последствия разрушения природы капиталистической системой 
хозяйства, неизбежно вызвали глубокую тревогу у наиболее передовой 
части общества. Результатом этого было оформление охраны природы 
как специальной научной деятельности [9]. В это время появляются такие 
новые категории, как резерват, национальный парк, зоопарк, дендропарк, 
ботсад. В 1886 г. поляками был создан один из первых в Центральной 
Европе резерват («Памятка Пеняцкая») (возле пос. Пеняки, что вблизи 
города Броды) под патронатом Владимира Дзедушицкого. На этой терри-
тории охранялся буковый пралес, а также орлан-белохвост и некоторые 
другие птицы [7]. В эту же эпоху одним из важных шагов по сохранению 
природы было создание в Северной Америке в 1864 г. Йосемитского пар-
ка, который был предшественником первого в мире Йеллоустонского на-
ционального парка (1872 г). Поначалу он предназначался для обществен-
ного пользования, отдыха и рекреации. Это был первый в истории США 
случай, когда участок земли, принадлежавший государству, объявлялся 
территорией, природные ресурсы которой имели не эксплуатационную, 
а морально-этическую и интеллектуальную ценность. 

С принятием закона о создании Йеллоустонского национального 
парка в США в 1872 г., впервые была сформулирована концепция охраня-
емой природной территории особого типа. Под охрану государства были 
взяты не только полезные ископаемые, лес и животный мир этого обще-
ственного парка, но и «диковинки или чудеса природы», для того чтобы 
люди могли любоваться ими. В парке исключались заселение, продажа 
или промышленное освоение его территории. Природные и исторические 
ресурсы сохранялись здесь в естественном состоянии, а управление осу-
ществлялось таким образом, чтобы сохранить эти ресурсы неизменными 
для настоящего и будущих поколений [10]. Другими словами можно 
сказать, что в конце ХIХ в и на протяжении всего ХХ столетия охране 
природы уделяется немаловажное значение. Во многих странах мира 
создаются новые и расширяются существующие природоохранные тер-
ритории, на законодательном уровне утверждаются нормативно-правовые 
документы по рациональному использованию природных ресурсов. Кро-
ме того, мировое сообщество объединяется с целью решения глобальных 
и региональных проблем сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия. 

В общем, нужно отметить, что в последнее время произошли 
определенные изменения в общественном сознании довольно широких 
масс людей. Идея абсолютного господства человека над природой сме-
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няется идеей партнерских отношений общества и природной среды [13]. 
Рассматривая в этом аспекте территорию Северо-Западного Причерно-
морья, следует отметить, что тюркские и семитские народы, которые 
ранее населяли теперешнюю территорию Южной Украины, вплоть до 
Средневековья, занимались в основном кочевым скотоводством и сопут-, занимались в основном кочевым скотоводством и сопут- занимались в основном кочевым скотоводством и сопут-
ствующими отраслями хозяйства [1]. Как отмечают ученые-историки, 
степи в средневековье распахивались в минимальной мере, нежели мно-
гие районы лесов и лесостепей. Причерноморская степь в это время была 
областью господства кочевого хозяйства, основу которого составляло 
экстенсивное животноводство. При этом антропогенное воздействие на 
природу было менее значительным, чем развитие оседлой земледельче-
ской культуры. Это связано с тем, что кочевое хозяйство характеризуется 
приспособлением к существующей природной среде, а земледелие — це-
ленаправленным изменением природной среды человеком. 

Заметное изменение природных условий в Северо-Западном При-
черноморье началось в конце ХVІІІ века, когда эта территория вошла 
в состав Российской Империи под названием Новороссийский край. 
Именно тогда земледелие на этой территории получило широкое разви-
тие [15]. Тогда она начала заселяться и стала активно меняться структура 
хозяйства.

Наибольший урон природе рассматриваемой территории был на-
несен в ХХ веке, когда интенсивность воздействия человека на природу 
возросла в сотни раз, по сравнению с предыдущими этапами историче-
ского развития взаимоотношений человека и природы.  

Но, несмотря на выше сказанное, попытки сохранить природу 
Северо-Западного Причерноморья все же делались с появлением чело-
века на данной территории. Вначале охране подлежали отдельные виды 
животных и растений, но с увеличением нагрузки человека на природу 
и развитием заповедного дела возникала необходимость сохранять весь 
природно-территориальный комплекс. И всегда главнейшим помощников 
человека была географическая наука. Сегодня на территории Северо-За-
падного Причерноморья существуют все природоохранные категории как 
государственного, так и местного значения. Однако, в этой вечной борьбе 
пока преимущество на стороне антропогенного фактора.  

Выводы 

Анализируя выше сказанное, отметим:
1. С увеличением численности населения, появлением и усо-

вершенствованием орудий труда и увеличением производства возросло 
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воздействие человека на природу. Поэтому во взаимоотношениях между 
обществом и природой возникла необходимость в появлении такого на-
правления, как охрана природы. Уже первобытный человек, хотя и не 
осознано, на интуитивном уровне делал попытки сохранить природу. 
Принципиальное отличие охраны природы на современном этапе от 
древности — это сохранение всего природного комплекса, а не отдельных 
компонентов природы или определенных видов животных и растений. 

2. В конце ХХ — начале ХХI веков меняется философия природо-
пользования. Это значит, что во взаимоотношениях человека и природы 
на первый план выступает не потребительское отношение к природной 
среде, а оптимизация и рационализация природопользования.

3. В последнее время все большее значение приобретает глобали-
зация в природоохранной деятельности. Это значит, что в современном 
мире одной из главных мировых проблем является сохранение окружа-
ющей природы как источника жизни человека. Поэтому, рассматривая 
взаимоотношения человека и природы на разных этапах человеческого 
развития, мы можем сделать вывод для себя: живя в природе — нужно 
поступать согласно ее законам, а не вопреки [11]: «Природа знает лучше 
нас».        
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ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ 
ЇЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Резюме
Сучасний вигляд ландшафтів сформувався під дією, як природних 

чинників, так і унаслідок історичної взаємодії людини і природи. На сьо-
годні людина стала могутнім перетворювачем природи, і всюди видно її 
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втручання в природу. На планеті майже не залишилося жодної не зміненої 
людиною природної ділянки. Тому виникає гостра проблема збереження 
природних ландшафтів для подальших поколінь. Та щоб оптимізувати 
наші взаємини з природою на сучасному етапі — нам слід розглянути, 
як змінювалося природокористування на різних етапах історичного роз-
витку суспільства.

Ключові слова: природа, суспільство, взаємини, ландшафт.
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COOPERATION OF MAN AND NATURE ON DIFFERENT 
STAGES OF ITS HISTORICAL DEVELOPMENT

Abstract
Modern type of landscapes was formed under the action, both natural 

factors and as a result of historical co-operation of man and nature. For today 
a man became the mighty transformer of nature, and everywhere evidently its 
interference with a landscape. Not a single natural area not changed by a man 
almost remains on a planet. That is why there is the sharp problem of main-
tainance of natural landscapes for subsequent generations. But to optimize our 
mutual relations with nature on a modern stage — we follow to consider, as 
natural resources usage  changed on the different stages of historical develop-
ment of society.

Key words: nature, society, mutual relations, landscape.
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Статья анализирует природные бальнеологические условия на 
побережье Черного моря. Особое значение имеют размеры и со-
став наносов на пляжах разных типов и размеров. Разработана 
оценочная шкала от 0 до 100 для ширины пляжа и состава наносов 
на нем, высоты коренного берега на разных участках в северо-за-
падной части Черного моря.
Ключевые слова: Черное море, берег, пляж, размер, наносы, 
шкала, баллы.   

Введение

В настоящее время рекреационное освоение берегов Черного 
моря в пределах Украины можно оценить как лавинное, с запредельным 
влиянием антропогенного фактора. При данном уровне географических 
исследований очень трудно обосновать сохранение рекреационных ре-
сурсов и полезных свойств береговой зоны. В этой связи возникла необ-
ходимость дополнительных исследований, которые соответствовали бы 
степени антропогенного влияния. Следовательно, тема данной работы 
является актуальной. 

Цель данной статьи состоит в разработке особой балльной оцен-
ке ряда рекреационных элементов в береговой зоне Черного моря. Та-
кими элементами выступают отдельные части лечебных пляжей. Надо 
подчеркнуть, что до настоящего времени в Украине нет соответствующей 
оценки пляжей, и они часто эксплуатируются неправильно. Надеемся, что 
наша оценка поможет исправить этот недочет. Для достижения названной 
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цели решались такие основные задачи: а) анализ общих бальнеологиче-
ских свойств морского побережья; б) оценка условий возникновения и 
свойства пляжей; в) разработка шкалы и оценочных баллов. Объектом 
исследования является береговая зона Черного моря в пределах Украины 
в районах распространения песчаных пляжей, которые развиваются в 
условиях острого дефицита наносов. В качестве предмета исследования 
данной статьи приняты прислоненные односклонные пляжи, залегающие 
у подножья клифов и испытывающие интенсивные изменения. В этой 
связи рассматриваются условия возникновения и современные параме-
тры пляжей, их вертикальные и горизонтальные деформации. На фоне 
совокупности бальнеологических природных ресурсов в береговой зоне 
моря видна необычность пляжей, что требует отдельного исследования. 
Поэтому можно утверждать практическое и теоретическое значение 
данной статьи.   

Материалы и методы исследований

Для данной статьи материалами послужили исследования пляжей, 
выполненные под руководством Ю. Д. Шуйского и Г. В. Выхованец [13, 
14], с участием А. Б. Муркалова [8, 9] на берегах Черного моря (рис. 1). 
Измерения ширины, высоты и состава наносов на пляжах наблюдалось 
в период 1997–2011 гг. на 38 стационарных участках в различные сезоны 
года. Это позволило определить цену шкалы и ее длину, чтобы охватить 
возможные параметры. Основной метод полевых исследований — стаци-
онарный. Во время камеральной обработки первичных материалов при-
менялись методы систематизации, анализа, математической статистики, 
компьютерной обработки данных а также картографический и сравни-
тельно-географический. Обработанный материал был представлен в виде 
таблиц, графиков, схем. Их интерпретация легла в основу текстовой части 
статьи. Были использованы публикации других авторов по теме статьи. 

Обсуждение результатов исследований

Общие бальнеологические свойства побережья. Морская вода 
как рекреационный ресурс наиболее доступна. В течение нескольких 
месяцев каждого года ею пользуются непосредственно в процессе купа-
ний. Во время холодных месяцев года применяют только специальные 
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ванны, души, ингаляции и др. Ею успешно лечат заболевания сердечно-
сосудистой системы, органы пищеварения, двигательный аппарат и др., 
благодаря ее химическому составу и солености [1, 11].

Рис. 1. Схема северных берегов Черного моря.
Условные обозначения: Морские берега: 1 — абразионные разных типов; 2  — 
денудационные; 3 — сложенные песчано-ракушечными наносами. Другие 
обозначения: 4 — подводные карьеры по добыче ракуши; 5 — то же, песка; 
6  — границы между различными типами побережья. 

Морские волны, разбиваясь у прибрежных скал, у подножья об-
рывов и на пляжах, создают прибойный поток [3, 14]. При его разбивании 
воздух насыщается водяной пылью. Она, взаимодействуя с атмосферным 
воздухом, образует большое количество отрицательных гидроионов, ока-
зывающих активное физиологическое воздействие на организм человека. 
Наряду с отрицательными гидроионами, воздух у морского берега обо-
гащен кислородом, ионами хлора, брома, иода и другими биологически 
активными элементами. Морская вода по солености и по содержанию 
солей является естественным уравновешенным (эквилибрированным) 
раствором. Это значит, что токсичность отдельных его солей нейтрализу-
ется наличием других уравновешивающих солей. Этот процесс проходит 
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Рис. 1. Схема северных берегов Черного моря. 
Условные обозначения: Морские берега: 1 — абразионные разных типов; 2 — 
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обозначения: 4 — подводные карьеры по добыче ракуши; 5 — то же, песка; 6 
— границы между различными типами побережья.  
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очень активно, причем, его интенсивность закономерно пульсирует: во 
время штормов она растет, а во время штилей затухает [4, 10]. 

Биологическая активность морских вод обладает характерным 
бальнеологическим свойством [10, 11]. Она обусловлена следующими 
показателями: присутствием одно- и многовалентных ионов, несущих 
различные заряды электричества; присутствием микроэлементов, при-
нимающих участие в построении сложных компонентов; наличием 
тяжелых металлов, необходимых для поддержания жизнедеятельности 
организма человека; состоянием определенного равновесия в коллоидно-
электролитной системе; определенной концентрацией водородных ионов; 
наличием биологически активных каталитических, антитоксических и 
биостимуляционных веществ. Положительное влияние морской воды 
усиливается во время купаний. Помимо действия через дыхательные 
пути, соприкосновение воды с кожей человека способствует антиаллер-
гическому воздействию, успокаивает и подавляет зуд кожи, способствует 
заживлению ран и ликвидации гнойных образований, оказывает размяг-
чающее влияние и повышает эластичность кожи [4, 15]. 

Морская вода используется для приема внутрь, для подкожного и 
внутривенного введения. Это положительно сказывается на различных 
системах человека: на дыхательной, нервной, кроветворной, пищевари-
тельной и на кровообращении, на коже, стимулирует органы внутренней 
секреции и обмен веществ [1]. Даже появилось особое и эффективное 
направление в медицине — талассотерапия (лечение морем), которое 
активно использует тонизирующие и тренирующие методы оздоровления 
на море. В то же время важное значение имеет нахождение человека на 
пляже. Пляжевый песок, будучи промыт морской водой, насыщен по-
лезными веществами, подобно морскому воздуху. Прогретый солнцем, 
пляжевый песок оказывает антисептическое и закаливающее влияние. 
Лежание и хождение на песке укрепляет нервную систему, оказывает 
массажное действие. Шум морского прибоя стимулирует органы слуха, 
оказывает успокаивающий эффект, благоприятно сказывается на нервной 
системе. 

Талассотерапия использует все бальнеологические, гидротерапев-
тические и климатические факторы, связанные с пребыванием на море 
и морском берегу. Сущность талассотерапии — оздоровление, лечение 
и закаливание. Вместе с тем, значительное лечебное значение имеют 
морские пляжи. Среди бальнеологических рекреационных методов они 
упоминаются нечасто. А уж практически никогда речь не идет об усло-
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виях формирования, морфологии и динамике пляжей как о бальнеологи-
ческом ресурсе. В данной статье разработка балльной шкалы относится 
именно к пляжам.

Условия возникновения и свойства пляжей. Для Северо-западной 
береговой области общим протяжением 330 км характерно сопряжение 
двух сравнительно ровных отрезков берега и района лопастного Дне-
провско-Каркинитского побережья (290 км). По признаку рекреационной 
ценности пляжей здесь можно выделить 3 района. Пер вый вытянут в 
северо-восточном направлении от дельты Дуная до Одес ского залива; 
второй простирается почти широтно от Одесского залива до Очакова 
и Днепровско-Бугского лимана. Третий охватывает промежуток между 
устьем Днепра и Крымским п-овом (Бакальская коса). Здесь к морю под-
ходит степная равнина, высоты которой составляют до 5 м на востоке и 
уве личиваются до 40–50 м на северо-западе и западе. В береговом об-
рыве обнажается тол ща четвертичных лёссов и глин, из-под которых в 
северной части выходят понтические известняки, а местами меотические 
глины. Степная равнина имеет на юге относительно редкое и мягкое до-
линно-балочное расчленение. В северной ее части расчленение становит-
ся весь ма глубоким и более густым. Приустьевые части всех достаточно 
крупных долин и балок подтоплены морем и образуют длинные, часто 
ветвящиеся ингрессионные заливы и озера, называемые лиманами. Все 
они или полностью (озера) или час тично (заливы) отгорожены от моря 
песчано-ракушечными пересыпями [7, 14, 15]. Берег относится к клас-
сическому лиманному (рис. 1).

В геоморфологическом отношении берега всей области отно-
сятся к типу выровненных сложных. Для них характерно чередование 
аккумулятив ных форм берегового рельефа — пересыпей и баров с абра-
зионными участками. Однако, в отдельных районах господствуют те 
или иные типы берега, имеющие специфические черты строения [14]. 
Севернее Днестровского лимана преобладают вплоть до Одесского 
за лива абразионные участки берега. Здесь развиты или абразионно-
обвальные, или абразионно-оползневые. Наличие и характер оползней 
опреде ляются геологическим строением прибрежной равнины, высотой 
обрыва и режимом грунтовых вод. Побережье между Одесским заливом 
и м. Очаковским, не отличаясь по типу от предыдущего, не имеет столь 
выровненной береговой линии, благодаря частым выходам понтических 
известняков и малому количеству наносов, которые могли бы заполнить 
предлиманные вогнутости береговой линии. В Днепровско-Каркинит-
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ской береговой области расположены крупные аккумулятивные формы 
— косы Тендровская, Джарылгач и Бакальская, с широкими пляжами.

Почти на всем протяжении исследованного берега ярко проявля-
ются признаки актив ной абразии, размыва аккумулятивных форм и обще-
го отступания берега. Средняя и северная части пересыпи-бара в районе 
от пос. Жебрияны до мыса Бурнас надвинуты на лагунные илы, как и 
пересыпь Будакской лагуны. Лишь на крайнем юге, у Жебриян, отмечено 
недавнее выдвижение берега, о чем свидетельствуют отмерший клиф и 
аккумулятивная терраса (урочище «Волчек»), а также нарастание косы в 
сторону северного края дельты по ходу вдольберегового потока наносов.

Лёссово-глинистые обрывы участка мыс Бурнас — с. Будаки 
быстро отступают, что подтверждается свежестью абразионных форм и 
наличием широкого глинистого бенча на дне. Средняя скорость отсту-
пания состав ляет около 1 м/год. Однако, при этом односклонные пляжи 
сохраняются.

К северу, в связи с выходами известняков в основании клифов, 
темп абразии несколько снижается. Вблизи Сухого лимана он определен 
инстру ментально в 0,5 м в год. В среднем скорость абразии на этом участ-
ке может быть принята 0,6–0,7 м в год [15]. Аккумулятивное побережье 
в вершине Одесского залива нарастало до самого последнего времени и 
прекратилось лишь в результате вывоза на носов с берега для строитель-
ства комплексов «Сосновый Берег», «Лузановка» и блокировке потока 
наносов у м. Сев. Одесский.

В районе Одесса-Очаков слабое нарастание или стабильность 
берега, возможно, наблюдается лишь у вогнутых пересыпей наиболее 
крупных лиманов. Типичны небольшие пляжи [5]. Особенностью абра-
зионных процессов данного района является то, что они обычно проис-
ходят при нагонных ветрах и соответствующем повыше нии уровня моря. 
В периоды среднего или низкого положения уровня волны открытого 
моря, в том числе и зыбь, как правило, не достигают под ножья обрывов. 
В пределах берегового района ни один сравнительно крупный водоток 
не выбрасывает к берегу влекомых наносов. Наносы отлагаются в вер-
шинах лиманов, а тонкая взвесь уходит далеко в море, распределяясь 
на широком пространстве. Поэтому источниками наносов всей области 
при современных условиях могут являться только абрадируемые берега 
и мор ское дно, в большей мере — дно [12, 14]. Потому доминируют пес-
чаные пляжи со значительной примесью раковинного детрита.

Громадные скопления наносов сплошной пересыпи лиманной 
Тузловской группы в южной части области и пересыпей значительных 
лиманов на севере, как и поверхностные горизон ты подводного склона, 
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состоят из мелкозернистого песка (преимуществен но кварцевого) и раку-
ши (цельной и раздробленной). На участке побе режья от Днестровского 
лимана до Одесского залива на дне сконцентриро ваны значительные 
массы гравия, состоящего из кварца и кремня с при месью яшм и об-
ломков кристаллических пород. О распределении и переме щении этого 
материала мы будем говорить ниже, а сейчас остановимся на его составе 
и происхождении.

Известно, что в период регрессии моря новоэвксинского време-
ни вся мелководная северо-западная часть Черного моря представляла 
обшир ную равнину. На ней располагались низовья Дуная, Днестра, Буга, 
Днепра и их притоков, которые отлагали здесь огромную массу своих 
наносов. В настоящее время отмечается исключительно медленная се-
диментация минерального осадочного материала.

По минералогическому составу терригенная часть наносов до-
статочно отчетливо подразделяется на три комплекса. Первый из них — 
дунай ский — характеризуется значительной примесью полевых шпатов и 
слюд в легкой фракции и роговой обманки в тяжелой при весьма большом 
количестве выветрелых и разложенных минералов. Второй — западный 
— отли чается очень большим количеством рудных минералов и граната, 
отсут ствием полевых шпатов и свежестью зерен. Можно предположить, 
что в нем преобладает материал днестровского аллювия. Третий — се-
верный комплекс — обнаруживает повышенное содержание хлорита, 
слюд, эпидота и устойчивых акцессорных минералов. По-видимому, это 
выносимая сла бым течением фракция днепровского аллювия с примесью 
продуктов раз мыва береговых толщ [6, 14]. Дунайский материал на со-
временном берегу распространен ограничен но, поскольку в настоящее 
время эта река выносит в море илы и лишь незначительное количество 
алеврита и тонкого песка. Соответствующие наносы образуют узкую по-
лосу вдоль морского края дельты и уходят на юг.

Западный комплекс минералов характерен для наносов всего по-
бережья от Дунайской дельты до Одессы, а сами наносы заходят даже в 
пределы дельты в виде песчаных валов — гринду. Северный материал 
прижат к береговой полосе района Одесса-Оча ков, но соответствующий 
минеральный комплекс присутствует в илах желоба между берегом и 
Одесской банкой. Весьма интересно, что роговые обманки, которым мож-
но приписать дунайское происхождение, встречаются в песках Одесской 
банки и, — в составе наносов Тендровской и Джарылгачской кос.
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Постоянным и весьма существенным компонентом наносов всей 
об ласти является цельная и раздробленная ракуша, выбрасываемая с 
мор ского дна. Карбонатность некоторых проб песка даже на юге области, 
где известняки погружены ниже уровня моря, доходит до 80%. В районе 
устья Днестровского лимана на берег вместе с ракушей выбрасывается 
крупный песок и гравий специфического состава (древний аллювий 
Днестра).

Поскольку данный процесс заведомо происходит на всем про-
тяжении берега, мы вправе предполагать донное происхождение и всех 
громадных масс песка, сконцентрированных на аккумулятивных участках 
берега. Таким образом, этот песок является не чем иным, как аллюви-
ем рек, в свое время отложенным на поверхности современного дна и 
постепенно при двигавшимся к берегу в ходе трансгрессии посленово-
эвксинского времени. Эти пески не могут иметь иного происхождения, 
поскольку источники их современного поступления в береговую зону 
отсутствуют. Изложенное позволяет объяснить и присутствие на пере-
сыпях древних форм ракушек новоэвксинского и даже карангатского 
времени. Следова тельно, их находки вблизи современного уреза не могут 
свидетельствовать о положении уровня древних бассейнов.

Наконец, тот же процесс поперечного перемещения наносов вол-
нами но плоскому морскому дну создал, по-видимому, и характерный эле-
мент донного рельефа — Одесскую банку, профиль которой напоминает 
дюну. Наличие больших уклонов в сторону берега от гребня этой банки 
свиде тельствует о продолжающемся перемещении ее до настоящего 
времени [6, 7].

В западных районах области установлено два потока берего-
вых и донных наносов незначительной мощности и противоположного 
направле ния. Местом их дивергенции является участок абразионного 
берега в райо не мыса Бол. Фонтан. Южный по ток идет отсюда вплоть 
до Дунайской дельты, и в настоящее время его материал поступает на 
веерообразную генерацию вблизи с. Жебрияны. Мощность этого потока 
не более 120 тыс. м3 наносов в год. Но в последние годы мощность по-
нижается в связи с сокращением источников питания, преобразования 
клифов и застройки их подножья. Южный поток существовал достаточно 
длительное время, и созданные из его материала аккумулятив ные формы 
пронизывают все тело Дунайской дельты. Сопоставление от ложенных 
здесь масс песка с относительно небольшой длительностью периода 
образования современной дельты в 2–4 тыс. лет (после окончания или 
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замедления древнечерноморской трансгрессии) показывают, что в не-
давнем прошлом мощность этого потока была несравненно большей. 
Здесь и ширина пляжей большая.

Поток имеет преимущественно донное питание; его мощность 
уменьшилась, по-видимому, вследствие относительной стабилизации 
условий и сокращения подачи материала в результате ослабления темпа 
повышения уровня и в связи с истощением запаса песка на дне. Послед-
нее подтверждается данными морских разрезов [4]. Северный поток 
полностью преобразован, в него ранее вовлекались наносы, которые 
также выбрасываются со дна. Севернее м. Бол. Фонтан действует прак-
тически только вдольбереговой поток волновой энергии. Тонкие донные 
алевритовые фракции в небольшом количестве обходят указанный мыс 
и распространяются далеко на север. Они образовывали на копление в 
изгибе портового мола Одессы и частично попадали в вершину Одес-
ской бухты вместе с мельчайшими частицами раздробленного шлака, 
распространен ного в пределах акватории аванпорта.

Вопрос о формировании профилей подводного берегового скло-
на и пляжа до сих пор изучен чрезвычайно слабо, и объяснить многие 
наблю давшиеся явления мы пока не можем. Тем не менее уже сейчас 
ясно, общей чертой подводного склона всей Северо-западной береговой 
об ласти Черного моря является его относительная отмелость. На аккуму-
лятивных участках это связано с характером наносов, поскольку почти 
везде дно на мелко водье покрыто тонким песком. Западную дугу иссле-
дованного берега можно подразделить на ряд участков с различ ным стро-
ением дна. Заведомо аккумулятивный тип подводного берегового склона 
распространен вдоль всего фронта берегового бара и перед пересы пями 
крупных лиманов Днестровского и Сухого, а также в вершине Одес ского 
залива (район села Лузановка) [5, 11].

От с. Жебрияны до Кундукской прорвы изобаты в –5 и –10 м 
проходят на расстоянии в 400 и 1100 м от берега. Лишь против выступа 
между озерами Сасык и Шаганы, где на дне обнаружен известняковый 
бенч, изобата в –5 м несколько прижата к берегу (на 300 м), а изобата в 
-10 м отходит бо лее, чем на 2 км, что, возможно, свидетельствует о за-
метной донной абразии.

Действие волн проявляется здесь на небольших глубинах, так как 
уже на отметках — (10–12) м начинается полоса илов. Перед ними в ши-
рокой полосе дна грунт обогащен раковинным детритом, а терригенный 
песок вымыт. Зона его рас пространения прижата к берегу. Наибольшие 
уклоны здесь приурочены к прибрежной полосе, до глубин 3-5 м.
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Против абразионного участка берега от м. Бурнас до пос. Будаки, 
где обнажается полоса глинистого бенча, уклоны еще меньше. Дно при-
обретает почти однородный уклон и ровный профиль.У пересыпи Будак-
ского лимана наблюдается увели чение уклона. Далее к северо-востоку 
спокойный рельеф подводного склона нарушается вы ходами коренных 
пород и древней доголоценовой подводной дельтой против Цареградско-
го гирла. Изобаты здесь то прижимаются к берегу, то отходят от него на 
несколько километров. Более простое и закономерное строение дна от-
мечено на протяжении 15 км от Сухого лимана до мыса Большой Фонтан. 
Здесь нет прямой связи с пляжами, поскольку берег и подводный склон 
коренным образом преобразованы.

Восточная часть дна Одесского залива представляет глыбовой 
бенч, а в средней его части имеется поле ракушечника. Пески развиты 
только вблизи пересыпи Куяльницкого лимана. Вдоль всей совмещенной 
пересыпи развиты подводные валы, но выражены они слабо. Обра зование 
широкой полосы мелководья (как и во многих других вогнутостях и бух-
тах песчаных берегов Черного моря) может быть связано со скульптурами 
кровли коренных пород, в меньшей мере — с действием сгонно-нагонных 
явлений. Между мысом Северный Одесский и Очаковом рельеф подво-
дного склона весьма разнообразен. Здесь имеется несколько широких 
плоских выступов каменистого бенча, в промежутках между которыми 
(обычно против пересыпей крупных лиманов) расположены аккумуля-
тивные участки. Подводный склон очень узок, так как уже на глубине 
около 7 м на чинаются илы. Характерно, что на самых малых глубинах, 
где образуются забурунья, дно выполаживается.

Наконец, за Аджиясским мысом, с его широким бенчем, начи-
нается мелководный участок, прилегающий к Очакову и Кинбурнской 
косе. Дно обширного восточного рейда за о-вом Березань покрыто илом, 
и береговые процессы приурочены к весьма узкой зоне. Здесь на боль-
шинстве разрезов у аккумулятивных берегов были встрече ны подводные 
песчаные валы, выраженные, однако, нечетко.

Одесская банка, по предположению [7], является формой рельефа, 
созданной в результате воздействия волн на морское дно и поперечного 
перемещения наносов. Эта форма возникла при значительно более низ-
ком положении уровня моря, но развивается и в настоящее время. Захва-
тывая все большие массы наносов в процессе трансгрессии моря, банка 
перемещается к северу в виде бара или грандиозного подводного вала, 
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каким она является и сейчас. В составе материала, слагающего бан ку, 
много ракуши, которая сконцентрирована на гребне и ее крутом тыль ном 
склоне. Комплекс песков Одесской банки является по минералогиче скому 
составу смешанным, и не исключена возможность, что в нем имеет ся 
даже дунайский материал. Упомянутая форма донного рельефа не яв-
ляется единственной в северо-западной части Черного моря.

Согласно наблюдениям на футштоке Одесского морского порта в 
1925-2010 гг., уровень Черного моря в его северо-западной части повы-
шается со средней интегральной скоростью 60 см в 100 лет [15]. Данные 
бурений в лиманах и колонки донных отложений открытого моря позво-
ляют оценить величину регрессии в новоэвксинское время не менее как 
в 40–45 м [2, 7]. В ряде работ высказывается предположение о том, что 
за последнее время прибрежная суша испытывала вертикальные движе-
ния. Другие авторы, например И. Я. Яцко, В. В.Степанов, И. А. Одинцов, 
Л. И. Пазюк и др. считают, что уровень моря занял свое положение, 
близкое к современному, уже в конце новоэвксинского времени, и с тех 
пор значительных колебаний не отмечалось [2, 7]. Видимо, в настоящее 
время долговременные относительные колебания уровня моря не могут 
заметно повлиять на лечебные качества пляжей. 

Разработка метода балльной оценки. В данной работе был приме-
нён метод балльной оценки (рис. 2 и 3). Теория и практика использования 
балльных оценок ландшафтов в географии рассматривалась в ряде работ 
Л. Ф. Куницына, Л. И. Мухиной, В. С. Преображенского и др. Исходя из 
высказанных рекомендаций различными авторами, нами применен пер-
вый опыт построения оценочных графиков для пляжей разных типов на 
примере берегов Черного моря, прежде всего — в пределах Западного 
Крыма [3]. 

Вначале собирается вся имеющаяся информация о пляжах из-
ученного морского берега. Затем она подвергается тщательной система-
тизации по разным признакам. Каждый признак разбивается на баллы, 
причем цена 1 балла может быть разной у разных показателей. Важным 
является показатель, по которому в первую очередь исследуются пляжи 
на крупных аккумулятивных формах. В данном случае наиболее полными 
и достоверными являются многолетние измерения, которые выполнены  
Ю. Д. Шуйским, Г. В. Выхованец, Д. Я. Бертманом, А. Б. Муркаловым, 
Н. А. Березницкой. В исследованном регионе к наиболее широким от-
несены прежде всего пляжи на Тузловской пересыпи, на пересыпях 
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Днестровского и Тилигульского лиманов, вдоль «лбища» Кинбурна, на 
косах Тендровская, Джарылгач, Бакальская, на пересыпях озер Донуз-
лав и Сасык Крымский. Доминирующее положение на них занимают 
пляжи, шириной 30–40 м, высотой 1,0–1,5 м, фракции песка 0,1–0,25 мм 
и 0,25–0,05 мм (до 95%, в среднем 65%), а алевритовые фракции имеют 
минимальное содержание, всего ≤ 5%. Повышенное количество пели-
товых фракций имеют ветроосушные пляжи в небольших заливах — в 
Егорлыцком, Тендровском, Джарылгачском, Каланчакском, Широком, 
Перекопском и др.

Рис. 2. Построение универсального шаблона для балльной оценки ширины 
пляжа в северо-западной части Черного моря.

Одновременно производятся измерения высоты клифа и оце-
нивается его генетический тип — абразионно-обвальный, абразионно-
оползневой или абразионно-денудационный. Затем выясняется разными 
методами скорости абразии этих клифов. Допускается заимствование 
этих данных у других авторов. Как и для пляжей, для клифов разрабаты-
вается шаблон для различных показателей. А затем для них предлагается 
адаптационный график. Причем, для каждого региона — отдельной.

Отдельный график для ширины пляжей, второй — для для высоты 
пляжа, третий — для высоты морского берега (клифа), четвертый — для 
состава наносов, и т.д. В каждом графике максимальный балл равен 100, 
шкала — 1 балл. В итоге составлена оценочная адаптационная таблица 
на рис. 2. Ранее подобные работы не выполнялись. В дальнейшем данная 
методика будет совершенствоваться. Основное внимание будет обращено 
на прогрессирующую деградацию качества пляжей.
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Рис. 3. Адаптация универсального шаблона для балльной оценки пляжей по 
показателю механического состава наносов в северо-западной части Черного 
моря. 
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Рис. 3. Адаптация универсального шаблона для балльной оценки пляжей по 
показателю механического состава наносов в северо-западной части Черного 
моря.

Выводы

Ранее подобные исследования выполнялись на примере берегов 
Крымского полуострова. Однако, дальнейшие исследования показали 
значительное разнообразие пляжей в северо-западной части Черного 
моря. Господствуют песчаные, «бархатные» пляжи. Но средняя их ши-
рина всего около 12 м, максимум до 37 м.

Экологический подход к оценке качества пляжей и экологические 
принципы природопользования привели не только к снижению размеров 
и уменьшению крупности наносов, но также и к видимому сокращению 
(на 25-30%) длины естественных пляжей, в основном за счет безграмот-
ного, непрофессионального «благоустройства» морского берега и игнори-
рования закономерностей морфологии и динамики береговой зоны моря.

Для составления баллов вначале создается специальный шаблон, 
рассчитанный на реальные размеры пляжей исследованного берега. Гра-
дации шаблона подразумевают 9 единиц через 10 м.

Следующая стадия — адаптация универсального шаблона для 
балльной оценки пляжей по показателю механического состава наносов 
в северо-западной части Черного моря. Подобная адаптация выполняется 
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для каждого берегового района и для каждого природного составляющего 
пляжей (ширина, высота, уклон, высота прилегающего клифа, состав 
наносов).
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ОЦІНКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЗА БАЛАМИ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ
ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ    
 

Резюме
Виконано фізико-географічний аналіз бальнеологічних умов та 

ресурсів на північно-західному узбережжі Чорного моря. Серед баль-
неологічних, майже не приділялось уваги пляжам. Тому особливе місце 
посідають розміри та склад наносів на пляжах різних розмірів та типів. 
Розроблена шкала оцінок, з балами від 0 до 100 окремо для ширини, ви-
соти пляжів, висоти корінного кліфу, складу наносів на пляжах різних 
ділянок в північно-західній частині Чорного моря.

Ключові слова: Чорне море, берег, пляж, розмір, наноси, шкала, 
бали.  
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Abstract   
The Black Sea coast have valuable properties and active use in prac-

tice. Equally with other, beaches are characterize balneologic properties: 
width, height and sediment composition. Every of the its appraise according 
to special scale, that was elaborate for the Black Sea sand beach example. 
The scale contain from 1 to 100 numbers for a beach width and construction 
of a beach sediment, altitude of cliffs of different types within different shore 
regions. Every kind of the scale must be to elaborate after measurement an all 
beaches in natural conditions.

Key Words: Black Sea, coast, beach, size, sediment, scale, number. 
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ПРИМІТИВНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Викладено результати вивчення примітивних ґрунтів о. Зміїний 
на щільних силікатних породах та кам’янисто-щебенюватій 
корі їхнього вивітрювання потужністю зазвичай до 6–10 см. 
Схарактеризовано й аналізуються умови і процеси утворення, 
закономірності географії та особливості речовинно-хімічного 
складу і властивостей примітивних ґрунтів острова. 
Ключові слова: острів Зміїний, щільні силікатні породи, 
примітивні ґрунти, кам’я-нисто-щебенюваті.

Вступ

Острів Зміїний — дуже давній (девонського віку) останець 
суходолу на північно-західному шельфі Чорного моря. Поверхня 
його складена щільними силікатними породами значної міцності, які 
повсюдно виходять на денну поверхню, займаючи від 5-10 до 30-50 % 
площі, а інколи й більше. Кора вивітрювання між виходами скельних 
порід малопотужна — від 1–5 до 20–30 см, кам’янисто-щебенювата, 
некарбонатна. Лише на підніжжях схилів та днищах нечисленних 
понижень товща елюво-делювію складає 40–50, інколи й 60–70 см. 
Практично цілорічно на поверхню острова поступають солі з акваторії 
моря, головно хлориди і сульфати натрію. Ділянки поверхні між 
виходами скельних порід, де товща кори вивітрювання більше 10–12 
см, покриті більш чи менш густою степовою трав’яною рослинністю. 
Під її покривом сформувались неповнорозвинені і короткопрофільні 
чорноземні ґрунти потужністю гумусованого профілю до 25 і 26–45 см 
відповідно. Чорноземи острова некарбонатні, кам’янисто-щебенюваті, 
кислі, а часто й сильнокислі, в різній мірі засолені і солонцюваті [3, 8]. 

© Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А.
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На ділянках території острова, де щільні породи залягають на 
глибині до 8–10 см (зокрема довкола їхніх виходів на денну поверхню), 
візуально чітко виділяються контури примітивних (син.: слаборозвинених, 
малорозвинених) кам’янисто-щебенюватих ґрунтів — Leptosols Hy-
perskeletic за класифікацією WRB [11]. Це інтразональні в умовах 
острова дуже малопотужні (зазвичай до 6-10 см) ґрунти, профіль яких 
безпосередньо підстелюється щільною породою. Від суміжних контурів 
чорноземних ґрунтів з більш чи менш густим наземним трав’яним 
покривом вирізняються більшою кам’янистістю уже з поверхні, сильно 
розрідженою і пригніченою наземною трав’яною рослинністю висотою 
3-5 (до 10) см, а інколи й без такої. В останньому випадку кам’яниста 
поверхня фрагментарно покрита літофільними лишайниками, рідше 
мохом.

Загальна схема і сутність процесу первинного (примітивного) 
ґрунтотворення на щільних гірських породах всебічно досліджені і 
достатньо повно висвітлені у вітчизняній літературі [4, 5, 9, 10 та ін.]. 
В умовах же кам’янистого о. Зміїний спеціальних досліджень умов 
і процесів ґенези примітивних ґрунтів, їх складу і властивостей у 
попередні роки непроводилось. Такі дослідження тут вперше виконано 
нами у 2011 році. Основна мета роботи — з’ясування та аналіз умов 
і процесів утворення примітивних ґрунтів острова, просторових 
відмінностей їхнього поширення, складу і властивостей. Актуальність, 
наукова новизна та практична значимість роботи уже в тому, що 
такі дослідження на о. Зміїний проводяться практично вперше, їхні 
результати, безперечно, будуть затребуваними для обґрунтування теорії 
острівного ґрунтотворення на щільних силікатних породах, практикою 
подальшого дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву 
острова. При виконанні роботи використані традиційні методи польових 
і лабораторно-аналітичних досліджень ґенези та географії ґрунтів і 
ґрунтового покриву.

Матеріали і методика робіт та досліджень

В основу роботи покладено матеріали проведеного нами влітку 
2011 р. дослідження умов і просторових закономірностей утворення 
та поширення ґрунтів і ґрунтового покриву о. Зміїний у залежності 
від оролітології поверхні та умов зволоження. На 6 ключових ділянках 
в межах домінуючих за площею вододільного плато і суміжних 
привододільних похилих (1–3°) схилів та зони спадистих (3–5, до 7º) 
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схилових місцевостей були закладені ґрунтово-рослинно-оролітологічні 
профілі (ГРПОЗ) протяжністю від 45-55 до 90–105 м. В межах 
вододільного плато закладено 2 профілі, на схилах різних експозицій — 
4. Кожна з ключових ділянок, а й відповідно і закладені на них профілі 
репрезентують дещо відмінні умови оролітологічної будови різних частин 
поверхні острова та їх природного зволоження. Зокрема, західна і північна 
частини острова дещо кращого атмосферного зволоження порівняно із 
східною і південною частинами його території. По протяжності профілів 
поверхня з різною частотою ускладнюється виходами щільних порід, 
просторово неоднакова потужність кори їхнього вивітрювання на ділянках 
міжскельних виходів. При потужності кори вивітрювання більше 10–12 
см тут сформувались чорноземи неповнорозвинені чи короткопрофільні із 
досить густою і високою наземною трав’яною рослинністю. При глибині 
же залягання невивітрілих щільних порід до 8-10 см візуально ясно чи 
навіть різко виділяються контури примітивних ґрунтів із розрідженою 
наземною рослинністю у пригніченому стані, які й є об’єктом наших 
досліджень. Проведено вивчення умов та процесів утворення, морфології 
примітивних ґрунтів острова. За загальноприйнятими методиками 
лабораторно-аналітичних досліджень визначені основні показники 
складу і властивостей цих ґрунтів.

Результати досліджень 

Як уже зазначалось вище, контури примітивних ґрунтів на 
території  о. Зміїний зазвичай ясно чи навіть різко виділяються смугами 
шириною від 0,3–0,6 до 1,0–2,0 (рідко до 2,5–3,0) м довкола виходів на 
денну поверхню щільних порід. Рідше контури примітивних ґрунтів 
зустрічаються серед фонових чорноземних ґрунтів на ділянках, де щільні 
породи залягають на глибині до 10 см від поверхні. Площа контурів 
примітивних ґрунтів від 2–3 до 5–10, рідко 20–50 м2. Від суміжних 
чорноземних ґрунтів зазвичай із густим надземним трав´яним покривом 
вирізняються більшою кам´янистістю поверхні, сильно розрідженою 
та пригніченою наземною трав´яною рослинністю, фрагментами 
літофільних лишайників, а інколи й моху. Проведені нами дослідження 
засвідчили, що контури примітивних ґрунтів частіше зустрічаються 
у відносно сухіших східній і південній частинах острова, де частка їх 
сумарно сягає 6–9 % поверхні. В умовах дещо вологіших західної і 
північної частин острова контури примітивних ґрунтів поодинокі і площа 
їх сумарно не перевищує 1–2, до 4 % поверхні (табл. 1).
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Таблиця 1
Деякі показники структури ґрунтово-рослинно-оролітологічних 

профілів о. Зміїний та поширеності примітивних ґрунтів

Показники 
структури 
профілів

Профілі: протяжність; місце закладення; рельєф

ҐРПОЗ-1: 
105 м; 
східна 
частина, 
схил

ҐРПОЗ-2: 
55 м; 
південна 
частина, 
схил

ҐРПОЗ-3: 
60 м; 
вододіл, 
ухил 
ПдСх 
експозиції

ҐРПОЗ-4:
45 м; 
вододіл, 
ПнСх 
частина

ҐРПОЗ-5: 
65 м; 
північна 
частина, 
схил

ҐРПОЗ-6: 
92 м; 
західна 
частина, 
схил

Ґрунтові : 
неґрунтові 
утворення, 
%

97,8 : 2,2 91,2 : 8,8 90,4 : 9,6 96,1 : 3,9 82,6 : 17,4 98,2 : 1,8

Частка 
примі-
тивних 
ґрунтів, % 
від протяж-
ності 
профілю

8,9 5,6 7,4 - 3,5 0,3

Частка 
чорноземів 
короткопро-
фільних, % 
від про-
тяжності 
профілю

18,4 2,0 19,3 26,7 36,6 38,5

Доволі часто на заході та півночі острова примітно-ґрунтові 
утворення відсутні зовсім, і до виходів скельних порід тут безпосередньо 
примикають контури чорноземних ґрунтів із досить багатою надземною 
трав´яною рослинністю. Вірогідно, в атмосферно краще зволожуваних 
західній і північній частинах території острова інтенсивніші процеси 
вивітрювання щільних порід, потужніша кора їхнього вивітрювання 
порівняно із відносно сухішими східною та південною частинами 
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острова. В результаті у західній і північній частинах острова на відносно 
потужнішій корі вивітрювання щільних порід між виходами їх на 
денну поверхню сформувались пересічно чорноземні ґрунти, контури 
примітивних ґрунтів тут поодинокі або відсутні зовсім. Найбільш 
висока тут (25–40 %) доля чорноземів короткопрофільних з потужністю 
гумусованого профілю більше 25 см, що засвідчує більшу «зрілість» і 
кращу сформованість ґрунтів і ґрунтового покриву цієї частини території 
острова за умови кращого атмосферного зволоження [1]. У структурі же 
ґрунтового покриву дещо сухіших східної і південної частин острова, де 
менш потужна кора вивітрювання щільних порід, домінують чорноземи 
неповнорозвинені (гумусований профіль до 25 см) та примітивні ґрунти. 
Доля же чорноземів короткопрофільних тут мінімум у 2–3 рази менша 
порівняно із краще зволожуваними західною і північною частинами 
острова (див. табл. 1).

Профіль примітивних ґрунтів острова дуже малопотужний (до 
6–10 см), типу Hq-D чи HPq-D, кам’янисто-щебенюватий. Найбільша 
кам’янистість цих ґрунтів по зовнішньому контуру на контакті з виходами 
на денну поверхню скельних порід та в нижній частині профілю на 
контакті з підстелюючою невивітрілою чи слабковивітрілою  щільною 
породою. На поверхні ґрунтів утворилась / утворюється несуцільна 
слабкосформована «дернина», складена із густо переплетених живих 
та відмерлих і в різній мірі розкладених коренів рослин, залишків 
трав, лишайників, інколи моху, а також темнозабарвленого дрібнозему. 
Під «дерниною» залягає малопотужний (пересічно до 5–9 см) 
сильнокам’янистий горизонт примітивного ґрунту. Приповерхневий 
1–3 см його шар густо переплетений корінням і збагачений органічними 
залишками, інколи оторф’янілими. 

Вочевидь, поступове нагромадження органіки на поверхні 
примітивних ґрунтів призводить до поступового потовщання їхнього 
профілю шляхом наростання його товщі доверху, поважчання 
гранулометричного складу та зростання вологоємності, збільшення 
вмісту гумусу та біофільних елементів саме в верхній частині профілю. 
Раніше ми відмічали [1], що і чорноземні ґрунти острова поступово 
збільшують потужність профілю саме за рахунок нагромадження 
органіки на їх поверхні. Тобто, специфічною ґенетичною особливістю 
ґрунтів острова є поступове нарощування їхнього профілю доверху в 
результаті відкладання на поверхні більшої чи меншої маси органіки, 
чому в значній мірі сприяє практично незаймана на більшій території 
степова трав’яна рослинність (не коситься, не випасається). Саме у 
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верхніх горизонтах ґрунтів острова в умовах домінування дерново-
гумусоакумулятивного процесу незворотньо-поступально посилюються 
типово чорноземні показники і характеристики їхнього речовинно-
хімічного складу і властивостей, на відміну від нижньої частини профілю, 
де визначальними залишаються показники і характеристики складу та 
властивостей вихідних щільних порід.

Викладені вище міркування щодо специфіки умов та процесів 
ґенези примітивних ґрунтів острова підтверджуються результатами їх 
лабораторно-аналітичного вивчення, наведеними у табл. 2. Однозначно 
можна стверджувати, що сильна кам’янистість-щебенюватість та 
кислотність / сильна кислотність досліджуваних ґрунтів обумовлені 
вихідними щільними породами кислого хімічного складу. Так, вміст 
каміння і гравію тут складає 50–65, до 80–82 % маси ґрунту. Значення 
рНсол. зазвичай 4,5–4,0 і менше, незвично висока гідролітична кислотність 
— значення у переважній більшості в межах 13–20 ммоль/100 
г дрібнозему. Ймовірно, кислотність досліджуваних ґрунтів тут 
зумовлюється пересічно Н-іонами, причому основним їхнім джерелом 
є органічні кислоти включно з гумусовими [10]. Із збільшенням вмісту 
кам’янисто-гравійної фракції (1-3 мм і більше) в досліджуваних 
примітивних ґрунтах різко зростає доля обмінного (рухомого) алюмінію 
як джерела кислотності, ймовірно, із складу мінеральної породи та 
мінеральних колоїдів. 

Так, у примітивному ґрунті розрізу ҐРПОЗ-5, де вміст скелету 
максимальний (81,5 % від маси ґрунту), кількість рухомого алюмінію 
на рівні 1 ммоль/100 г дрібнозему, тоді як у ґрунтах менш кам’янистих 
кількість алюмінію зазвичай не перевищує 0,1–0,4 ммоль/100 
г. Аналогічна закономірність нами констатувалась раніше і для 
чорноземних ґрунтів острова, утворених на продуктах вивітрювання 
щільних порід кислого хімічного складу [2]. Разом з тим, як видно 
із табл. 2, у формуванні складу і властивостей ґрунтів острова в 
сучасний період визначальним є дерново-гумусоакумулятивний процес 
ґрунтотворення. Про це свідчить аномально високий вміст в них 
гумусу та нітрогену валового (відповідно 11–20 та більше 1% від маси 
дрібнозему), доступних рослинам сполук NPK. Вочевидь, природні 
біоекологічні умови та процеси геохімічної міграції елементів і речовин 
на острові сукупно є сприятливими для процесу гумусоутворення і 
гумусонакопичення, зважаючи на стабільно цілинний режим території 
та відносну посушливість і континентальність клімату. 
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Не виключається також суттєва роль посліду численної тран-
зитної і мешкаючої на острові орнітофауни у накопиченні гумусу в 
досліджуваних ґрунтах [3]. Незвично ж високий вміст як валових, так і 
доступним рослинам форм NPK, вірогідно, є результатом прогресуючої 
акумуляції цих елементів в процесі біологічного колообігу, надходження 
з послідом численної орнітофауни, а також з атмосферними опадами і 
випаданнями в умовах малоінтенсивного біоспоживання цих елементів 
[1, 3, 7]. Відношення С : N у цих ґрунтах — 7,4–8,0, що засвідчує високий 
ступінь збагаченості гумусу нітрогеном.

Серед інших особливостей примітивних ґрунтів острова відмітимо 
специфіку складу їхнього поглинального комплексу (див. табл. 2). Сума 
поглинених основ зазвичай 13–19, до 28 ммоль/ 100 г дрібнозему. Серед 
увібраних основ домінує кальцій — пересічно 40–60, до 70 % суми 
основ. Відносно високий також вміст поглиненого калію — 1,2–1,3, 
до 2,0 ммоль/ 100 г (5–15, до 22 % суми основ). Як кальцій, так і калій, 
найвірогідніше, біогенної природи [1, 5]. Вміст же поглиненого натрію 
пересічно на рівні 0,3–0,5 (0,7) ммоль/100 г, джерелом його надходження 
в ґрунти, вірогідно, є імпульверизація солей з моря.

Висновки

За результатами проведених досліджень умов і процесів утворення 
примітивних ґрунтів о. Зміїний, їх морфології, речовинно-хімічного 
складу і властивостей можна зробити наступні основні висновки:

1. Природні біоекологічні та ландшафтно-геохімічні умови 
кам’янистого о. Зміїний є визначальними для утворення на ділянках між 
виходами на денну поверхню щільних порід специфічних чорноземних 
ґрунтів — малопотужних (зазвичай до 25-40 см), кам’янисто-
щебенюватих, кислих, а інколи й сильнокислих. Довкола же виходів 
щільних порід та на ділянках залягання їх на глибині до 8–10 см 
утворились / формуються примітивні кам’янисто-щебенюваті ґрунти. 
Контури цих ґрунтів частіше зустрічаються у відносно сухіших східній і 
південній частинах острова, де частка їх сумарно сягає 6–9 % поверхні. В 
умовах дещо атмосферно вологіших західної і північної частин острова 
контури таких ґрунтів поодинокі і площа їх сумарно не перевищує 1–2, 
до 4 % поверхні.

2. Профіль примітивних ґрунтів острова дуже малопотужний 
(до 6–10 см), типу Hq-D чи HPq-D, кам’янисто-щебенюватий. На 
поверхні ґрунтів утворилась / утворюється несуцільна слабкосформована 
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«дернина», складена із густо переплетених живих та відмерлих і в 
різній мірі розкладених коренів рослин, залишків трав, лишайників, 
інколи моху, а також темнозабарвленого дрібнозему. Під «дерниною» 
залягає малопотужний (пересічно до 5–9 см) сильнокам’янистий  
горизонт примітивного ґрунту. Приповерхневий 1–3 см його шар густо 
переплетений корінням і збагачений органічними залишками. 

3. Вочевидь, поступове нагромадження органіки  на поверхні 
примітивних ґрунтів призводить до поступового потовщання їхнього 
профілю шляхом наростання його товщі доверху, поважчання 
гранулометричного складу та зростання вологоємності, збільшення 
вмісту гумусу та біофільних елементів саме в верхній частині профілю. В 
результаті у верхніх горизонтах ґрунтів острова незворотньо-поступально 
посилюються типово чорноземні показники і характеристики їхнього 
речовинно-хімічного складу і властивостей, на відміну від нижньої 
частини профілю, де визначальними залишаються показники і 
характеристики складу та властивостей вихідних щільних порід кислого 
хімічного складу.

4. Специфічною особливістю примітивних ґрунтів острова є 
їхня кислотність, аномально високий вміст гумусу (11-20 % від маси 
дрібнозему),  валових та доступних рослинам форм NPK. Вочевидь, 
тутешні природні біоекологічні умови та процеси геохімічної міграції 
елементів і речовин сукупно є сприятливими для гумусоутворення і 
гумусонакопичення в ґрунтах, прогресуючої акумуляції NPK і Са в 
процесі біологічного колообігу за умови малоінтенсивного їхнього 
біоспоживання. Не виключається суттєва роль посліду численної 
транзитної і мешкаючої на острові орнітофауни у накопиченні гумусу 
та NPK в ґрунтах, а також надходження азоту й фосфору на поверхню 
острова з атмосферними опадами і сухими випаданнями. 
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ПРИМИТИВНЫЕ ПОЧВЫ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ

Резюме
Изложены результаты изучения примитивных почв о. Змеиный 

на плотных силикатных породах и каменисто-щебнистой коре их 
выветривания мощностью обычно до 6–10 см. Охарактеризованы и 
анализируются условия и процессы образования, закономерности 
географии и особенности вещественно-химического состава и свойств 
примитивных почв острова.

Ключевые слова: остров Змеиный, плотные силикатные породы, 
примитивные почвы, каменисто-щебнистые.
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Odessa Mechnikov National University, 
Department of Soil Science and Soil Geography,
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ZMIINY ISLAND PRIMITIVE SOILS

Summary
This article embraces results of the Zmiiny island primitive soil re-

searches, particularly of the soils allocated on the solid silicate rocks and stony 
bark of their weathering with the stoutness up to 6-10 sm. The conditions and 
processes of the primitive soils’ formation, as well as the patterns of their 
distribution and peculiarities of their chemical composition are characterized. 

Keywords: Zmiiny island, solid silicate rocks, primitive soils, rocky 
and pebble soils.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

Проаналізовано передумови виникнення та історичні аспекти 
становлення українського ґрунтознавства як науки. Освітлені 
основні етапи розвитку сучасних наукових шкіл українського 
ґрунтознавства.
Ключові слова: українське ґрунтознавство, історія науки, школи 
ґрунтознавства.

Вступ 

Корені наукових знань про ґрунти сягають глибокої давнини і 
пов’язані із зародженням і поступовим становленням землеробства. Тися-
чі років розвитку людства були лише періодом накопичення розрізнених 
фактів, спостережень, гіпотез, які передавались із покоління в покоління. 
Грунт завжди був важливою природною виробничою силою людського 
суспільства і давно став предметом праці. Не дивно, що питання історії 
науки про грунт освітлювалися в працях  видатних учених, передових 
людей кожної епохи. Та й на сьогодні питання історії науки про ґрунтовий 
покрив залишається актуальним і мало вивченим. У відтворенні історії 
вітчизняного ґрунтознавства значну роль відіграли праці Г. Г. Махова, 
О.  І. Набоких, Г. С. Гриня, М. К. Крупського, Д. Г. Віленського та ба-
гатьох інших. Значний внесок мають і окремі історичні напрацювання 
сучасників — професорів В. А. Вергунова, В. І. Канівця, С. П. Позняка, 
Д. Г. Тихоненка, І. І. Назаренка, Є. Н. Красєхи, В. І. Михайлюка, акаде-
міків В. В. Медвєдєва, Б. С. Носка, доцента Я. М. Біланчина та інших. 
Отже, тема цієї роботи є актуальною.

© Тригуб В. І., Попельницька Н.
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Передумови виникнення ґрунтознавства як науки

Ґрунтознавство як одна із наймолодших географічних наук склала-
ся наприкінці XIX століття. Але найперші історичні згадки про ґрунти на 
території сучасної України та їхнє використання стосується часів енеоліту 
(IV тисячоліття до н.е.), періоду розвитку  культури давніх племен, зокре-IV тисячоліття до н.е.), періоду розвитку  культури давніх племен, зокре- тисячоліття до н.е.), періоду розвитку  культури давніх племен, зокре-
ма в Подніпров’ї та Подністер’ї. В античних наукових працях Геродота 
(V ст. до н.е.) є згадка про темні та глибокі ґрунти вздовж Борисфена 
(Дніпра), які він бачив під час подорожі по Скіфії. Перші описи земель, 
що дійшли до нас з часів Київської Русі, датовано VII–IX століттям в хро-VII–IX століттям в хро-–IX століттям в хро-IX століттям в хро- століттям в хро-
ніках Візантії та описах арабських мандрівників та торговців. Ці описи 
стосуються першочергово монастирських і церковних земель, також і 
тих, що розташувалися на шляху іноземців. У XI столітті в Київській Русі 
існував якісний облік земель за видами угідь. Основними письмовими ма-
теріалами про землі впродовж XV–XVII ст. були «писальні книги», в яких 
відображали відомості про реєстрацію земель, їхню кількість та якість. 
Ці книги є першими в історії науки відомими грунтово-оцінювальними 
працями, які мали, як на той час, досить високий науковий рівень [10].

Велика роль у зародженні ґрунтознавства, як окремої географічної 
науки, належить ученим-геологам. Вони ретельно вивчали «літогенну 
основу» ґрунтового шару. Саме вони дали верхньому шару розрихленого 
елювію та продуктам його перевідкладення назву «ґрунт». Та офіційна 
у світовому вимірі як спеціальна наука, ґрунтознавство розпочало своє 
існування з виходом праці В. В. Докучаєва «Русский чорнозем». Саме в 
цій монографії розглянуто теоретичні основи нової науки, що фактично 
узагальнила багатовікову роботу, пов’язану з накопиченням практичних 
знань про ґрунт та його властивості [7].

Етапи розвитку українського ґрунтознавства

На сьогодні дуже складно виокремити українське ґрунтознавство 
із російського, оскільки існує велике спільне підґрунтя не тільки стосовно 
персоналій, а й у проведених широкомасштабних дослідженнях, що за-
клали теоретико-методологічні основи цього напрямку науки.

Про існування українського ґрунтознавства широко заговорили 
тільки в 20 — на початку 30-х років минулого століття, засновником 
якого, на думку багатьох вчених був професор Григорій Григорович Ма-
хов (Махів). Стосовно існування вітчизняного ґрунтознавства, професор 



116

Тригуб В. І., Попельницька Н.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

Г. Г. Махов писав так: «Не только территориальное обособление Украины 
как Республики, но и целый ряд иных и весьма существенных причин 
даёт нам основания говорить об «Украинском почвоведении», как от-
дельном, несколько своеобразном по методике и идеям, ответвлении этой 
дисциплины. Ещё в дореволюционный период украинское почвоведение 
получило наименование «южной школы», а «украинская методика» слу-
жила одной из интересных и дискуссионных тем последних Всесоюзных 
съездов в Москве и Ленинграде в 1926–27 гг.» [8]. 

Стосовно періодизації становлення й розвитку ґрунтознавства в 
Україні існує низка спеціальних досліджень. Найбільш відомими і часто 
цитованими істориками аграрної науки в Російській Імперії є періодизації 
Б. К. Єнкена і В. В. Морачевського. Більш фундаментальна хроноло-
гічна періодизація вітчизняної аграрної науки пропонується вченими у 
20-х роках минулого століття — у працях В. В. Вінера, О. Г. Дояренка, 
М. К. Недокучаєва та інших учених [2]. В основу періодизації українсько-
го ґрунтознавства покладено ознаки науковості та історизму: методологія, 
державна зацікавленість, видання  наукових праць, тощо.

Перший етап — накопичення первісних знань про ґрунт і його 
безсистемне використання, а також описове узагальнення їх, починаючи 
з XI ст. у вигляді, наприклад, літопису Нестора-літописця. Цей етап, у 
часовому вимірі як найбільший, умовно поділяється на два періоди. Пер-
ший період — це описове ґрунтознавство, яке існувало до 1483 р. Другий 
період містив популяризацію наукових знань про ґрунт, що фактично 
розпочалася із праці слов’янського мислителя Юрія Дрогобича, яка була 
опублікована в Італії у 1483 р. Характерною особливістю другого періоду, 
який триває до 20-х років XVII ст., є спроба не тільки узагальнити знання 
про ґрунт у вигляді більш системних трактатів, а й спроба через існуючі 
освітні заклади, в першу чергу церковно-приходські школи, колегіуми, 
викладати як господарський спецкурс.

Другий етап починається зі створення Аптекарських городів на 
Полтавщині у 1721 р., де знання про ґрунт і його особливості викорис-
товуються в загальнонауковому процесі стосовно підвищення продук-
тивності вирощуваних культур. Він триває до 1809–1811 рр. Досить від-
повідальне ставлення до результатів діяльності польових аптек поблизу 
Києва, Переяслава, Полтави, Лубен та інших міст на території сучасної 
України сприяли розвитку практичної агрономії серед населення і по-
ширенню цих знань через різні друковані засоби в навчальний процес у 
колегіумах та інших початкових школах [2]. Із створення у 1809 р. по-
казового саду В. Каразіна в с. Основ’янці (нині Харківщина) та Імпера-
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торського Нікітського ботанічного саду ґрунт стає предметом системних 
наукових досліджень.

Третій етап продовжується до 1884 р. Він пов’язаний із ство-
ренням перших наукових інституцій — Полтавського дослідного поля та 
Дослідного господарства Фальц-Фейна в Новоросії. Цей етап поділяється 
на два періоди: перший (1811–1861 рр.), коли про ґрунт говорять як про 
складову науково-освітнього процесу у вищих навчальних закладах при 
викладанні предмету «сільське господарство», і другий (1861–1884 рр.), 
коли ґрунтознавство розглядається як першооснова агрономії в межах 
прикладного існування сільськогосподарської науки.

До цього періоду відносяться і перші спроби узагальнення відо-
мостей про ґрунтовий покрив і складення ґрунтових карт. Цій діяльності 
сприяла організація Товариства Сільського господарства Південної Росії 
в 1828 р. для організації культурного господарювання в Новоросії, Бесса-
рабії, Криму та за землях Війська Донського. Для оцінки земельних угідь 
були виконані перші, т.з. «піонерні» дослідження, з метою визначення 
полів для пшениці, винограду, овочів, картоплі тощо. Вже в 1834 р. член 
Товариства Г. Криницький підготував «Наставление о возделывании ку-«Наставление о возделывании ку-
курузы», в якому наведені вимоги до якості грунтів. Назване Товариство 
Сільського господарства видавало спеціальні «Листки-наставления», в 
яких наводилися сільськогосподарські відомості, в т.ч. і про ґрунти краю. 
В такому «Листку» за 1835 р. був оприлюднений Огляд сільськогоспо-«Листку» за 1835 р. був оприлюднений Огляд сільськогоспо- за 1835 р. був оприлюднений Огляд сільськогоспо-за 1835 р. був оприлюднений Огляд сільськогоспо-був оприлюднений Огляд сільськогоспо-
дарських закладів Новоросійського краю та Бессарабської області, де 
вміщувалися також і відомості про ґрунти. А в 1838 р. «Листок» друкував 
погляди на подальший розвиток сільського господарства, а при цьому 
наголошував на ретельних ґрунтових дослідженнях.        

Цікаво, що вже в 1851 році була видана Ґрунтова карта Євро-
пейської Росії, складена В.К. Веселовським по відомостям про ґрунти 
шляхом опитування на місцях землевпорядників, землевласників, в тому 
числі і в губерніях, які з 1918 р. стали відноситися до території України. 
Карта мала лише 8 знаків, з них з генетичною основою лише два — чор-
нозем і солонець. Решта — це геологічні назви. Карту ґрунтів від Пруту 
до Інгулу склав відомий бессарабський агроном А. І. Гроссул-Толстой 
в 1856 р. В 1873 р. було видано карту Східноєвропейської рівнини за 
редакцією В. І. Чаславського. На ній було виділено уже 32 умовні знаки 
для відображення різних ґрунтів [10].

В цей період вагомий внесок зробили праці вчених Харківського 
університету Н. Д. Борисяка і І. Ф. Леваковського. У праці «О чернозе-
ме» (1851 р.) Н. Д. Борисяк вперше подає науково обґрунтовану про-



118

Тригуб В. І., Попельницька Н.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

фільно-морфологічну, мінералогічну, хімічну, географічну і агрохімічну 
характеристику чорноземів. Професор І. Ф. Леваківський у своїх працях 
«Материалы для изучения чернозема» (1871), «Некоторые дополнения 
к исследованию над черноземами» (1888) подає опис чорноземів, при-подає опис чорноземів, при-
уроченість їх до різних елементів рельєфу, а також методику визначення 
вмісту гумусу і його складу [10].

Узагальнюючу оцінку існування перших трьох періодів зробив 
Г.  Г. Махов, який підкреслював: «До-Докучаевский период почвоведения 
на Украине не представляет научного интереса и является лишь рядом 
попыток подойти к учету почвы, как фактора сельского хозяйства; это 
были по преимуществу статистические работы, приведшие даже к со-
ставлению почвенных карт некоторых губерний (на основании анкетных 
данных), карт, правда, — далеких от того, что принято называть теперь 
«почвенной картой» и лишенных не только научной ценности, но и того 
оценочного значения, которое им старались придать» [8]. Але тільки 
з урахуванням того, що у монографії В. В. Докучаєва налічується 40 
звертань до праці Н. Д. Борисяка «О черноземе», а в цілому з іншими 
роботами — 74, та безліч звертань в працях В. В. Докучаєва до публікацій 
І. Ф. Леваківського (всього 116, в тому числі 47 — в «Русском чернозе-
ме»), то мабуть дослідження і праці Н. Д. Борисяка і І. Ф. Леваківського 
були великовагомими [4].

Четвертий етап (1884–1910 рр.) — це т.з. «докучаєвське» ґрун-
тознавство. Наука увійшла у період справді наукового напряму, який 
починається з Полтавської комплексної географічної експедиції, яку очо-
лив В. В. Докучаєв у 1887–1891 рр. В цей період в Полтавській губернії 
проводяться більш систематичні і детальні дослідження ґрунтів саме 
В.В  Докучаєвим та його учнями: В. І. Вернадським, Г. М. Висоцьким, 
Г. І. Танфільєвим і іншими. Були детально вивчені властивості чорнозем-
них ґрунтів, відкрито новий тип ґрунтів — сірі лісові, встановлена за-
лежність розповсюдження ґрунтів від висоти місцевості та зволоженості 
території [3]. Виникали нові товариства, що сприяли розвитку сільського 
господарства, в т.ч. надавали великої уваги оцінювання грунтів. По суті, 
з’явилися регіональні ґрунтові дослідження.          

 Важливою подією, що мала величезне значення для ґрунтознав-
ства, стала Всесвітня виставка у Парижі в 1889, на якій В. В. Докучаєв 
експонував колекцію ґрунтів і супровідні матеріали — карти, малюнки, 
таблиці аналізів, друковані видання. Перелік головних типів чорноземів 
починався з чорноземів південно-західного району чорноземної зони [10]. 
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Це, власне, західна частина Катеринославської і Херсонської губерній, 
південна — Подільської, Волинської і Київської, вся Полтавська і сусідні 
частини Харківської та Чернігівської губерній.

П’ятий етап (1910–1920 рр.), що названий «набоковським» в 
історії формування ґрунтознавства. Під науковим керівництвом профе-
сора Олександра Ігнатовича Набоких проводяться дослідження ґрунтів 
усіх губерній, що входять до сучасної України. З 1905 р., працюючи на 
посаді екстраординарного професора Імператорського Новоросійського 
(Одеського) університету, О. І. Набоких очолив перші широкомасштабні 
рекогносцирувальні дослідження ґрунтів на землях Новоросії, Поділля, 
Слобожанщини, Подніпров’я. Підсумком стало складання перших 10-вер-
стних карт колишніх Харківської, Подільської, Херсонської та Київської 
губерній [1]. Поряд із вагомими теоретичними та практичними розробка-
ми, О.І. Набоких вдалося здійснити мрію свого вчителя В. В. Докучаєва і 
заснувати у 1916 р. фактично перший ґрунтовий музей для популяризації 
вітчизняного ґрунтознавства, який діє при Одеському аграрному універ-
ситеті і дотепер. Його експонати сприяли відкриттю аналогічних музеїв у 
Харківському університеті, а також наповненню експонатами спеціальних 
музеїв Росії та інших країн світу.

Шостий етап (1921–1929 рр.) виділяється як «махівський» 
час в ґрунтознавстві. В цей період масово досліджуються ґрунти для 
створення першої синтетичної ґрунтової 25-верстної карти Української 
РСР, а також створюється 33 дослідних станцій для потреб наукового за-
безпечення колективного ведення сільського господарства в республіці. 
Результати цих робіт увійшли до 10-томного видання «Матеріали дослі-
джень ґрунтів України». Видано перший підручник «Ґрунтознавство» в 
1925 р. Г. Г.  Махів являється автором першої ґрунтової карти країни в 
масштабі 1: 9000000, яка була оприлюднена в 1926 р. В ній були виокрем-
лені ґрунтові зони, провінції та райони. Г. Г. Махів був організатором 
і директором першого Інституту експериментального ґрунтознавства 
при СГНКУ (1922 р.), одним із теоретиків вітчизняного меліоративного 
ґрунтознавства (роботи 1930-х років), що прославило його і українське 
ґрунтознавство у світі. Він був також автором першої повної класифікації 
ґрунтів США, розробленої в 1951р. [2].

Сьомий етап (1930-1959 рр.) «соколовський» період ґрунтоз-
навства. В ті часи проводилися широкомасштабні дослідження ґрунтів 
України з метою підвищення їхньої родючості, а також продуктивності 
агрофітоценозів у межах ведення зональних систем землеробства.
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Найбільш унікальними за своїми науковими здобутками в цей етап 
є праці академіка О. Н. Соколовського. Під його керівництвом відбувся 
перехід усього загалу радянських ґрунтознавців на позиції агрознавства 
і колоїдної хімії, проводилися роботи з картографування ґрунтів на те-
риторії України, здійснювався великий проект окультурювання кількох 
мільйонів гектарів солонців на території України. О. Н. Соколовський 
досліджував колоїди та структуру ґрунту, його фізичні та фізико-хімічні 
властивості, динаміку гумусу залежно від вбирної здатності та складу 
вбирних катіонів ґрунту, розробив індексацію ґрунтових горизонтів, те-
оретичні основи класифікації та картографування ґрунтів, їхньої хімічної 
меліорації. Багато уваги приділяв картографуванню ґрунтів на різних 
територіях.

В цей період було створено спеціальну інституцію, що поєднала 
ґрунтознавців та агрохіміків.

Восьмий етап (1959-1990 рр.) — це «радянський» період ґрун-
тознавства. Існує в межах державної політики СРСР щодо галузі. Є 
теоретичною і практичною основою систем землеробства, а також інду-
стріальних і інтенсивних технологій основних польових культур. Про-
тягом 1957–1961 рр. на території України проводяться великомасштабні 
обстеження ґрунтів за інструкціями і методичними матеріалами польово-
го картографування ґрунтів і їхнього агровиробничого групування. Для 
кожного господарства були складені ґрунтові карти масштабу 1:10000 і 
25000 та районі ґрунтові карти масштабу 1:50000. Узагальнивши резуль-
тати суцільних великомасштабних ґрунтових обстежень, у 1972 році М. 
К. Крупський зі співробітниками видали обласні карти ґрунтів України 
масштабу 1:200000 та пояснювальні записки до них, а також було видано 
карту ґрунтів України в масштабі 1: 750 000 [3].

Протягом цього періоду були видані монографічні роботі: «Атлас 
почв Украинской ССР» (1979), «Черноземы СССР (Украина)» (1981), 
«Полевой определитель почв» (1981), «Природа Украинской ССР. Почвы» 
(1986), «Почвы Украины и повышение их плодородия» (1988) та інші.

Дев’ятий етап відбувався від 1990 р. і до сьогодення. Він роз-
вивав «українське» ґрунтознавство в межах наукового забезпечення 
агарного сектору держави в умовах існування різних форм власності. 
На сучасному етапі розвитку ґрунтознавства дуже сильно скоротилися 
дослідження науково-прикладного характеру, немає потрібного фінан-
сування, скорочені до мінімуму великомасштабні ґрунтові і агрохімічні 
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обстеження. Все це пов’язано із значним скороченням, а то і відсутністю 
державного фінансування та низкою інших причин. 

Сучасні наукові школи ґрунтознавства в Україні 
Вивчаючи історію ґрунтознавства в нашій країні, цікавість ви-

кликає не тільки періодизація, а й діяльність окремих наукових шкіл, 
що створені за радянських часів. Історія визначення поняття «наукова 
школа» має досить давнє коріння. Кожний еволюційний крок розвитку 
науки давав більш чітке її трактування. В своїй статті ми використали 
визначенням українських дослідників Ю. М. Краснобокова і К. М. Лем-
ківського: «...наукова школа — це неформальна творча співдружність у 
межах будь-якого наукового напряму висококваліфікованих дослідників, 
об’єднаних спільністю підходів до вирішення проблеми, стилю роботи, 
спільного наукового мислення, ідей і методів їх реалізації» [6]. Це тракту-
вання доцільно доповнити визначенням, яке запропонував Ю. О. Храмов. 
За Юрієм Олексійовичем, сучасну наукову школу визначають як «... не-
формальну творчу співдружність  дослідників різних поколінь високої 
наукової кваліфікації на чолі з науковим лідером на основі лабораторії чи 
відділу Наукового інституту, кафедри вузу в межах будь-якого наукового 
напряму, що об’єднуються єдністю підходів до вирішення проблеми, 
стилем роботи і мислення, оригінальністю ідей і методів реалізації на-
укової програми, отримавши значущі результати, завоювавши авторитет 
і суспільне визнання в даній галузі знань» [2].

Розвиток українського ґрунтознавства пов’язаний із формуванням 
загальновідомих наукових шкіл в сучасній Україні — харківської, київ-
ської та одеської. До речі, початок формування одеської наукової школи 
було здійснено ще в першій половині XIX століття, коли було органі-XIX століття, коли було органі- століття, коли було органі-
зоване Товариство Сільського господарства Південної Росії. Протягом 
40–50-х років, після приєднання Західних областей до України, вчені 
Радянського Союзу допомогли розвинутися четвертій школі — Львів-
ської. В представленій роботі ми коротко розглянемо діяльність чотирьох 
наукових шкіл сучасного ґрунтознавства, які, на наш погляд, вклали 
значний внесок в розвиток ґрунтознавчої науки: Харківську, Київську, 
Одеську і Львівську.

Харківська школа ґрунтознавства. Початок діяльності перших 
двох або їх формування припадає на другу половину XIX ст. На початко-
вому етапі існування у її витоків стоять Н. Д. Борисяк із працею «О чер-
ноземе» (1851) та І. Ф. Леваківський із роботою «Материалы для лечения 



122

Тригуб В. І., Попельницька Н.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

черноземов» (1871). Вони базували свою наукову діяльність на існуючих 
ґрунтознавчих методиках досліджень або визначеннях. 

Найбільш успішними за своїми науковими здобутками є праці 
академіка О. Н. Соколовського. Олексій Никанорович займався науково-
педагогічною діяльністю в Харкові з 1924 по 1959 рр. Під його керівни-
цтвом відбувся перехід усього загалу радянських ґрунтознавців на позиції 
агрознавства і колоїдної хімії, проводилися роботи з картографування 
ґрунтів України, здійснювався великий проект окультурювання кількох 
мільйонів гектарів солонців на території України. Значний внесок у роз-
виток українського ґрунтознавства мало створення науково-дослідної 
кафедри на чолі із О. Н. Соколовським, Г. Г. Маховим та Д. Г. Віленським. 
Завдання науково-дослідної кафедри полягало у тому, щоб різнобічно ви-
вчати ґрунти України як основну продуктивну силу. Провідними можна 
вважати а) характер типів і варіантів ґрунтів; б) виявлення їхньої мор-
фології та їх розподілу по території республіки; в) з’ясування проблем 
географії і топографії ґрунтів; г) вивчення динаміки ґрунту як складного 
фізико-хімічного комплексу та ін. 

Окреме місце в становленні Харківської школи ґрунтознавства 
вже радянського періоду займає Георгій Миколайович Висоцький (1865–
1940 рр.). Він дослідив «...процеси кругообігу вологи і руху солей в 
ґрунті», а також вплив рослинності та фауни на роль рельєфу і ґрунту в 
ґрунтоутворенні. Саме Георгій Миколайович вперше почав досліджувати 
водний баланс ґрунтів і глибоких ґрунтових і підґрунтових горизонтів, а 
також, незалежно від В. В. Докучаєва та більш удосконалено, розвинув 
концепцію зональності [7].

Ця школа успішно реалізує себе й тепер, у першу чергу за рахунок 
діяльності Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О. Н. Соколовського» та Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. До плеяди сучасних, ви-
знаних у науковому світі, імен харківської школи належать академіки 
В.  В. Медвєдєв та Б. С. Носко, члени-кореспонденти УААН С. А. Балюк, 
М. Й. Долгілевич, Р. С. Трускавецький, С. Ю. Булигін, В. І. Кисіль та інші.

Київська наукова школа ґрунтознавства. Характерною рисою 
Київської школи було геологічне та геоботанічне направлення. І це не 
випадково, адже фундаторами її стали видатні геологи, викладачі Універ-
ситету Святого Володимира (нині — Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка) професори К. Н. Феофілактов (1818–1901 рр.), 
П. Я. Армашевський (1851–1919 рр.), П. Н. Венюков (1858–1916 рр.), 
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В. С. Тарасенко (1895–1926 рр.). Одними з теоретиків були академіки 
К. К. Гедройц (1872–1932 рр.) і П. А. Тутковський (1858–1930 рр.). Обидві 
науково-дослідні школи, Київська і Харківська, у всі часи існування вза-
ємодоповнювали одна одну при розв’язанні загальнодержавних завдань.

Сучасна Київська школа ґрунтознавства продовжує своє існування 
в основному при Інституті землеробства УААН (академік Г. А. Мазур, 
професор М. М. Єрмолаєв), а ось в Національному аграрному універ-
ситеті — такі, як академік П. С. ҐІогребняк (1900–1976 рр.). професори 
М. К. Шикула (1925–2006 рр.), О. Ф. Гнатенко (1951–2001 рр.), А. І. Сі-
рий (1937–2002 рр.), наукові співробітники А. Д. Балаєв, В. О. Андрі-
єнко. Великий внесок зробив і всесвітньо відомій вчений-ґрунтознавець 
Григорій Григорович Махів.

Одеська наукова школа ґрунтознавства. Багато недосліджено-
го або взагалі комплексно не вивченого залишається стосовно Одеської 
школи ґрунтознавства. Її становлення і розвиток пов’язані з видатною 
особистістю, наукова спадщина якого й дотепер впливає на подальший 
розвиток Українського ґрунтознавства — з Олександром Ігнатовичем 
Набоких. На жаль, як і у випадку з багатьма іншими вченими, його ім’я 
не часто згадують не тільки російські історики ґрунтознавства, а й укра-
їнські. 

Становлення Одеської школи пов’язане з кафедрою агрономії 
Імператорського Новоросійського (сьогодні — Одеського) університету. 
З 1905 р., працюючи на посаді екстраординарного професора цього вузу, 
О. І. Набоких очолив перші широкомасштабні рекогносцирувальні до-
слідження ґрунтів на землях, підсумком яких стало складання перших 
10-верстних карт колишніх Харківської, Подільської, Херсонської та Ки-
ївської губерній. Поряд із вагомими теоретичними та практичними роз-
робками, Олександру Ігнатовичу вдалося здійснити мрію свого вчителя 
В. В. Докучаєва і заснувати у 1916 році фактично перший ґрунтовий му-
зей для популяризації вітчизняного ґрунтознавства, який діє при Одесько-
му аграрному університеті і дотепер. Його експонати сприяли відкриттю 
аналогічних музеїв у Харківському університеті та у м. Харкові, а також 
наповненню експонатами спеціальних музеїв Росії та інших країн світу. 
Протягом 1905–1928 рр., разом із О. І. Набоких, Одеську школу ґрунтоз-
навства на світовому рівні продовжує репрезентувати видатний вчений-
ґрунтознавець професор Г. І. Танфільєв (1857–1928 рр.). Постать Гаврила 
Івановича для розвитку українського ґрунтознавства й освіти є багато в 
чому знаковою. Він володів кількома іноземними мовами, спілкувався з 



124

Тригуб В. І., Попельницька Н.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

видатними географами Німеччини, Австро-Угорщини, Франції; пропагу-
вав у рідному університеті передові ідеї, погляди, наукові положення, що 
дало йому змогу вивести Одеську географічну школу в число провідних 
у Радянському Союзі. У 1888 р. його обирають секретарем Ґрунтової 
комісії під головуванням В. В. Докучаєва, а протягом 1899–1905 рр. він 
вже очолює її. З 1905 р. веде курс ґрунтознавства у Новоросійському 
університеті (1905–1928 рр.) та в Одеському сільгоспінституті (1918-
1928 рр.). Крім того, протягом 1918–1926 рр. очолює відділ природно-іс-
торичних досліджень Одеської обласної сільсько-господарської станції. 
У 1911–1928 рр. він — голова Одеського товариства природодослідників. 
Г. І. Танфільєв є один із авторів ґрунтової карти Європейської Росії, що 
отримала в Парижі на Всесвітній виставці 1900 р. Велику Золоту медаль. 
Вчений приніс всесвітню географічну славу всім частинам Російської 
імперії та Радянського Союзу, зокрема й Української РСР.

Дещо раніше, наприкінці 40-х років (1948–1952 рр.) в складі гео-
лого-грунтового факультету існувала кафедра ґрунтознавства, яку очолю-
вав доцент С. С. Бракін. Співробітники кафедри Ф. С. Скаб, М.  І.  Кра-
ковський, Н. І. Вардіашвілі, О. А. Кирюшкін та ін. під керівництвом та 
за участю завідувача кафедри досліджували ґрунтоутворюючі процеси 
на водорозділах, в долинах малих річок, на вітрових присухах лиманів. 
Вони вивчали процеси ерозії грунтів, процеси засолення грунтів, вплив 
антропогенного фактору на структуру та поширення грунтів, розробля-
ли класифікації грунтів та масштаби ґрунтової зйомки, визначали вміст 
гумусу, азоту, фосфору, калію, інших елементів, визначали механічний 
склад грунтів різних типів тощо. Після закриття геологічного відділення 
кафедра була реорганізована в кабінет грунтознавства, який існував до 
відродження кафедри в 1967 р.  

Одним із яскравих представників Одеської школи є засновник 
нової кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державно-
го університету імені І. І. Мечникова та науково-дослідної лабораторії, 
доктор сільсько-господарських наук, професор Іван Миколайович Го-
голєв. За його ініціативи та за його керівництвом у травні 1967 р. при 
новоствореній кафедрі організується окрема ґрунтознавча експедиція. 
Впродовж 1967–1992 рр. спеціалізованою кафедральною ґрунтознавчою 
експедицією під науковим та методичним керівництвом проф. І. М. Гого-
лєва проведені великомасштабні обстеження і польові знімання ґрунтів 
колгоспів і радгоспів України. Роботи виконувалися в Красноярському 
краї, в Магаданській і Читинській областях Російської Федерації, на пів-
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дні України, в Північному і Центральному Казахстані на площі загалом 
понад 6 млн. га [5]. 

Паралельно з ґрунтово-географічними експедиційними роботами  
І. М. Гоголєв започатковує дослідження генетико-виробничих особли-
востей та еволюції чорноземних і каштанових ґрунтів степової зони від 
Задністров’я на заході до Забайкалля на сході. Особливого значення вчений 
надавав грунтово-генетичним дослідженням на півдні України.

З 1991 р. з ініціативи професора І. М. Гоголєва були започатковані 
роботи з організації дослідно-виробничої мережі моніторингу ґрунтів на 
масивах зрошення Одеської області. Узагальненням наукового і виробни-
чого досвіду зрошення ґрунтів в Одеській області за останні тридцять років 
стала монографія «Орошение на Одесщине», що вийшла з друку в 1992 р. за 
науковою редакцією І. М. Гоголєва. 

У 1994–1995 рр. під безпосереднім керівництвом та за участю Іва-
на Миколайовича закладена мережа стаціонарних ділянок довготривалого 
(до 100 років) ґрунтово-географічного моніторингу на масивах зрошення 
Придністров’я і Придунав’я Одещини, де режимні грунтово-моніторин-
гові дослідження безперервно проводяться і дотепер. Енциклопедичні 
знання та багатющий польовий досвід професора І. М. Гоголєва в галузі 
класичного ґрунтознавства, масштабність організованих ним досліджень 
з географії і меліорації ґрунтів принесли йому визнання та славу видатного 
вітчизняного вченого-ґрунтознавця [11, 12]. До найвідоміших сучас-
них учених-ґрунтознавців цієї школи слід також віднести професорів 
Є. Н.  Красєху, С. П. Позняка, В. І. Михайлюка, доцентів Я. М. Біланчина, 
П. І. Жанталая, М. Й. Тортика та інших вчених. 

Львівська наукова школа ґрунтознавства. Львівська школа є 
досить молодою, оскільки про неї заговорили лише в 60-х роках XX  ст. 
Вона була пов’язана як із самим І. М. Гоголєвим, так і з його учнями 
професорами Міллером Гаврилом Петровичем та Позняком Степаном 
Павловичем. Перший з них вивчав ґрунти як частину («дзеркало») ланд-«дзеркало») ланд-дзеркало») ланд-») ланд-) ланд-
шафту, а другий — провідні закономірності розповсюдження, структуру 
та властивості ґрунтів. 

Одним із перших українських дослідників Львівської школи, який 
детально вивчав дерново-карбонатні ґрунти («рендзини») Малого Полісся 
був І. М. Гоголєв (починаючи з 1947 р.). Він висвітлив ґенезу цих ґрунтів, 
особливості їхнього профілю, дав їх генетико-виробничу характеристику, 
запропонував заходи для підвищення родючості. Дослідження з карто-
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графування ґрунтів у Львівському університеті також були започатковані 
І. М. Гоголєвим вже у 1957 р., коли в Україні були розгорнуті велико-
масштабні обстеження ґрунтів. 

Сьогодні до складу Львівської ґрунтознавчої школи входять пере-
важно ґрунтознавці і агрохіміки Львівського національного університету 
імені Івана Франка та Львівського національного аграрного університету. 
Наукова робота пов’язана з розробкою теоретичних і практичних основ 
ґенези, розповсюдження, картографування, класифікації та складу ґрун-
тів, впливу на них антропогенного фактору, фундаментальних питань еко-
логічної ролі ґрунту в біосфері, раціонального використання та охорони 
ґрунтів, узгодження класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів 
ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікації. Основні 
сучасні досягнення висвітлені в фундаментальних працях: «Картогра-
фування ґрунтового покриву» в 2003 р., «Чинники ґрунтоутворення» в 
2007 р., «Ґрунтознавство і географія ґрунтів» в 2010 р., «Хімія ґрунтів» в 
2011 р. В 1998 році була започаткована серія «Ґрунти України», а в 2009 
році — серія «Українські ґрунтознавці».

Протягом двох останніх десятиліть Одеська і Львівська школи 
тісно співпрацюють. Взаємопроникнення ідей, принципів, поглядів, 
підходів, результатів двох оригінальних шкіл сприяє загальному прогре-
сивному розвитку ґрунтознавства та географії грунтів.

Висновки

Минуло не одне століття до того, коли ґрунтознавство сформува-
лось як наука. Розвиток кожної науки диктується запитами суспільства, і 
йому властиві критичні моменти в науковому пізнанні, які являються сві-
доцтвом переходу від одного етапу розвитку до іншого. Підтвердженням 
розвитку та становлення науки є розширення кола проблем, які вирішу-
ються шляхом збагачення новими ідеями раніше створеної теоретичної 
бази, зокрема системи думок, поглядів, принципів, тощо.

Час розвитку географічної науки, ґрунтознавства, є складним, 
як і географії в цілому. Недарма розвиток ґрунтознавства активізувався 
тоді, коли почали формуватися такі науки, як геоботаніка, зоогеографія, 
геохімія, ландшафтознавство, гідрологія, картографія та ін. Саме після 
розвитку географії в цілому, після накопичення ґрунтознавчої інформації, 
щільної потреби в теорії цієї науки почало утворюватися наукове ґрун-
тознавство.
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Нове покоління має знати фундаментальні роботи минулих років. 
Історія — це не лише пам’ять попередників. Це перш за все, — основа 
істини, перепона для повторів і безкінечної фразеології [4].
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МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОШУВАНИХ 
АЛЮВІАЛЬНИХ ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА

Приведені результати досліджень морфолого-генетичних осо-
бливостей алювіальних ґрунтів масиву зрошення на острові 
Турунчук, що в заплаві нижнього Дністра на території Одеської 
області.
Ключові слова: Дністер, Турунчук, ґенеза ґрунтів, алювіальні 
ґрунти, морфологічна будова, карбонатність ґрунтів. 

Вступ

Метою наших досліджень було висвітлення питань генетико-мор-
фологічних особливостей ґрунтів центральної заплави нижнього Дністра. 
Щоби сягти мети роботи, вирішено було розв’язати наступні провідні за-
вдання: а) отримати фактичні матеріали ґрунтової зйомки на заплавних 
територіях Нижнього Дністра; б) виконати дослідження типових ключо-
вих ділянок; в) визначити типи та різновиди грунтів; г) виконати аналіз 
польового та камерального матеріалу. 

З давніх часів в заплавах річок людство займалось землеробством. 
Займаючи лише декілька відсотків суші на земній кулі, заплави продуку-
ють значну частину живої маси біосфери і їх біопродуктивність набагато 
вища усіх континентальних ландшафтів. Незважаючи на більш ніж двох-
сотрічний період досліджень цих ґрунтів (від часів М. М. Сибірцева), 
ґрунти заплав і на сьогодні вивчені недостатньо, особливо в генетичному 
відношенні. Недостатність вивчення ґенези і властивостей заплавних 
ґрунтів пояснюється складністю і динамічністю умов ґрунтоутворення. 
В заплавах річок формування ґрунтів відбувається під впливом паводко-
во/повенево-акумулятивних процесів, які сприяють нагромадженню на 

© Тортик М. Й.



131

Морфогенетичні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів...

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

поверхні заплав алювіальних наносів, характер і товщина яких залежать 
від режиму паводків, характеру поверхні заплави, віддаленості окремих 
її частин від русла річки, гіпсометричного рівня тощо [1, 5, 7]. Прийнято 
поділяти заплаву ріки на три частини: підвищену прируслову («при-
річищний вал»), вирівняну центральну («зернисту») і понижену при-
терасну. У прирусловій частині заплави формуються алювіальні дернові 
ґрунти. Для центральної частини заплави найбільш характерні алювіальні 
лучні ґрунти, а в притерасній частині в умовах надмірного зволоження і 
недостатньої аерації формуються алювіальні болотні ґрунти. Слід також 
зазначити, що ґрунтовий покрив заплав дуже строкатий, що пов’язано з 
міграцією різних частин заплави в результаті меандрування русла ріки. 
Саме з цим пов’язано поширення в заплавах річок похованих ґрунтів. 
Значна частка заплавних ґрунтів на території Одеської області залучена 
у сільськогосподарське виробництво, в тому числі їх використовують для 
зрошення. Проблеми ефективного іригаційно-меліоративного освоєння 
цих ґрунтів завжди були і залишаються актуальними.

 У 1959–1961 р.р. у заплаві нижнього Дністра на острові Турунчук 
були проведені гідротехнічно-меліоративні роботи по обвалуванню та 
одамбуванню земель з метою їх іригаційно-господарського освоєння на 
площі 1320 га. Вони можуть активно використовуватися в сільському гос-
подарстві, що визначає практичне значення цієї статті. Об’єктом нашого 
дослідження є ґрунтовий покрив заплави Нижнього Дністра, а предметом 
— морфолого-генетичні особливості структури алювіальних ґрунтів на 
масиву зрошення на острові Турунчук між річищами основного Дністра 
та Великого Турунчука.

Матеріали і методи досліджень

Роботи по дослідженню ґрунтів і ґрунтового покриву масиву 
зрошення острова Турунчук, їх генетико-морфологічних особливостей 
були організовані і виконані згідно із загальноприйнятими вітчизняними 
методичними рекомендаціями і вказівками [5,6] з використанням необ-
хідного спорядження і приладів, включаючи GPS та уточнену картогра-
фічну основу району робіт. Вихідною інформаційною базою про ґрунти 
і ґрунтовий покрив служили ґрунтова карта Одеської області масштабу 
1 : 200000 [4] та нарис до неї «Ґрунти Одеської області» [3]. Також були 
залучені для порівнянь матеріали ґрунтово-меліоративних досліджень на 
острові, що виконувались у 1960–1982 р.р. інститутом Укрпівдендіпро-
водгосп та співробітниками кафедри загального ґрунтознавства Москов-
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ського державного університету імені М. В. Ломоносова під керівництвом 
завідувача кафедри, д.б.н., професора Розанова Б. Г. [8].

В процесі маршрутно-рекогносцювального обстеження території 
масиву зрошення на вказаному острові були визначені місцерозташуван-
ня двох ключових ділянок («станцій»), проведено  вивчення природно-
меліоративних та господарсько-географічних умов і чинників формуван-
ня ґрунтів та ґрунтового покриву території, їх генетико-меліоративних 
особливостей та сучасного біолого-меліоративного стану.  На ключових 
ділянках («станціях») були закладені ґрунтові розрізи, глибина яких лі-
мітувалась рівнем підґрунтових вод (РПВ). Відповідно до методичних 
вказівок з польового вивчення та опису ґрунтового профілю у кожному 
із відкритих розрізів, на ключових ділянках  були проведені морфолого-
генетичні  дослідження. У ґрунтових розрізах  відібрані зразки ґрунтів і 
ґрунтоутворюючих порід та підґрунтових вод для наступного лаборатор-
ного та аналітичного вивчення.

Результати досліджень та їх аналіз

В природно-географічному відношенні територія масиву зрошен-
ня представляє ділянку низької заплави нижнього Дністра. Територія о. 
Турунчук складена великою (26-28 м) товщею алювіальних відкладів. 
Вони залягають на сизих сарматських глинах, які являються місцевим 
водоупором. Безпосередньо на сарматських глинах залягають водоносні 
піщано-гравелисті і галечникові відклади, товщиною 4–8 м. Кровлею для 
них є 3–5-метрова товща зеленувато-сірих, слабо водопроникних важких 
суглинків [8]. Затиснута між двома водоупорними горизонтами водо-
носна товща характеризується певною напірністю вод. Вище горизонту 
водоупорних важких суглинків залягає шарувата товща глин, мулистих 
суглинків, сапропелю різного ступеня оторфованості з лінзами водонос-
них пісків і супісків. Така будова алювіальної товщі заплави нижнього 
Дністра та значна її товщина є свідченням сучасного тектонічного за-
нурення цієї території [8], що ускладнюється русловими та ерозійними 
процесами.

В типових для заплави нижнього Дністра та її складової (о. Ту-
рунчук)  супераквальних і субаквальних ландшафтно-геохімічних умо-
вах сформувались алювіальні лучні, лучно-болотні і болотні ґрунти та 
їх мулисто-болотні різновиди. На сучасній території масиву зрошення 
формувались переважно алювіальні лучні, а в пониженнях рельєфу — 
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алювіальні лучно-болотні ґрунти щільного (глинистого) гранулометрич-
ного складу. Після одамбування території масиву зрошення в основному 
в 1961 р. і в подальшому проведення капітального планування поверхні 
припинилось періодичне затоплення його поверхні повеневими водами 
Дністра і Турунчука та надходження свіжих алювіальних мулистих на-
носів. Однак, завдяки близькому рівню підгрунтових напірних вод під-
тримується режим високої капілярної водонасиченості профілю ґрунтів 
буквально з 20-30 см від поверхні, зберігаються умови для поперемінного 
прояву процесів відновлення-окиснення R2O3 сполук.

Зрошення на о. Турунчук започатковано після одамбування маси-
ву, а  з  1967 р. зрошується уже вся площа масиву  водою із Дністра і Ту-
рунчука. Вода має мінералізацію 0,4–0,6 г/л з домішуванням дренажних 
вод із вертикальних насосних свердловин. В результаті зрошення водами 
задовільної і навіть умовної придатності меліоративний стан ґрунтів і 
земель масиву суттєво погіршився внаслідок розвитку процесів дегумі-
фікації, знеструктурення і злитизації, утворення на поверхні зрошуваних 
ґрунтів щільної тріщинуватої кірки, товщиною до 1,5-2,5 см. В останні 
10–12 років зрошення на масиві вибіркове, лише водою із р. Дністра. В 
пониженнях рельєфу — алювіальні лучно-болотні ґрунти. Вони останнім 
часом частіше всього виводяться з агро-господарського використання в 
районі досліджень.

З метою дослідження сучасних ґенетико-морфологічних особли-
востей  ґрунтів масиву зрошення на о. Турунчук наводимо основні резуль-
тати проведених нами польових досліджень ґрунтів ключових ділянок.

Ключова ділянка № 1. Закладена в центральній, відносно пони-
женій, частині заплави нижнього Дністра, у північно-східній частині 
масиву зрошення. Відносна висота поверхні в районі ділянки 1,2–1,5  м. 
Поверхня ґрунту розпушена, має чітко виражену зернисту структуру. 
Глибина ґрунтового розрізу сягає 165 см, добурено ручним буром до 
210  см. Підґрунтові води вскриті на глибині 185 см, через 30 хвилин рі-
вень їх встановився на глибині 160 см. Від 10 % НСI ґрунт слабко скипає 
з поверхні, донизу скипання помірне, а в нижній частині профілю — вже 
сильне. Ознаки локального оглеєння спостерігаються з 34 см, інтенсивне 
оглеєння профілю відчувається з 53 см.

Морфологічний опис профілю ґрунту ділянки  № 1
Нор — 0–22 см. Гумусовий орний. Зверху до глибини 5 см пух-

кий, сухий, світло-сірий, зернистої структури, середньошпаруватий. 
З глибини 5 см – вологий, однорідного темно-сірого кольору, злегка 
ущільнений, крихкий, грудкувато-зернистої добре вираженої структури. 
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Глинистого гранулометричного складу. Поодинокі тонкі корені рослин 
та канали черв’яків, уламки зруйнованих прісноводних раковин. Нижня 
межа горизонту рівна і співпадає з глибиною оранки.

Нп/ор (gl) — 22–46 см. Гумусовий підорний, з ознаками оглеєн-
ня,  ущільнений, злитого зложення, важко піддається копанню лопатою. 
Вологий, темно-сірий із сизувато-глянцевим відтінком в нижній частині 
горизонту. Глинистий, пластичний, добре виражена зернисто-горіхувата 
структура, на гранях структурних агрегатів колоїдний глянець. Небагато 
тонких коренів рослин. Поодинокі прісноводні раковини. Нижня границя 
горизонту рівна.

Нрgl — 46–67 см. Перехідний оглеєний. Переважають проце-
си відновлення, мобілізації й акумуляції заліза в умовах постійної чи 
майже постійної насиченості водою та наступного окиснення, якщо 
перенасиченість водою припиняється. Вологий, колір основної маси 
горизонту сизо-буро-темно-сірий з багаточисленними (20–40 % площі) 
іржаво-вохристими плямами залізистих новоутворень. На зрізі горизонт 
з мармуроподібним відтінком. Глинистий, неміцно-брилистої горіхува-
то-зернистої структури. Ущільнений, пластичний, мазкий. На гранях 
структурних агрегатів — колоїдний глянець. Поодинокі корінці рослин. 
Біогенно сильно перероблений. Нижня межа горизонту рівна.

[Н] kgl — 67–102 см. Гумусовий похований горизонт, оглеєний. 
Вологий до сирого. Сизувато-темно-сірий до чорного з іржаво-вохристи-
ми залізистими плямами. Глинистий, горіхуватої структури, масивного 
зложення, ущільнений, з ознаками палеобіогенної переробки. Поодинокі 
корінці рослин і щільні карбонатні новоутворення. Колоїдний глянець на 
гранях структурних агрегатів. Нижня межа горизонту рівна.

[Нр] kGl — 102–134 см. Гумусовий-перехідний похований, ущіль-
нено-злитий, оглеєний з крупними іржаво-вохристими залізистими пля-
мами. Неоднорідного кольору з переважанням сіро-сизого фону. Вогкий, 
важкоглинистий, невиразної горіхувато-призматичної структури, мазкий. 
Збагачений стяжіннями карбонатів, зрідка вицвіти солей. Окремі корінці 
рослин. Нижня межа горизонту рівна.

Р(h) kGl — 134–165 см. Перехідний до ґрунтоутворюючої поро-
ди, сильнооглеєний, висококарбонатний, збагачений новоутвореннями 
окиснено-закисного заліза. Насичений водою. Домінуючий фон забарв-
лення — сірувато-сизий, на зрізі оливково-мармуроподібний. Середньо-
глинистий, пластичний, злегка ущільнений, мазкий. Відсутнє коріння 
рослин. Висока  палеобіогенність. Нижня межа горизонту хвиляста.
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РkGl — 165–210 см і глибше. Ґрунтоутворююча порода — алю-
віальні глини, сильнооглеєні, висококарбонатні, оливково-буро-сизого 
кольору, вільна підгрунтова вода насичує всі пори. Рівень підґрунтових 
вод на дні розрізу встановлюється на глибині 160 см.

Визначення ґрунту: алювіальний лучний карбонатний глеюватий 
на алювіальних відкладах. 

Ключова ділянка № 2. Закладена на виположеному пониженні 
центральної заплави нижнього Дністра у північно-східній частині масиву 
зрошення. Відносний рівень поверхні знаходиться нижче 0 м.  Переліг 
(закинута рілля), проростає очерет, осока. Поверхня ґрунту брилисто-
тріщинувата із світло-сірою кіркою. Глибина ґрунтового розрізу 110 
см.  Рівень підґрунтових вод у розрізі після вскриття піднявся на 27 см і 
встановився на глибині 75 см. Від 10% НСI помірне скипання з поверхні 
і по всьому профілю. Оглеєння ґрунту по профілю з 11 см, інтенсивно 
— з 42 см.

Морфологічний опис профілю ґрунту ділянки  № 2
Нор (gl) — 0–19 см. Гумусовий орний, ущільнений. Вологий, 

темно-сірий. Масивно-злитого зложення, вірогідно солонцюватий. В 
нижній частині горизонту поодинокі іржаво-вохристі плями. Грудкува-
то-зернисто-горіхуватої структури. Глинистий, пластичний. Небагато 
тонкого коріння рослин, поодинокі грубі корені очерету.  Нижня межа 
горизонту рівна, співпадає з глибиною давньої оранки.

Нп/орgl — 19–42 см. Гумусовий підорний оглеєний, ущільнений, 
вірогідно солонцюватий, з багаточисленними в нижній частині горизонту 
(20–30 % площі) іржаво-вохристими плямами залізистих новоутворень. 
Сирий, темно-сірий із помітною буризною донизу, з 32 см сизуватий з 
суцільними іржаво-вохристими плямами. У вологому стані «сиркової» 
текстури, при підсиханні розпадається на крупногоріхувато-зернисті 
агрегати. Глинистий, пластичний, мазкий. Дуже небагато тонких коренів.  
Нижня межа горизонту рівна.

Нр Gl — 42–52 см. Перехідний оглеєний з крупними іржаво-вох-
ристими плямами заліза. Сирий, неоднорідного сизувато-сірого кольору 
з буризною, подібної текстури, що і вищележачий горизонт, глинистий, 
пластичний. При висиханні крупногоріхувато-зернистої структури, 
ущільнений, що типово для солонцюватих горизонтів. Дуже небагато 
тонких корінців рослин.  Нижня межа горизонту рівна.

Рhk Gl — 52–76 см. Перехідний до ґрунтоутворюючої породи, 
інтенсивно оглеєний із карбонатними новоутвореннями та численними 
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крупними плямами окиснено-закисного заліза. Сирий, в нижній частині 
горизонту мокрий. Неоднорідного сизо-сіро-бурого забарвлення. Глинис-
тий, мазкий, пластичний, «сиркової» текстури. При підсиханні ділиться 
на призмовидно-крупногоріхуваті агрегати, типові для солонцюватих 
горизонтів. Зустрічаються прісноводні раковини, поодинокі тонкі корені 
рослин. Нижня межа горизонту рівна.

Р(h)kGl — 76–110 см і глибше. Сильнооглеєна ґрунтоутворюю-
ча порода — алювіальні глини, із затіками гумусу, висококарбонатний, 
збагачений новоутвореннями (плямами) окиснено-відновного заліза. 
Насичений водою. Неоднорідного оливково-сизо-вохристого забарвлен-
ня із численними розпливчастими іржаво-вохристими плямами заліза. 
Глинистий, пластичний, мазкий, злитого зложення. Практично відсутні 
корені рослин.

Визначення ґрунту: алювіальний лучно-болотний карбонатний 
глейовий на алювіальних відкладах.

Із приведених вище результатів генетико-морфологічного вивчен-
ня алювіальних ґрунтів масиву зрошення на о. Турунчук  слід відзначити 
наступне:

• алювіальні ґрунти центральної заплави нижнього Дністра харак-
теризуються недиференційованим типом профілю, в якому виді-
ляються гумусово-акумулятивний (Н), верхній перехідний (Нр) і 
нижній перехідний (Рh)  горизонти;

• будова профілю досліджуваних ґрунтів подібна, проте алювіальні 
лучно-болотні ґрунти на відміну від алювіальних лучних відріз-
няються меншою потужністю гумусованої частини та загальною 
потужністю профілю;

• охарактеризовані ґрунти надзвичайно важкого — пересічно се-
редньо- і важко-глинистого гранулометричного складу. Завдяки 
цим особливостям гранулометричного складу алювіальні ґрун-
ти масиву зрошення сильно набухають при зволоженні і різко 
зменшуються в об’ємі (усадка) при висиханні. При висиханні на 
поверхні ґрунту утворюється досить щільна тверда кірка товщи-
ною 0,5–2,0 см з мереживом горизонтальних і вертикальних шпа-
рин, відбуваються процеси цементації-злитизації зложення, чому 
сприяє також систематичний орний обробіток ґрунту. Під’орні 
горизонти — практично повсюдно злито-масивного брилистого 
ущільненого зложення, що суттєво погіршує водно-фізичні влас-
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тивості і повітряний режим цих ґрунтів. Брилистість структури 
зростає донизу по профілю;

• капілярно-висхідне підняття води від рівня неглибоких (пересічно 
від 1 до 2 м) підґрунтових вод різного ступеня напірності обумов-
лює стабільно високу водонасиченість практично всього профілю 
алювіальних ґрунтів масиву зрошення. Цим обумовлені розвиток 
процесів оглеєння характеризованих ґрунтів;

• глибина появи, зовнішні ознаки та інтенсивність процесу оглеєння 
визначається насамперед від рівня підгрунтових вод. Проявляєть-
ся у вигляді іржавих та сизих плям різного розміру. Алювіальні 
лучні ґрунти масиву зрошення оглеєні з 30–40 см, а лучно-болотні 
— практично з поверхні. З глибиною інтенсивність оглеєння ґрун-
тового профілю зростає, досягаючи максимуму з глибини 80–100 
см в лучних і з 40–50 см в лучно-болотних ґрунтах. В умовах ста-
більного перезволоження-оглеєння профілю домінують процеси 
відновлювання, мобілізації й акумуляції заліза та наступного окис-
нення, якщо перенасиченість водою припиняється. Домінуючий 
по профілю колір алювіальних ґрунтів масиву є сіро-буро-сизим, 
з оливковим відтінком, на зрізі мармуроподібний. Типовими є ба-
гаточисленні іржаво-вохристі плями з розпливчастими контурами 
залізистих новоутворень, які сумарно займають до 20–40 % площі 
стінки ґрунтового розрізу;

• ґрунти масиву зрошення карбонатні по всьому профілю, причому, 
ступінь карбонатності їх зростає донизу по профілю. Карбонат-
ність даних ґрунтів пов’язана з наявністю у воді уламків молюсків, 
а також, вочевидь, з глибинним розмиванням руслом ріки більш 
давніх карбонатних порід;

• алювіальні лучні ґрунти, що сформувались в центральній частині 
заплави на відносно здійманих гіпсометричних рівнях, характе-
ризуються прекрасною структурою верхнього горизонту, тому їх 
ще називають «зернистими»;

• ґрунти з явними фізичними ознаками солонцюватості (що про-
являється у злитості і ущільненості зложення, наявності брилу-
вато-крупно-горіхуватої структури тощо), причому, чіткіше вони 
простежуються в ґрунтах на понижених ділянках рельєфу;

• в профілі алювіального лучного ґрунту представлені поховані 
ґрунти, що є результатом змінної сили течій та меандрів річкового 
річища в минулому.
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Висновки

Результати проведених досліджень засвідчили, що в типових для 
центральної заплави нижнього Дністра та її складової території масиву 
зрошення о. Турунчук супераквальних і субаквальних ландшафтно-гео-
хімічних умовах сформувались заплавні ґрунти. Ці ґрунти утворились 
в результаті, як власне алювіального процесу (накопичення алювію на 
поверхні), так і під впливом лучного і лучно-болотного процесів ґрунто-
утворення з різним ступенем розвитку. Завдяки близькому рівню підгрун-
тових напірних вод в профілі ґрунтів практично з 20-30 см від поверхні 
підтримується режим високої капілярної водонасиченості і зберігаються 
умови для поперемінного прояву процесів відновлення-окиснення за-
лізистих сполук. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ПОЙМЫ НИЖНЕГО ДНЕСТРА

 

Резюме

Представлены результаты исследований морфолого-генетических 
особенностей аллювиальных почв массива орошения на острове Турун-
чук, расположенного в пойме нижнего Днестра на территории Одесской 
области.

Ключевые слова: Днестр, Турунчук, генезис почв, аллювиальные 
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MORPHOGENETIC FEATURES OF  ALLUVIAL SOILS 
OF THE LOW DNIESTER RIVER FLOODPLAIN    

Summary
The results of morfo-genetical features of aluvial soils irrigation’s of 

massif Turunchuk alluvial island, located on the botton-land of Dniester on 
the territory Odessa region are presented.

Key words: Dnestr, Turunchuk, genesis of soils, alluvial soils, mor-
phologic structure,  carbonates of soils.
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ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ

Розкрито сутність суспільно-географічного прогнозування як 
якісно визначеного та специфічного виду прогнозної діяльності в 
системі товариства. Основна увага зосереджена на особливостях 
застосування теоретико-методологічних положень в суспільно-
географічному прогнозуванні регіональних авіатранспортних 
систем.
Ключові слова: Україна, прогнозування, авіатранспорт, регіо-
нальна система, ретроспекція, діагноз, проспекція.

Вступ

Одним з важливих чинників ефективного функціонування авіа-
ційного транспорту є його територіальна організація, яку доцільно роз-
глядати як певний стан впорядкованості просторово-територіальної 
структури його діяльності. Від ефективності територіальної організації 
авіатранспорту великою мірою залежить успіх соціально-економічного 
розвитку суспільства, держави, регіону.

Прерогатива суспільної географії в дослідженні зазначеного ас-
пекту є вже загальновизнаною. Однак нинішній стан саме суспільно-
географічного дослідження вітчизняного авіатранспорту, на нашу думку, 
можна оцінити як незадовільний. На користь такої оцінки свідчить, на-
самперед, надзвичайно мала кількість наукових та навчальних географіч-
них публікацій, конференцій з проблем транспорту взагалі, а з проблем 
авіаційного транспорту вони майже відсутні [2].

© Дудник І, М., Борисюк О. А.
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Аналіз останніх досліджень дозволив виявити невирішені сторін-
ки даної проблеми. Суспільна географія володіє достатнім методологіч-
ним потенціалом для успішного просування в зазначеному напрямку — 
вона має апробовані методики дослідження та прогнозування просторо-
вого розвитку галузей господарства, комплексного розвитку регіонів, які 
успішно можна застосувати для специфічного географічного дослідження 
авіаційного транспорту [3, 5, 6, 7, 11]. Але для ефективного застосування 
такого досить потужного теоретико методологічного апарату суспільної 
географії необхідно з’ясувати сутність та специфіку авіаційного тран-
спорту як об’єкту суспільно-географічного аналізу та прогнозу. Відтак, 
тему цієї статті можна визнати актуальною.

Впродовж останніх трьох десятиліть в Україні не було видано 
жодного цілісного підручника чи посібника з транспортної географії. З 
подібних видань за вказаний період варто відмітити навчальний посібник 
К. Коценко [5], в якому зроблена вдала спроба теоретичного узагальнення 
проблем транспортної географії. Тому можна вважати, що наша стаття 
має теоретичне значення. Початок 2000-х років характеризувався певним 
пожвавленням в сфері транспортно-географічної проблематики в Україні 
завдяки появі робіт О. Бордун [1], Л. Чернюк [11] та Ю. Пащенка [7]. 
Принципово важливою подією в транспортно-географічних досліджен-
нях слід вважати роботи російського вченого С. Тархова [9], які мають 
чітко виражене географічне спрямування та є вагомим внеском в теорію 
транспортної географії. В той же час така важлива галузь транспорту, як 
авіаційний, взагалі залишилась поза увагою географів.

В зв’язку з вищезазначеним, постає необхідність наукового об-
ґрунтування мети роботи: вона розробляється для прогнозування розви-
тку авіаційного транспорту в контексті суспільно-географічної методоло-
гії. Саме «прогнозна» проблематика, на нашу думку, може стати одним із 
чинників активізації всього спектру суспільно-географічних досліджень 
як авіаційного транспорту, так і транспортної системи України. Для до-
сягнення даної мети нашої роботи необхідно з’ясувати, зокрема, такі 
принципово важливі питання: а) що в даному конкретному контексті є 
об’єктом прогнозування; б) на яких положеннях суспільної географії має 
базуватися прогноз; в) які параметри об’єкту відображають його сутність 
і специфіку та якими методами здійснити їх прогноз; г) які чинники 
найбільше впливатимуть на просторово-територіальний розвиток авіа-
транспорту України в майбутньому.

Об’єктом дослідження є повітряний транспорт як загальний, так 
і той, що належить Україні. В якості предмету дослідження виступають 
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особливості суспільно-географічного прогнозування структури просто-
рово-територіальної організації повітряного транспорту України.

Аналіз матеріалів дослідження 

Науково коректне формулювання сутності об’єкту в контексті   
географічного дослідження авіатранспорту варто здійснювати, відштов-
хуючись від змісту загального об’єкту географії транспорту — терито-
ріальної транспортної системи, яка являє собою поєднання на цілісній 
території шляхів сполучення і технічних засобів транспорту. В такому 
розумінні узагальненим об’єктом дослідження виступає авіатранспортна 
система України як взаємозв’язана (у виробничо-технологічному та орга-
нізаційно-управлінському розумінні) територіальна сукупність авіаційних 
транспортних підприємств (аеропортів, аеродромів, злітно-посадкових 
майданчиків, виробничих, обслуговуючих, ремонтно-сервісних підпри-
ємств) в межах національної території [2]. Зокрема, в розділі II «Тран-
спортна система України» (стаття 32) Закону України «Про транспорт» 
зазначено, що «...до складу авіаційного транспорту входять підприємства 
повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і ванта-
жів, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, 
аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітря-
ним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші 
підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, що 
забезпечують роботу авіаційного транспорту» [4].

При цьому варто мати на увазі, що однією з найскладніших ін-
тегральних форм просторово-територіальної організації авіатранспорту 
є регіональна авіатранспортна система (РАТС), під якою слід розуміти 
сукупність прямо або опосередковано взаємозв’язаних аеропортів та 
аеродромів (разом із супутніми об’єктами) в межах цілісної в природно-
господарському розумінні території (регіону, суспільно-географічного 
району) [2]. Така система, з одного боку, є галузево-територіальною 
підсистемою інтегрального об’єкта — суспільно-географічної системи, 
а з іншого — вона може розглядатися як відносно автономний суспільно-
географічний об’єкт, для якого властиві специфічні особливості динаміки 
та форм територіальної організації.

Сучасне розуміння об’єкту, предмету та завдань суспільної гео-
графії дає достатні підстави для обґрунтування якісно визначеного та 
специфічного виду   прогнозної діяльності — суспільно-географічного 
прогнозування.
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Суспільно-географічний прогноз — це найімовірне уявлення 
про стан певної суспільно-географічної системи в певному часовому 
інтервалі майбутнього та (або) про шляхи досягнення бажаного її стану 
в майбутньому [3]. Суспільно-географічне прогнозування — це процес 
розробки прогнозів розвитку (еволюції) суспільно-географічної системи 
на основі аналізу і синтезу її властивостей та динаміки найбільш суттєвих 
її параметрів. Такий підхід орієнтує на вивчення суспільно-географічного 
процесу, як в інтегральних його проявах, так і в його окремих складових, 
які лежать в основі механізмів формування та розвитку відповідних сус-
пільно-географічних систем. Таким чином, реалізуються специфічні та 
генетично притаманні вимоги до суспільно-географічного прогнозування 
— комплексності, пропорційності, територіальної диференційованості 
та інтегрованості, відображення суттєвих зв’язків. Іншими важливими 
поняттями (категоріями), що відображують суспільно-географічне про-
гнозування є методи, методики, горизонт прогнозування. Вони досить 
добре висвітлені в загальній [2, 8, 10] та специфічно-географічній літе-
ратурі [3, 6, 7, 9].

Суспільно-географічне прогнозування, поряд із загальними озна-
ками, які притаманні прогнозній діяльності загалом, має специфічні риси, 
які обумовлюються властивостями його об’єкту та кінцевою метою. Цей 
видпрогнозування, маючи кінцевою метою одержання достовірної інфор-
мації пропараметри його об’єкту в майбутньому, повинен здійснюватись 
у трьох аспектах (відповідно до виявів структури суспільно-географічної 
системи): функціонально-компонентному, функціонально-територіально-
му та інтегратив- ному. Останній аспект є синтезом попередніх. Він дає 
узагальнене уявлення про об’єкт як різноякісну цілісність [3].

Своєрідний вияв має властивість комплексності суспільно-геогра-
фічного прогнозування, яка полягає, по-перше, у необхідності всебічного 
охоплення елементів об’єкту прогнозування; по-друге, — у врахуванні 
багатоманітності взаємовідношень цих елементів між собою в межах кон-
кретного об’єкту; по-третє, — у врахуванні «зовнішніх» взаємозв’язків 
цих елементів з елементами поза межами конкретного об’єкту. Ці обста-
вини вимагають із всієї різноманітності зв’язків виділити саме ті зв’язки, 
які мають суспільно-географічну якість.

Суспільно-географічне прогнозування має справу з різноякісними 
за своїм змістом елементами, що утворюють об’єкт. Це вимагає засто-
сування специфічних методів для прогнозування окремих елементів, ре-
зультати прогнозів яких повинні пройти процедуру взаємного узгодження 
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та синтезу з метою одержання ймовірних, якісно нових характеристик 
об’єкта в майбутньому. За рахунок такого взаємоузгодження досягається 
уявлення про об’єкт прогнозування як генетично обумовлену цілісність. 
В той же час узгодження результатів часткових прогнозів, що оцінюють 
«поведінку» різних за змістом елементів, є досить складним завданням, 
оскільки результати таких прогнозів часто виражаються неспівмірними 
величинами. Це вимагає застосування спеціальних прийомів і процедур 
узгодження.

Значна частина явищ і взаємозв’язків в межах об’єкту мають 
недостатній рівень структурованості, внаслідок чого вони недостатньо 
податливі для формалізованого опису. Порівняно обмеженим є також 
інформаційне забезпечення процесу прогнозування, зокрема — за відсут-
ності безпосередньої інформації про кількісні вирази параметрів об’єкту 
та його елементів. Все це зумовлює відповідні особливості застосування 
теоретико-методологічних положень в суспільно-географічному прогно-
зуванні РАТС.

Суспільно-географічний прогноз РАТС у відповідності з її власти-
востями та особливостями як суспільно-географічного об’єкту повинен 
мати територіально-диференційований та територіально-ієрархічний 
характер. Тобто, в такому прогнозі, по-перше, повинна знайти відобра-
ження територіальна диференціація елементів, явищ, процесів в межах 
конкретної РАТС; по-друге, в результаті прогнозу має бути отримана 
інформація про територіальну підпорядкованість (ієрархію) елементів 
РАТС та параметри підсистем кожного ієрархічного рівня.

В прогнозі РАТС , на відміну від інших суспільно-географіч-
них об’єктів, значно ширше мають бути представлені параметри, які 
характеризують дискретні (авіатранспортні пункти, центри, вузли) та 
континуальні (радіус діяльності, зона діяльності) її елементи, а також 
інтенсивність транспортно-географічних процесів. Акцент саме на такі 
параметри стане сприятливою передумовою для застосування в процесі 
прогнозу нормативних значень відповідних показників (коефіцієнтів-
зв’язок, максимальних віддалей, мінімальних потужностей, допустимих 
концентрацій тощо).

У відповідності із загальною теорією прогнозування, основними 
етапами прогнозування РАТС доцільно вважати: ретроспекцію, діагноз, 
проспекцію [10]. Ретроспекція та діагноз є необхідними складниками пе-
редпрогнозного аналізу об’єкту прогнозування, в результаті чого уточню-
ється сам об’єкт, визначаються мета та завдання на прогноз. Результатом 
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передпрогнозного аналізу РАТС повинна бути інформація про її минулий 
розвиток та систематизований опис її характеристик з метою виявлення 
тенденцій та вибору моделей і методів прогнозування у відповідності з 
траєкторіями виявлених тенденцій.

Передпрогнозний аналіз РАТС повинен врахувати сучасні їх осо-
бливості, які характерні для більшості об’єктів такого типу. По-перше, 
спостерігається скорочення «життєвого циклу» об’єктів, тобто період 
часу, впродовж якого вони в цілому (або їх складові) переживають якісні 
зміни ( переходять на якісно новий рівень розвитку, набувають якісно 
нових властивостей чи станів). По-друге, в сучасних умовах, з огляду 
на відносну складність об’єкту та процесів прогнозування, відбувається 
стабілізація періоду часу від моменту формування його концепції до 
практичної реалізації ідеї її застосування. На думку окремих авторів цей 
період становить 10–15 років [8]. По-третє, зростає кількість альтернатив 
вирішення певної проблеми, що призводить в окремих випадках до екс-
поненціального зростання кількості варіантів прогнозу.

Суттєвий відбиток на структуру процесу прогнозування та його 
методи накладають специфічні особливості РАТС як суспільно-геогра-
фічного утворення:
• просторова та інституціональна неоднорідність; 
• характер просторової впорядкованості елементів; 
• суперечливість взаємодії елементів;
• неоднозначність зовнішнього вияву функцій. 

З позицій теорії прогнозування РАТС можна означити (ідентифі-
кувати ) як соціо- природно- господарську, надскладну, стохастичну, апе-
ріодично-циклічну з неповною інформаційною забезпеченістю систему 
(об’єкт прогнозування) [8]. Головною метою (кінцевим пунктом) перед-
прогнозного аналізу РАТС в переважній більшості випадків повинне бути 
створення її моделі, яка буде використовуватись для одержання інформа-
ції про майбутній стан реальної РАТС. Під моделлю РАТС слід розуміти 
абстрактно-умовний опис (уявлення) реальної системи, що здатний за-
міщати її в процесі дослідження та давати інформацію для визначення 
ймовірних її станів в майбутньому або про шляхи досягнення бажаних 
майбутніх станів. В залежності від засобу виразу суспільно-географічні 
моделі РАТС можуть бути: словесними, графічними, картографічними, 
матричними та математичними.

Проспекція (власне прогнозування) полягає в розробці (на основі 
ретроспекції) прогнозу РАТС, здійсненні верифікації та синтезу частко-
вих прогнозів або різних варіантів загального прогнозу цього об’єкта. 
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Проспекція передбачає здійснення декількох взаємозв’язаних процедур-
етапів:
• прогнозування матеріально-речовинних компонентів РАТС 

(компонентні прогнози);
• прогнозування структурно-функціональних утворень 

(міжкомпонентні прогнози);
• координація та синтез (узгодження часткових прогнозів) [2].

В кожному з цих етапів необхідно застосовувати методи, які най-
більш адекватно відображують головну сутність об’єкту та специфіку 
процесів у ньому. Зокрема, об’єктами компонентних прогнозів мають 
бути підприємства (підгалузі) повітряного транспорту, що здійснюють 
головні функції (перевезення пасажирів і вантажів або виконання спеці-
альних авіаційних робіт), а також інфраструктури та супутні підприєм-
ства (аеропорти, аеродроми, транспортні засоби, системи управління по-
вітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи). Найпоширенішими 
методами прогнозування є балансові, нормативні, експертні, кореляційні 
методи. Об’єктами міжкомпонентних прогнозів є специфічні структур-
но-функціональні утворення (територіальні системи пасажирських та 
вантажних авіаперевезень, регіональні системи виконання авіаційних 
робіт та послуг, регіональні системи авіатранспортної інфраструктури), 
а методами — експертно-інтуїтивні та географо-математичні. Об’єктами 
синтезованого прогнозу є регіональні авіатранспортні системи або їх 
елементи (авіатранспортні центри, вузли), а методами — балансові, екс-
пертно-інтуїтивні, кореляційні.

В процесі прогнозування необхідно також враховувати ту обстави-
ну, що розвиток РАТС детермінується у великій мірі умовами конкретної 
регіональної суспільно-географічної системи, до складу якої належить 
подана РАТС. Тобто, прогноз РАТС має бути тісно пов’язаним з про-
гнозами як окремих компонентів, так і СГС в цілому, яка є середовищем 
функціонування РАТС [3]. Основними прогнозними параметрами РАТС 
мають бути: обсяги та інтенсивність пасажирських перевезень, забезпе-
ченість авіатранспортними засобами, радіус зони обслуговування (зони 
впливу) авіатранспортного центру.

Сьогодні мережа РАТС в Україні перебуває ще в стадії динаміч-
ної трансформації. Порівняно зовсім недавно, в 90-х роках ХХ століття, 
спираючись на існуючі схеми районування, в Україні були підстави для 
дев’ятиланкової мережі регіональних авіатранспортних систем, яку скла-
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дали Карпатська, Подільська, Північно-Західна, Столична, Центральна, 
Північно-Східна, Придніпровська, Донецька, Причорноморська [2] . Але 
в нинішніх умовах є достатні підстави говорити лише про шість макро-
регіональних авіатранспортних систем, передусім тих, що формуються 
навколо найбільших міст — центрів міжрегіональних систем розселення: 
Столична, Одеська, Донецька, Харківська, Львівська, Дніпропетровська.

Перспективи розвитку регіональних авіатранспортних систем 
України залежать від багатьох факторів, головними з них є такі:

1. Загальний рівень соціально-економічний розвитку регіонів 
(динаміка економічного зростання, територіальна спеціалізація та кон-
центрація виробництва; рівень розвитку виробничої та соціальної інфра-
структури тощо. Очевидною є пряма залежність між показниками рівня 
економічного розвитку та обсягами авіаперевезень, а отже розвитком 
авіатранспортної системи.

2. Невідворотність подальшої трансформації мережі аеропортів. 
Згідно з даними, що орієнтуються на європейські нормативи, мінімальна 
відстань між аеропортами України, за яких існування останніх є еконо-
мічно виправданим, становить 250 км [12]. З урахуванням цієї вимоги 
сприятливі перспективи мають сім регіональних аеропортів (Сімферо-
поль, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Донецьк, Київ).

3. Оновлення парку літаків. Перевагою українського авіатранспор-
ту є наявність виробництва конкурентоспроможної авіатехніки.

4. Розвиток туристичної галузі в регіонах сприятиме росту авіа-
перевезень. Особливе значення це має для Столичної, Причорноморської 
(в т.ч. Кримської) та Карпатської РАТС. Міжнародні договори, членство 
в різноманітних авіаційних організаціях, входження в систему «Єдиного 
неба» ЄС сприятимуть збільшенню обсягу міжнародних авіаперевезень, 
успішного використання транзитного потенціалу України.

5. Створення бюджетних авіаліній: при зниженні вартості авіапе-
ревезень їх обсяги значно зростають, а це в свою чергу сприяє розвитку 
РАТС (особливо локальних центрів).

Перспективи подальших розвідок та висновки 

Для подальших поглиблених наукових розвідок проблем суспіль-
но-географічного прогнозування авіатранспорту взагалі та регіональних 
авіатранспортних систем, зокрема, необхідно вдосконалити, насампе-
ред, його теоретичні та методичні основи. Це, в свою чергу, потребує 
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створення географічної парадигми функціонування регіональних авіа-
транспортних систем та ефективної методичної бази їх дослідження, об-
ґрунтування та апробація методик прогнозування та оптимізації мережі 
та структури РАТС.

Особливого значення набули прогнозування — за балансовими, 
нормативними, експертними, кореляційними методами. Об’єктами між-
компонентних прогнозів є специфічні структурно-функціональні утво-
рення (територіальні системи пасажирських та вантажних авіаперевезень, 
регіональні системи виконання авіаційних робіт та послуг, регіональні 
системи авіатранспортної інфраструктури), а методами — експертно-
інтуїтивні та географо-математичні; об’єктами синтезованого прогнозу 
— регіональні авіатранспортні системи або їх елементи (авіатранспортні 
центри, вузли), а методами — балансові, експертно-інтуїтивні, кореля-
ційні.

В процесі прогнозування необхідно також враховувати ту обстави-
ну, що розвиток РАТС детермінується у великій мірі умовами конкретної 
регіональної суспільно-географічної системи, до складу якої належить 
дана РАТС. Тобто, прогноз РАТС має бути тісно пов’язаним з прогнозами 
як окремих компонентів, так і СГС в цілому, яка є середовищем функці-
онування РАТС [3]. Основними прогнозними параметрами РАТС мають 
бути: обсяги та інтенсивність пасажирських перевезень; забезпеченість 
авіатранспортними засобами. Ураховується радіус зони обслуговування 
(зони впливу) авіатранспортного центру.

Мережа РАТС в Україні зараз перебуває в стадії динамічної транс-
формації. Ще порівняно недавно, спираючись на існуючі схеми району-
вання, в Україні були підстави для дев’ятиланкової мережі регіональних 
авіатранспортних систем, яку складали Карпатська, Подільська, Північ-
но-Західна, Столична, Центральна, Північно-Східна, Придніпровська, До-
нецька, Причорноморська [2]. В нинішніх же умовах є достатні підстави 
говорити лише про шість макрорегіональних авіатранспортних систем, 
передусім тих, що формуються навколо найбільших міст — центрів між-
регіональних систем розселення: Столична, Одеська, Донецька, Харків-
ська, Львівська, Дніпропетровська.

Перспективи розвитку регіональних авіатранспортних систем 
України залежать від багатьох факторів. Найбільше примітною ми вважа-
ємо загальний рівень соціально-економічний розвитку регіонів (динаміка 
економічного зростання, територіальна спеціалізація та концентрація 
виробництва; рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури 
тощо).
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The essence of social and geographical prediction quality as defined 
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СИСТЕМ

Резюме 
Раскрыта суть общественно-географического прогнозирования 

как качественного и специфического вида прогнозной деятельности. Осо-
бое внимание уделено особенностям применения теоретико-методологи-
ческих положений для общественно-географического прогнозирования 
региональных авиатранспортных систем.

Ключевые слова: Украина, прогноз, авиатранспорт, общественно-
географический прогноз, региональная система, ретроспекция, диагноз, 
проспекция.



152

Яворська В. В., Яковлєва Ю. К.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

УДК 911.3:314

*Яворська В. В., канд. геогр. наук, доцент
**Яковлева Ю. К., канд. економ. наук, доцент

*кафедра економічної та соціальної  географії,
Одеський  національний університет ім. І. І. Мечникова,
вул. Дворянська 2, Одеса-82, 65082, Україна
**кафедра обліку та  аудиту, 
Макіївський економіко-гуманітарний інститут,
вул. Островського 16, м. Макіївка, Донецькая обл., 86157, 
Україна

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ 
ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ

В роботі розглядаються методологічні аспекти  історико-гео-
графічного вивчення  розселення. Недостатньо розробленими 
залишаються методологічні та методичні підходи до проблеми 
функціонування територіальних систем розселення при прове-
денні адміністративно-територіальної реформи,  обґрунтування 
нових напрямів регіональної екістичної політики та просторової 
організації суспільства.
Ключові слова: розселення населення, міське розселення, сіль-
ське розселення, розселенська  мережа, система розселення.

Вступ

XX століття стало часом глобальних потрясінь і кардинальних 
змін, які торкнулися всіх сфер українського суспільства. Основний зміст 
цих змін пов’язаний із модернізаційною перебудовою, найважливішою 
складовою частиною якої виступає урбанізація. Урбанізація багатона-
прямкова: з одного боку, цей процес безпосередньо пов’язаний із розви-
тком міст і міської системи розселення. З іншого боку, він знаходить від-
гук у сільській місцевості, зачіпаючи її кількісні і якісні характеристики. 
Не секрет, що істотно скоротилося число сільських поселень, змінився 
їхній зовнішній вигляд і функції. За часів незалежності з карти Укра-
їни зникли тисячі населених пунктів, спорожніли колись багатолюдні 
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селища. Поряд зі зменшенням числа сільськогосподарських поселень, 
одержала розвиток система несільськогосподарських населених пунк-
тів — транспортних, промислових, рекреаційних і  інших. Це питання 
потребує повсякденної уваги, невпинних досліджень для подальшого 
удосконалення       використання природних ресурсів. Відтак, тема цієї статті 
є актуальною. Метою статті є розробка основ теоретичного історико-
географічного дослідження розселення людей на певній території. Робота 
розробляє методологічні принципи дослідження процесів розселення, що 
має теоретичне значення. Для досягнення провідної мети роботи треба 
вирішити кілька основних задач: а) визначити поняття «розселення»; б) 
вирішити питання трансформації схем розселення під час перехідного 
періоду; в) визначити базисну концепцію сучасного суспільного розви-
тку. Відтак, можна стверджувати, що об’єктом нашого дослідження є 
населення України в умовах перехідного періоду, коли суспільство пере-
ходить до капіталістичної форми хазяйнування. Оскільки це торкається 
працездатного населення, то предметом нашої роботи є методологічні 
аспекти територіального розселення та розробка концепції сучасного 
суспільного розвитку.

Названа тема статті потребує загальних наукових розробок, бо 
всі країни Світу безперервно змінюють схеми розселення. Але в одних 
країнах цей процес відбувається швидко (як наприклад в Україні, Турк-
меністані, Узбекистані, Литві та ін.), в інших — він загальмований (на-
приклад, в Швейцарії, Норвегії, Італії, Гватемалі тощо). Тому, скажемо, 
в Україні до цієї теми інтерес є підвищеним. У цьому зв’язку відповідні 
дослідження виконують соціально- та економіко-географічні наукові 
підрозділи в університетах Одеси, Сімферополя, Чорнівець, Донецька, в 
Інституті географії НАН України та інших закладах. 

Основний зміст роботи 

Розселення  можна визначити як історично сформовану, територі-
ально організовану мережу поселень, між якими існують стійкі зв’язки 
(виробничі, соціальні, побутові, адміністративні й інші.), наявний розпо-
діл функцій відповідно до місця й ролі населених пунктів [1]. Одиницею 
просторової систематики розселення виступає система розселення, голов-
ною ознакою якої є  певна розселенська цілісність множини поселень, 
зв´язки між якими помітно перевищують за інтенсивністю зовнішні 
контакти цих поселень.
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Системи розселень можна поділити за  рівнем  організації жит-
тєдіяльності суспільства співвідносно до адміністративно-територіаль-
ного устрою (АТУ). Його утворюють системи національні, регіональні 
(обласні та АРК), міжрайонні (з містами обласного підпорядкування), 
районні, локальні [6]. Системи розселення одного рангу можна класифі-
кувати (типізувати) за людністю, переважаючими функціями, загальною 
конфігурацією та структурою внутрішньої організації. Щоправда, цей 
напрям у вітчизняній геодемографії розвитку не зазнає. Поселенська 
мережа — це результат тривалого процесу освоєння території. Будучи 
підсумком цілеспрямованої діяльності людей, система розселення відо-
бражає рівень розвитку суспільства, особливості його функціонування й 
змінюється разом зі зміною соціально-економічної ситуації.

Основними елементами розселення виступають територія, на-
селення, природне, матеріальне, виробничо-економічне, соціальне та 
культурне середовище перебування людей. Поняття «поселення» по-
різному визначається в різних науках, які займаються вивченням роз-
селення. У рамках даної статті використовується розширене тлумачення 
цього терміна, що є типовим для географії. «Поселення» можна охарак-
теризувати як локальний осередок проживання людей, що являє собою 
сукупність наступних елементів: населення (постійне або тимчасове), 
територія, житлові, господарські й виробничі будівлі й необхідна для 
життєзабезпечення інфраструктура (транспорт, сфера обслуговування, 
освіта тощо [2]. Такий розширений підхід до дефініції поняття дозволяє 
охопити при аналізі всі можливі варіанти населених пунктів, які зустріча-
ються в історичній практиці минулого століття, чи формуються у наш час.

Розселення прийнято підрозділяти на сільське й міське. Такий 
розподіл є умовним, тому що в реальності він тісно переплітається й 
взаємодіє, формуючи єдину просторову структуру, однак специфіка вико-
нуваних функцій, особливості організації, розвитку та, що немаловажно, 
система обліку. Всі вони вплинули на формування сегментного підходу 
до їхнього вивчення. Сільське розселення включає сукупність сільських 
населених пунктів території, міське —  міських. До міст відносяться ті 
поселення, які відповідають установленим законом критеріям і мають 
офіційний статус. До сільських поселень належать всі інші, з населенням 
від кількох десятків до кількох тисяч мешканців.

Розселення  має системні властивості, такі як стійкість і дина-
мічність. Стійкість системі надає відносна стабільність історично сфор-
мованого каркаса поселенської мережі, яка включає найбільш великі й 
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значимі з погляду виконуваних функцій поселення. Разом з тим у ній від-
буваються постійні зміни: з’являються нові населені пункти й зникають 
старі, міняється їхній статус, розміри, господарські й адміністративні 
функції. Тобто, розселенню властива динамічність [3]. Причому, ці зміни 
відбуваються нерівномірно, а саме: кількісні зрушення поступово накопи-
чуються в системі, і в певний момент часу відбувається якісний стрибок, 
пов’язаний з перебудовою всього розселення, придбанням їм нових якос-
тей. Така якісна трансформація відбувається і в XXІ столітті, вона зачіпає 
як міську, так і сільську місцевість, змінюючи характер їхньої взаємодії.

У кожному регіоні складається своя система розселення, вона 
виступає відображенням місцевих природно-географічних, історичних, 
економічних умов і особливостей освоєння території.

Протягом  минулого століття змінилися не тільки кількісні па-
раметри поселенської мережі. Іншим став малюнок розселення: поряд 
із щільно заселеними просторами, сконцентрованими навколо міст і 
транспортних ліній, з’явилися розріджені, а іноді й повністю збезлюд-
нені території. Така кардинальна перебудова по-різному оцінюється в 
літературі. Загальновідомим стала теза про відмирання  села як фор-
ми поселення й кризи сільської місцевості. Інші дослідники, відзначаючи  
закономірність і об’єктивність подібної перебудови, намагаються знайти 
найбільш оптимальні шляхи подолання негативних моментів. Ясно одне: 
сільська Україна — це країна сіл та хуторів, якою вона була ще на почат-
ку XX століття — перетворилась в країну міст. Тут сільська місцевість 
і її поселенська мережа займає вже інше місце, змінилися її функції, 
ресурсно-репродуктивне навантаження. Протягом років створення неза-
лежної держави політико-економічні керівники не врахували русурсно-
географічне становище країни та не змогли розробити і втілити в життя 
оптимальні прогресивні плани розвитку. В основу були взяті принципи 
та чинники, що призвели до глибокої тривалої кризи держави, катастро-
фічного зменшення населення, перш за все — продуктивного. Аналіз цих 
трансформацій набуває особливе значення з погляду прогнозування й ви-
значення перспектив еволюції поселенської мережі та якості його життя.

Питання трансформації розселення у перехідний до ринку період 
та питання взаємо-зв’язку систем розселення з одиницями нового адміні-
стративно-територіального устрою держави знайшли певне відображення 
у наукових дослідженнях певної частини українських вчених. Та ще не 
досить повно розробленими залишаються методологічні та методичні 
підходи до проблеми функціонування територіальних систем розселення 
при проведенні адміністративно-територіальної реформи, економіко-
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виробничих пріоритетів, обґрунтування нових напрямів регіональної 
екістичної політики та просторової організації суспільства.

Сутність територіальних систем розселення, їх класифікації, осо-
бливостей формування, детально розглядаються в працях як вітчизня-
них, так і зарубіжних вчених. Серед них праці перш за все Е. Б. Алаєва, 
В. О. Джамана, М. С. Дністрянського, А. І. Доценка, Ф. Д. Заставного, 
В. П. Круля, Г. М. Лаппо, Ф. М. Лістенгурта, Л. М. Нємець, М. М. Пала-
марчука, М. Д. Пістуна, Ю. І. Пітюренка, С. Л. Рудницького, Ю. Г. Са-
ушкіна, А. І. Степаненка, В. К. Садовського, О. Г. Топчієва, М. І. Фа-
щевського, Б. Г. Хорєва, О. І. Шаблія, І. О. Хомри. Методичні аспекти 
дослідження систем розселення розробили Г. М. Анісімова, А. П. Голіков, 
І. І. Гудзеляк, Я. І. Жупанський, С. О. Ковальов, О. П. Литовка, С. С. Мох-
начук, С. Я. Ниммик, Л. Г. Руденко, Д. В. Ткач. Особливості функціону-
вання систем розселення окремих регіонів України в радянський період 
досліджували Т. Буличова, Б. І. Заставецький, П. В. Луцишин, М. З. Маль-
ський, О. І. Полоса, В. А. Поповкін, І. М. Пушкар, М. І. Фащевський та ін.

Проблеми міст і сільської місцевості, які ми спостерігаємо сьогод-
ні, з’явилися не відразу, це підсумок тривалого процесу трансформації 
розселення, який розвертався протягом останніх ста років. Але сьогодні 
ця проблема відбилася дуже ярко, бо «впала» на сприятливий грунт. Тією 
чи іншою мірою з цими проблемами зустрілися всі країни, що пережили 
модернізаційний перехід, і в кожній був знайдений свій підхід до під-
тримки й розвитку сільської поселенської мережі. Зараз вишукуються 
такий підхід і в Україні.

Без продуманої зваженої політики держави відносно сільської міс-
цевості не можна  забезпечити розвиток аграрного виробництва й необ-
хідний рівень продовольчої безпеки країни. А для її розробки необхідне 
розуміння тих історико-генетичних особливостей, які властиві україн-
ській системі розселення, вивчення закономірностей еволюції поселен-
ської мережі та нових реалій повсякдення.

Історична спрямованість дослідження визначає пріоритет загаль-
но-історичних методів і підходів. Серед них найбільш важливе місце за-
ймає принцип історизму. Він орієнтує на вивчення конкретно-історичних 
умов еволюції розселення, вимагає урахування комплексного впливу 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, які визначають спрямованість і 
інтенсивність змін сільської поселенської мережі. Найважливішою ри-
сою історичного підходу є опора на історичне джерело з  урахуванням 
таких його властивостей, як повнота й вірогідність. Історичний підхід 
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реалізується через сукупність методів (історико-генетичний, історико-
типологічний, історико-порівняльний), які забезпечують необхідний 
рівень узагальнення й оцінки досліджуваного явища. У цьому відно-
шенні принцип історизму можна розглядати як модифікацію прийомів 
системного аналізу, орієнтованих на ретроспективне дослідження [7]. Це 
дуже складне питання. Воно веде до неоднозначних шляхів вирішення за-
вдань, якщо взяти до уваги різні історичні шляхи різних частин сучасної 
України. Тут є потреба вирішувати наукові завдання диференційовано, а 
вишукувати як загальні риси розселення, так і розмаїття шляхів та змісту 
розселення, поясняти їх, розкривати причини та наслідки, бо це важливо 
для економічного розвитку.

Тип і характер розселення формуються відповідно до економіч-
ного розвитку суспільства, існуючих виробничих відносин на певних 
етапах його історичного розвитку, широкого урахування культурних тра-
дицій та принципів. На характер розселення впливають також культурні, 
політичні, юридичні, ідеологічні й інші відносини у суспільстві. Таким 
чином, кожному історичному етапові відповідає певний історичний тип 
системи розселення.

Не менш важливим є обґрунтування й вибір тієї базисної концепції 
суспільного розвитку, завдяки якої з’являється можливість «розгляну-
ти» досліджуване явище (розселення) у рамках більш широкої системи 
(суспільства) і тим самим забезпечити втілення (адаптації) отриманого 
знання в більш масштабну картину. Такою концепцією в нашому випадку 
стала теорія модернізації, яка надає дослідникові орієнтири при оцінці 
динаміки явищ у переломні (перехідні) етапи історії, які пов’язані зі ста-
діальною перебудовою суспільства.

Крім  загальних методологічних підходів і принципів виникає 
намагання та  необхідність розробки й використання конкретних при-
кладних методик, які дозволяють реалізувати  проміжні завдання дослі-
дження, пов’язані із систематизацією первинного матеріалу, розрахунком 
конкретних показників, характеристикою параметрів і властивостей 
системи розселення, а також її динаміки. Таким чином, історична спрямо-
ваність дослідження обумовлює пріоритет загально-історичних методів, 
але специфіка об’єкта припускає застосування також кількісних методів, 
орієнтованих на узагальнення й аналіз масового матеріалу. Серед них 
особливе місце приділяється статистичним методам (групування, серед-
ні, відносні, динамічні показники, регресія, графіки) і використанню 
комп’ютерних технологій (бази даних, геоінформаційні системи, елек-
тронні таблиці й т.і.) .
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Висновки

Сучасну систему розселення слід розглядати у нерозривному 
зв’язку з дослідженням історії її формування та закономірностей функці-
онування окремої території. Вивчення історичного аспекту цієї проблеми 
необхідне для визначення науково обґрунтованих шляхів подальшого 
розвитку системи розселення, удосконалення її організації та функціо-
нування.

Головними методологічними протиріччями сучасної геодемографії 
є жорстка  прив´язка  систем розселення  до  адміністративно-територі-
ального устрою (АТУ) країни, яка не враховує реальні історико-геогра-
фічні процеси заселення та господарського освоєння регіонів України, 
формування генетичних (реальних, вкорінених у географічне середови-
ще) систем розселення. З одного боку, систематика розселення за одини-
цями АТУ забезпечує можливість адміністративного впливу (управління) 
на системи розселення різних рангів. З другого — сучасна мережа АТУ 
у багатьох випадках не співпадає з генетичними історико-географічни-
ми рубежами розселення і ріже їх «по живому». Певні сподівання на 
розв´язання цієї колізії пов´язані  з майбутньою адміністративно-тери-
торіальною реформою  в Україні та регіоналізацією країни.

Глибоке розуміння історико-географічних процесів формування 
розселення дає можливість не тільки розрізняти  системи розселення 
за часом їх формування, але  й встановити етапи їх трансформацій та 
ускладнень. Наприклад, первинне сільське розселення на  півдні Укра-
їни формувалось переважно з кінця ХУІІІ–ХІХ ст. І було прив´язано до 
річкових долин, озер  і лиманів, морського узбережжя. У другій половині 
ХІХ ст. сільське розселення отаборувалося на вододілах, якими прокла-
дались залізниці. Це був другий етап формування системи сільського 
розселення. Надалі були етапи формування сільських поселень у формі 
так званих «агромістечок», пов´язаних із стрімким зростанням зрошу-
вального землеробства, та малих рекреаційних центрів. Зрозуміло, що у 
різних регіонах країни буде своя хронологія та періодизація формування 
системи розселення, і такі особливості необхідно враховувати у різно-
манітних класифікаціях і типологіях  систем розселення.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАССЕЛЕНИЯ

Резюме
В работе рассматриваются методологические аспекты историко-

географического  изучения расселения. На сегодня недостаточно раз-
работанными остаются  методологические и методические подходы к 
проблемам функционирования территориальных систем расселения при 
проведении административно-территориальной реформы, обоснование 
новых направлений региональной экистической политики и простран-
ственной  организации общества.  

Ключевые  слова: расселений населения, городское расселение, 
сельское расселение, расселенческая сеть, система расселения. 
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*Department of Social & economical geography,
National Mechnikov’s University of Odessa,
2, Dvoryanskaya St., Odessa-82, 65082,
Ukraine
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF HISTORIC-GEOGRAPHYCAL 
DEVELOPMENT
OF PEOPLE SEPARATION

Abstract
During current period theoretical aspects of settling in a new places are 

studying in different scientific centres of Ukraine. This scientific direction is 
quite actual and practically significant. Authors elaborate scientific questions 
in method and methodology fields on territorial systems of the settling during 
territorial-administrative reforms, elaboration of new directions of regional 
ekistics politics, on spatial organization of a Society.  

Key Words: people settling, settling in cities, field settling, system of 
separation, economy, politics, territory.
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ГЕОХІМІЧНІ АНОМАЛІЇ: ВПЛИВ АНОМАЛЬНИХ ВМІСТІВ 
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЗДОРОВ’Я

Медична геологія є областю науки, яка займається відносинами 
між природними геологічними факторами і здоров’ям людини 
і тварин, а також поліпшенням розуміння впливу екологічних 
факторів на географічний розподіл проблеми зі здоров’ям на-
селення. Численними дослідженнями, проведеними за останні 
10–15 років у країнах Європи, Азії, Африки та Австралії, без-
умовно, доведено, що ступінь забрудненості важкими метала-
ми і токсичними елементами рослин — зерна, овочів, плодів, 
кормів для всіх видів тварин, а отже, — продуктів рослинного і 
тваринного походження, прямо пов’язана зі змістом їх у навко-
лишньому середовищі, тобто в грунті, повітрі або воді. Вміст мі-
кроелементів, зокрема — ландшафт, контролюється поєднанням 
в комплексі різних ландшафтних характеристик. Вони, в свою 
чергу, залежать від геологічних, структурних, мінералогічних та 
геохімічних особливостей корінних порід, а також ендогенних 
та екзогенних географічних процесів.
Ключові слова: медична геологія, біомінералізація, хімічні еле-
менти, геохімічні аномалії, здоров’я, 

Вступ

Медична геологія являється областю науки, яка займається сто-
сунками між природними геологічними чинниками і здоров’ям людини 
і тварин, а також поліпшенням розуміння впливу ландшафтних чинників 
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на географічний розподіл проблеми із здоров’ям населення. Саме тому 
медична геологія, як і медична географія, є широкою і складною темою, 
яка вимагає міждисциплінарного вкладу різних наукових областей, для 
того щоб проблему вивчити, проаналізувати і запропонувати заходи по 
її пом’якшенню або вирішенню. У медичній геології, що в останній час 
швидко розвивається, є п’ять основних завдань: 1) виявлення геохіміч-
них аномалій в частині географічної оболонки (ґрунтах, породах і воді), 
які можуть несприятливо вплинути на здоров’я людини і тварин; 2) ви-
значити медико-біологічні причини відомих проблем із здоров’ям і, в 
співпраці з дослідниками медичної сфери громадського здоров’я, шукати 
рішення, щоб запобігти або звести до мінімуму ці проблеми, 3) оцінка 
корисного впливу і наслідків для здоров’я геологічних матеріалів і про-
цесів; 4) вивчення медико-географічних проблем із здоров’ям, пов’язаних 
з геологічними матеріалами або процесами; 5) встановлення зв’язків між 
країнами, що розвиваються, щоб знайти рішення по медико-біологічних 
проблемах із здоров’ям [2, 6, 10–12].

Об’єкт дослідження: хімічні елементи і мінерали як геологічна 
складова, які поширені досить нерівномірно в земній корі та є дуже важ-
ливими для розвитку різних життєвих форм, а це обумовлює відповідні 
реакції організмів, виникнення захворювань і багато іншого.

Мета дослідження визначення впливу хімічного елементного 
складу, кількісного співвідношення хімічних елементів і сполук (що 
важливо і для геохімії ландшафту), форми їх знаходження і перетворення 
на стан здоров’я людини.

Задачі работи: 1 — виявлення хімічних елементів, їх вміст та 
склад геохімічних аномалій в ґрунтах, породах і воді, які можуть не-
сприятливо вплинути на здоров’я людини і тварин; 2 — визначення ха-
рактерних симптомів дефіциту і надлишку хімічних елементів в організмі 
людини; 3 — санітарно-епідеміологічна оцінка встановленого впливу 
визначених хімічних елементів.

Актуальність проблеми: природно обумовлені фактори геохі-
мічного ризику, разом з техногенними, можуть провокувати розвиток 
найсильніших порушень в організмі людини. Ця тенденція почала активі-
зуватися поточного часу, що потребує нових підходів, понять, принципів 
для зростання ефективності загальних медико-біологічних чинників. 
Кожна територія складена певними гірськими породами, має різний 
тектонічний режим, різні умови міграції розчинів, різний радіаційний 
баланс, представлена ландшафтними системами різного рівня організації. 
Відтак, кожній території притаманне розповсюдження різних хімічних 
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елементів, в різній концентрації та по-різному реагуючих на навколишнє 
середовище. Саме тому бажано для кожної території визначити хіміко-
геологічний стан, що враховує не тільки техногенні фактори геохімічного 
ризику, а й природні.

Матеріали і методи дослідження

Хімічні елементи відіграють важливу роль в структурі ландшафту, 
в нормальному обміні речовин і фізіологічних функціях тварин і людей. 
В дієтології доведено, що близько 22 таких елементів, як відомо, можуть 
бути «важливими» для людини і інших тварин. «Макроелементи» по-
трібні в досить великих кількостях, тоді як «мікроелементів» потрібно 
в набагато менших кількостях (наприклад, мкг/кілограм раціону). Шіст-
надцять елементів представляються як такі, що мають істотне значення 
для доброго або нормального здоров’я. Кальцій, фосфор, магній і фторид, 
наприклад, необхідні для структурних функцій в кістці та мембранах. 
Натрій, калій і хлорид, необхідні для підтримки водно-електролітного 
балансу в клітинах. В медицині стверджується, що цинк, мідь, селен, 
марганець і молібден як істотні складові ферментів або можуть служити 
в якості носіїв (лігандів1) тих, що мають важливе значення в метаболіз-
мі. Хімічні елементи також мають важливе значення у функціонуванні 
ендокринної системи. Наприклад, йод є одним із найважливіших компо-
нентів гормону щитовидної залози тироксину і хрому центрального атома 
гормоноподібної глюкози. Тому що усе це — критичні життєві функції, 
на тканинному рівнях багатьох «...поживно істотних елементів, як пра-
вило, регулюється в межах певних діапазонів, а залежить від декількох 
фізіологічних процесів, особливо гомеостатичного контролю кишкового 
поглинання, і/або виведення» [9-11]. 

Хімічний вплив літосфери на організм людини проходить опо-
середковано. У першу чергу через живильні ланцюжки. Залишається 
відкритим питання попадання цих елементів в продукти харчування, їх 
видовий склад, а так само кількість у засвоюваній формі. Відповідь на це 
питання покликаний дати складова частина медичної географії — науко-
вий напрям «геотоксікологія». Геотоксікологія розглядає геохімічні ано-
мальні ділянки для елементів-токсикантів як ділянки резерву токсичності. 

1 Ліганди (від лат. ligo — зв�язую), нейтральні молекули, іони або радика-— зв�язую), нейтральні молекули, іони або радика- зв�язую), нейтральні молекули, іони або радика-
ли, пов�язані з центральним атомом комплексного з�єднання. Велика група 
ліганд — біологічно важливі з�єднання (амінокислоти, пептиди, білки, пурини, 
порфірини, корини, макроліди) і їх синтетичні аналоги. 
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У результаті впливу екзогенних процесів на область резерву токсичності, 
частина токсикантів переходить в розчинену форму, і може мігрувати в 
області пониження рельєфу, утворюючи там ділянки поверхні, що роз-
глядаються як області медико-санітарного ризику. 

Причини виникнення та умови поширення захворювання серед 
населення вивчає епідеміологія, зокрема її частина — географічна епіде-
міологія, і в останні роки вона дублюється екологічною епідеміологією 
(environmental epidemiology). Цей напрямок вивчає кількісні залежності 
між несприятливими чинниками довкілля та станом здоров’я населення. 
Він щільно пов’язаний з такими спорідненими дисциплінами, як епіде-
міологія неінфекційних захворювань (онкологічних, серцево-судинних, 
ендокринних та ін.) [3, 6, 9-10].

Основна складність проблеми оцінки впливу несприятливих фак-
торів середовища географічної оболонки на здоров’я населення полягає 
в надійності діагностики тих чи інших його можливих змін. B більшості 
випадків географо-епідеміологічні дослідження являють собою оцінку 
ймовірності виникнення того чи іншого захворювання, смерті або змін 
різких показників стану здоров’я населення, пов’язаних зі впливом кон-
кретних несприятливих факторів навколишнього середовища. Геохімічні 
дослідження, як правило, фіксують вміст хімічного елемента в пов’язаній 
мінеральній формі в літосфері. 

Результати дослідження та їх обговорення

Медико-географічну ситуацію в будь-якому регіоні (або населе-
ному пункті) слід оцінювати за однією з п’яти категорій: 1) задовільна; 
2) відносно напружена; 3) напружена; 4) критична; 5) катастрофічна, 
відповідно до висновків авторів [1, 6, 7, 10]. Категорія «задовільна» ви-
значає повну і необмежену придатність використання геологічного серед-
овища, медичну безпеку використання довкілля і нешкідливість його для 
здоров’я населення. При цьому не спостерігається природно обумовлені 
зміни показників здоров’я у порівнянні з регіональним рівнем. 

«Відносно напружена» ситуація свідчить про деяку ступінь не-Відносно напружена» ситуація свідчить про деяку ступінь не-
безпеки для населення шкідливих чинників довкілля, які можуть бути 
оцінені. За цих умов можуть розвиватися початкові зміни в стані здоров’я 
найбільш вразливої частини населення (новонароджених, дітей раннього 
віку, вагітних жінок та інших груп). 

«Напружена» ситуація характеризується значними рівнями за-
бруднення довкілля, зростанням захворюваності та виразної патології 
у найбільш вразливою частини населення. Спостерігається достовірне 
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зростання ймовірно еколого-залежних «індикаторних» хвороб серед ді-
тей та дорослих, а також деяким збільшенням загальної захворюваності. 

«Критична» ландшафтно-медична ситуація визначається високою 
мірою забруднення навколишнього середовища регіону, що представляє 
безумовну небезпеку перебування населення на таких територіях. Пере-
бування населення в зоні небезпечного впливу шкідливих факторів при-
роди може призвести до обумовленого негативними медико-біологічними 
обставинами розвитку генетичних й імунологічних порушень серед 
популяції. При цьому значно зростає загальна і дитяча захворюваність, 
з’являються специфічні, природно зумовлені захворювання, спостеріга-
ється істотне підвищення смертності. 

«Катастрофічна» медико-біологічна ситуація характеризується ще 
більшими (у порівнянні з «критичною» ситуацією) кількісними показни-
ками забруднення довкілля та санітарно-медично зумовленими змінами 
стану здоров’я населення. Визначення «катастрофічна» ситуація може 
бути надано тільки в разі доведеної причинно-наслідкового зв’язку між 
встановленими шкідливими чинниками довкілля (географічного серед-
овища) та змінами здоров’я населення в натурних або модельованих 
умовах. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків між рівнем і часом дії 
шкідливих факторів та зміною здоров’я населення здійснюється в ході 
комплексної медико-санітарної та геологічної експертизи досліджуваної 
території. Аналіз повинен включати оцінку даних про причини, джерела, 
шляхи, часу і т.д. впливу, як і в медичній географії, тобто санітарно-гігіє-
нічної просторово-часової залежності, а також етіопатогенетичний аналіз 
зв’язків у системі «людина—навколишнє середовища»  з визначенням 
джерела шкідливого впливу.

Природні геохімічні аномалії, що впливають на баланс мікро-
елементів в організмі, може як негативно, так і позитивно впливати на 
здоров’я людини. Очевидно, що вміст мікроелементів, зокрема у межах 
окремої місцевості, визначається поєднанням різних кліматичних та 
ландшафтних характеристик, які, в свою чергу, можуть залежати від 
геологічних, мінералогічних та геохімічних особливостей корінних 
порід і ґрунтів, а також від ендогенних і екзогенних геологічних про-
цесів. Ендемічні захворювання, буває, служать прикладом зв’язків між 
здоров’ям людини і активністю геологічних процесів. З іншого боку, 
люди використовували продукти геологічних утворень для зцілення з 
незапам’ятних часів. Певна частина районів як територій ендемічних 
хвороб та бальнеологічні курорти розташовані в межах геодинамічно 
активних областей [3, 11, 12]. 
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Хімічні елементи поширені в земній корі нерівномірно, що при-
зводить до їх природного надлишку або нестачі в тих чи інших районах, 
як і в ландшафтах в цілому. А це, в свою чергу, обумовлює різноманіття 
форм реакцій організмів на характеристики гірських порід. Можуть вини-
кати мутації і багато іншого, оскільки мікроелементи та їх сполуки є дуже 
важливими для розвитку різних життєвих форм. Як відомо із фармацевти-
ки, метали, що поглинаються організмами, можуть стати активізаторами 
дії ферментів (цинк, залізо) або, навпаки, інгібіторами (кадмій, нікель). 
Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, регулюють 
тонус серцевих м’язів. Залізо, мідь, магній поряд з вітамінами групи 
В необхідні для утворення еретроцитів [3, 5, 11, 12]. Кальцій і фосфор 
відіграють виняткову роль у мінералізації кісток та зубів людей і тварин 
(табл. 1, 2).

Численними дослідженнями, проведеними за останні 15-20 ро-
ків у країнах Європи, Азії, Африки та Австралії, безумовно доведено, 
що ступінь забрудненості важкими металами і токсичними елементами 
харчових рослин — зерна, овочів, плодів, кормів для всіх видів тварин, 
а отже, — продуктів рослинного і тваринного походження — прямо 
пов’язана зі вмістом їх у географічній оболонці, тобто в ґрунті, повітрі, 
воді тощо [6, 7, 9, 12]. 

Гігієнічні (хімічні, біологічні, механічні) вимоги і нормативи якос-
ті питної води у своїй основі містять три відомих санітарних принципи, 
що поформувалися в другій половині ХХ століття при стандартизації 
якості питної води в СанПІНі. Вона повинна бути: а) безпечною в епіде-
міологічному і радіаційному ставленні; б) нешкідливою за хімічним скла-
дом та в) мати благоприємні органолептичні властивості. Цим вимогам 
вода повинна відповідати до її надходження до розподільної мережі водо-
водів, а також в пунктах водозабору зовнішньої і внутрішньої водоводної 
мережі. Як відомо [6, 8, 11],  безпека питної води в епідеміологічному від-
ношенні визначається її відповідністю нормативам за мікробіологічними 
та паразитологічними показниками. Нешкідливість питної води за хіміч-
ним складом визначається її відповідністю нормативам, встановленими 
СанПІНом за трьома групами хімічних показників: 1) за узагальненими 
показниками і вмісту шкідливих хімічних речовин, що найчастіше зустрі-
чаються в природних водах на території України, а також забруднюючих 
речовин (техногенних), що отримали глобальний розподіл (22 неорганіч-
них і 3 органічних речовини); 2) за змістом шкідливих хімічних речовин, 
що надходять і розповсюджуються у воді в процесі її обробки в системі 
водопостачання та 3) довго і регулярно переглядається в списках вмісту 
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шкідливих хімічних речовин, що надходять в джерела водопостачання в 
результаті різноманітної господарської діяльності.

Якість підземних вод, які використовуються для водопостачання, 
в основному задовольняє нормативи. Проте, рівень їх забруднення також 
збільшується, і значне забруднення підземних вододжерел відзначено 
більше, аніж в 60 містах і селищах України. Найчастіше відзначається 
перевищення нормативних величин сполук азоту, заліза, марганцю, 
сульфатів, хлоридів, нафтопродуктів, фенолів, синтетичних поверхнево-
активних речовин. Приблизно 5% населення України використовують 
для пиття води з підземних джерел з високими рівнями жорсткості, що 
супроводжується значними концентрації хлоридів і сульфатів без необ-
хідної водопідготовки [1, 6, 9].

Хімічні речовини, присутні у питній воді, умовно розділені на 
кілька груп, і в цьому розділі наведені описи тих речовин, за якими є 
результати санітарно-епідеміологічних досліджень. Перша група — це 
ессенціальні, тобто життєво необхідні елементи. Відхилення від нормаль-
ного рівня надходження цих речовин в організм людини може викликати 
певні негативні наслідки для здоров’я. У цю групу входять фтор, залізо, 
йод, марганець, стронцій, хлориди і сульфати. У другу групу — найбільш 
небезпечні для людини канцерогенні речовини, в тому числі миш’як, 
хром, хлорорганічні сполуки. Решта речовин — це такі найпоширеніші 
забруднюючі речовини, як нітрити та нітрати, фенол, нафтопродукти, 
пестициди та важкі метали. На жаль, за наявною інформацією поки що 
важко виділити пріоритетні забруднюючі речовини в питній воді і визна-
чити орієнтовну кількість експонованого населення. Фтор є компонентом 
земної кори і, значить, міститься у воді. У природних водах можуть бути 
присутнім F, НF і НF2

-; при нейтральній і лужної реакціях та в розбавле-
ному розчині (яким зазвичай є природна вода) майже весь фтор присутній 
у вигляді фтор-іона F- і зростає вміст НF2

- і недисоційованої НF.
Добре відомо [3, 9, 11, 12], що більшість нітратів з’являються 

в питній воді при забрудненні підземних вод сільськогосподарськими 
добривами, стічними водами сільськогосподарських ферм, господарчо-
побутовими водами, при озонуванні води, що містить аміак. Нітрити є 
токсичнішими, ніж нітрати, але в звичайних умовах вони дуже нестійки 
і окислюються, швидко переходять в нітрати. ГДК нітратів складає 45 
мг/л (по NO3), нітритів — 3,0 мг/л (по NО2). ВОЗ рекомендує в якості 
допустимої величини для нітритів 3,0 мг/л. Дві небезпеки для здоров’я 
пов’язано з питною водою, що містить високі концентрації нітратів або 
нітритів: поява метгемоглобінемії, особливо у новонароджених, і потен-
ційне утворення канцерогенних нітрозамінів. 
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Таблиця  1
Характерні симптоми дефіциту хімічних елементів в організмі 

людини.

Елемент Типовий симптом при дефіциті

Co Уповільнення зростання скелета

Mg М’язові судоми

Fe Залізодефіцитна анемія (низький гемоглобін, недокрів’я), пору-
шення імунної системи. Fe задіяне в процесах кровотворення, бере 
участь в утворенні гемоглобіну. Залізо також входить до складу 
ферментів пероксидази і каталази, є невід’ємною складовою час-
тиною цитохромної системи організму, бере участь в процесі ди-
хання

Zn Пошкодження шкіри, уповільнення росту дітей і підлітків і важке 
загоєння ран, уповільнення сексуального дозрівання

Cu Слабкість артерій, порушення діяльності печінки, вторинна 
анемія

Mn Безплідність, погіршення росту скелета

Mo Уповільнення клітинного росту, схильність до карієсу

Co Злоякісна анемія

Ni Частішання депресія, дерматити

Cr Симптоми діабету

Si Порушення росту скелета

F Карієс зубів

I Порушення роботи щитовидної залози

Se М’язова (зокрема серцева) слабкість
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Таблиця 2
Характерні симптоми надмірної кількості хімічних елементів в 

організмі людини

Елемент Типовий симптом при підвищенні вмісту

Hg

Вражає кровотворну, ферментативну, нервову систему і нирки. При 
гострому отруєнні ртутними сполуками в печінці та нирках розвива-
ються дегенеративні зміни; у шлунково-кишковому тракті виникають 
сильні запальні процеси

As Високотоксична кумулятивна отрута, що вражає нервову систему; 
серцева слабкість, різке зниження кров’яного тиску, втрата свідомості

Pb
Поразка шкірних покривів, болі в шлунково-кишковому тракті, 
«свинцева облямівка» по краях ясен, анемія, порушення функції ни-
рок; зниження розумових здібностей, агресивна поведінка

Cd Мутагенні й канцерогенні властивості, генетична небезпека; вражає 
печінку, нирки, підшлункову залозу, здатний викликати рак легенів

Fe Надлишок заліза викликає сидероз очей і легких

Cu

В надмірних кількостях мідь має токсичну дію. При попаданні в ор-
ганізм з їжею, що містить більше 50 мкг / кг, спостерігаються харак-
терні ознаки отруєння — металевий присмак у роті, неприборкана 
блювота, біль у животі. При надходженні в менших кількостях Cu на-
копичується в печінці, що викликає фізіологічні розлади в організмі 
— нудоту, блювоту, шлунковий біль. Ряд сполук міді руйнують ві-
таміни С і А, погіршують органолептичні показники, сприяють утво-
ренню токсичних продуктів окислення ліпідів.

Zn Отруєння цинком проявляються у вигляді нудоти, блювоти, розлади 
шлунку.

Cr

При незначних концентраціях Cr в повітрі виникає подразнення сли-
зової оболонки верхніх дихальних шляхів, що викликає нежить, пер-
шіння в горлі, сухий кашель. Поряд зі специфічною дією на слизові 
оболонки сполуки хрому мають загальнотоксичну дію, вражаючи 
шлунково-кишковий тракт. Хронічні отруєння Сr супроводжуються 
головними болями, схудненням, ураженням нирок. Організм набуває 
велику схильність до запальних і виразкових змін шлунково-кишко-
вого тракту та катарального запалення легень

F
Надлишок F у питній воді призводить до такого захворювання, як ен-
демічний флюороз, при якому уражаються печінка, нирки і централь-
на нервова система
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Природні джерела іонізуючого випромінювання радону (Rn) ство-
рюють біля 70% сумарної дози, що отримується людиною від усіх джерел 
радіації. Головними джерелами Rn є ґрунт, будівельні матеріали і вода 
з підземних джерел. Основним шляхом проникнення Rn в приміщення 
є його інфільтрація з-під фундаменту будівлі. При цьому Rn проходить 
через щілини і тріщини у фундаменті, а також просочується через підвал 
і стіни. Концентрації радону усередині приміщення зазвичай набагато 
перевищують його рівні на відкритому повітрі, тому велику частину Rn 
людина отримує, знаходячись в погано провітрюваних приміщеннях. 
Проникнення Rn залежить від характеру будівельних матеріалів і геоло-
гічних особливостей території. Особливо високі концентрації Rn створю-
ються в погано провітрюваних квартирах перших поверхів, цокольних і 
підвальних приміщеннях. Дози опромінення у людей, що проживають в 
таких умовах, істотно підвищуються.

Результати санітарно-епідеміологічних робіт за оцінкою Rn як 
чинника ризику раку легеней дуже суперечливі. З одного боку, не ви-
явлено підвищеної частоти раку на територіях з підвищеним вмістом 
Rn у Бразилії, Франції, Індії, Єгипті, але повідомляється про підвищену 
захворюваність раком легенів у жінок в деяких містах США, Швеції, 
Канади. Основна канцерогенна дія виходить від α-активного дочірнього 
полонія Ро214 і полонія Ро118. Ці продукти розпаду можуть закріплюватися 
на найдрібніших твердих частках і таким чином осідати в легенях. До 
теперішнього часу є інформація більш ніж по 20 описових (медико-біо-
логічних) дослідженнях по радону і раку легенів. Приблизно у половині 
досліджень була виявлена значима кореляція між концентрацією Rn і 
виникненням раку легенів, і в половині вона не була знайдена. Численні 
труднощі існують в інтерпретації екологічних досліджень радону і раку 
легенів.

Важливою характеристикою води є її жорсткість, тобто вміст у 
воді солей кальцію і магнію. При вживанні вод, жорсткість яких переви-
щує 10 мг-екв/л, відбувається посилення місцевого кровотоку, змінюється 
процес фільтрації і реабсорбції у нирках. Це явище може бути захисною 
реакцією організму, але за тривалого впливу виникає виснаження регу-
люючих систем і може розвинутися сечокам’яна хвороба, і/або гіперто-
нічна хвороба. Серйозною медико-геохімічною проблемою є сечокам’яна 
хвороба, що представляє собою велику групу різних за своєю природою 
камінняутворюючих хвороб і синдромів. Вони широко поширені на 
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земній кулі в особливих біогеохімічних провінціях, для яких характерне 
підвищене надходження в організм кремнію в поєднанні з високим вміс-
том фтору, марганцю , нітратів, сульфатів і хлоритів в межах ландшафту. 
Одним з актуальних напрямків сучасних досліджень в галузі мінералогії є 
вивчення мінералів, утворення яких пов’язано з життєдіяльністю організ-
мів. У процесі генезису біомінерала агрегат безпосередньо включається 
в біологічний цикл або є його продуктом. Останніми роками кордони 
власне мінералогічних досліджень біомінералізації істотно розширилися. 
У коло об’єктів мінералогії в даний час включені неорганічні утворення 
біологічних процесів, в т. ч. — продукти нормального метаболізму (зуби, 
кістки скелета, шкаралупа пташиних яєць і т. д.) та патологічного функ-
ціонування організму (жовчні, зубні, ниркові камені тощо). Головною 
особливістю нового наукового напряму біомінералогії є уявлення про 
органо-мінеральні агрегати (ОМА) як про мінеральні агрегати (мінерали), 
історія утворення яких нерозривно пов’язана з людським організмом, а 
саме поява викликана аномальним його станом [4, 5, 8]. Отже, висновки 
з мінералогії активно втілюються в сферу медицини, хімії, біології та їх 
галузей.

Висновки

1. Природні геохімічні аномалії, що впливають на баланс мікро-
елементів в організмі, можуть як негативно, так і позитивно впливати 
на здоров’я людини. Очевидно, що вміст мікроелементів контролюється 
поєднанням різних кліматичних та ландшафтних характеристик, які, в 
свою чергу, можуть щільно залежати від геологічних, мінералогічних 
та геохімічних особливостей корінних порід, а також ендогенних і екзо-
генних геологічних процесів. 

2. Ендемічні захворювання зазвичай служать прикладом зв’язків 
між здоров’ям людини і дією всього комплексу географічних процесів. З 
іншого боку, люди здавна використовували продукти природних процесів 
для зцілення. Значна частина районів з розвитком ендемічних хвороб і 
бальнеологічні курорти розташовані в межах геодинамічних активних 
областей.

3. При вивченні основних особливостей патогенного мінералоутво-
рення в організмі людини встановлено, що в процесі каменеутворення 
склад фізіологічних розчинів зазнає істотні, часто періодичні, зміни, що 
проявляється у багатофазності каменів, їх мікрогетерогенності, зональ-
ності і в змінному складі більшості патогенних біомінералів.
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4. Отже, природно обумовлені фактори природного ризику взагалі, 
та геохімічного  ризику зокрема можуть, поряд з техногенними, прово-
кувати розвиток найсильніших порушень в організмі людини. Тому ба-
жано для кожної території сформувати фізико-географічний паспорт, що 
враховує не тільки техногенні фактори геохімічного ризику, а й природні.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ: ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ

Резюме
Медицинская геология является областью науки, которая зани-

мается отношениями между природными геологическими факторами и 
здоровьем человека и животных, а также улучшением понимания влия-
ния природных факторов на географическое распределение проблемы со 
здоровьем населения. Многочисленными исследованиями, проведенными 
за последние 15-20 лет в странах Европы, Азии, Африки и Австралии, 
безусловно доказано, что степень загрязненности тяжелыми металлами и 
токсичными элементами растений — зерна, овощей, плодов, кормов для 
всех видов животных, а следовательно, — и продуктов растительного и 
животного происхождения, прямо связана с содержанием их в окружаю-
щей среде, т.е. в почве, воздухе или воде. Содержание микроэлементов 
на местности контролируется сочетанием различных климатических и 
ландшафтных характеристик, которые, в свою очередь, определенным 
образом зависят от геологических, минералогических и геохимических 
особенностей коренных пород, а также эндогенных и экзогенных гео-
логических сил. 
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GEOCHEMICAL ANOMALY: INFLUENCE ABNORMAL CONTENT
OF MICROELEMENTS ON HEALTH

Abstract
Medical geology is a science that deals with relationships between 

natural geological factors and health of humans and animals, as well as 
improved understanding of the impact of environmental factors on 
geographical distribution of population health problems. Numerous studies 
conducted over the past 10-15 years in Europe, Asia, Africa and Australia, 
certainly proved that the degree of contamination with heavy metals and toxic 
elements of plants - grains, vegetables, fruits, fodder for all kinds of animals, 
and therefore products of plant and animal - is directly related to their content 
in the environment, ie soil, air or water. Сontent of trace elements such area is 
controlled by a combination of different climatic and landscape characteristics, 
which in turn depend on the geological, mineralogical and geochemical 
characteristics of indigenous breeds, as well as endogenous and exogenous 
geological processes. 

Key Words: medical geology, biomineralizatsiya, chemical elements, 
geochemical anomalies, human health
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НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ 
ВІДКЛАДАХ АВАНДЕЛЬТИ ДУНАЮ  

Дослідження району авандельти Дунаю в межах прибережної 
частини північно-західного шельфу Чорного моря проводилося 
з 1997 по 2000 рік, у літній і зимовий періоди. Донні відклади 
авандельти Дунаю представлені алевритовими й пелітовими му-
лами. Встановлена кореляційна залежність накопичення важких 
металів з глибиною й літологічним складом донних відкладів, 
що дозволяє говорити про накопичення важких металів у дрібно-
дисперсній фракції донних відкладів, які залягають в глибоких 
частинах авандельти. Виявлені основні фактори формування 
умов накопичення токсичних елементів — важких металів, такі 
як, геоморфологія району, літологічний склад донних відкладів 
— визначають нерівномірний їх розподіл як по глибині заляган-
ня, так і по площі розподілу.
Ключові слова. Дунай, дельта, узмор’я, відклади, склад, статис-
тична характеристика, важкі метали.

Вступ

Екологічний стан навколишнього середовища (еколого-геологіч-
ного) постійно погіршується в результаті підвищення техногенного тиску 
на дельтове середовище. Підвищенню техногенного впливу сприяє все 
зростаюча господарська діяльність людини, яка призводить до порушен-
ня рівноважного стану геологічного середовища. Значну погрозу біоті й 
людині несуть важкі метали (ВМ) як високотоксичні елементи: ртуть, 
свинець, кадмій, цинк, мідь, миш’як, нікель, хром, кобальт, марганець і 
інші, які широко застосовуються в багатьох промислових виробництвах 
та побуті. Для морських біоценозів найнебезпечніші ртуть, свинець і 
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кадмій [1]. Незважаючи на очисні заходи, вміст з’єднань важких мета-
лів у промислових і побутових відходах й стічних водах дуже великий й 
постійно зростає. 

Актуальність дослідження з накопичення важких металів у до-
сліджуваному регіоні усе більше зростає, оскільки збільшується антро-
погенне навантаження на територію, що веде до виснаження екосистем, 
скороченню їх біорозмаїття. Накопичення важких металів у донних 
відкладах і, як наслідок, накопичення їх у фауні й флорі даного регіону, 
веде до інтоксикації не тільки геосистеми авандельти Дунаю, але й самої 
людини в цілому, яка використовує ресурси геосистеми [2, 3]. В цьому 
полягає практичне значення роботи.

Метою роботи є виявлення аномальних концентрацій накопичен-
ня токсичних елементів у донних відкладах узмор’я дельти Дунаю, вико-
ристовуючи результати моніторингу природного середовища, й виявлення 
факторів, що призводять до накопичення важких металів. Основним за-
вданням є встановлення еколого-геологічного та геохімічного значення 
вмісту важких металів як токсичних елементів у донних відкладах.

Фактичний матеріал та методі досліджень

Моніторинг накопичення важких металів у донних відкладах ра-
йону узмор’я авандельти Дунаю проводився протягом 1997–2000 років у 
літній і зимовий періоди. Проби відбиралися на 22 станціях улітку й на 
9 станціях узимку (мал. 1). 

Рис. 1. Карта-схема взірцювання уздовж морської окрайки дельти Дунаю [6]
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Взірцювання проводився дночерпателем Петерсена із площею за-
хоплення 0,025 м2 (Причорномор ДРГП). Аналіз на наявність токсичних 
важких металів, їх концентрацію й вміст у літологічних різностях, про-
водився в лабораторії підприємства Причорномор ДРГП. Зміст токсичних 
металів у донних відкладах визначалося атомно-абсорбційним методом 
по 10 елементам: Pb, Cd, Hg, Zn, Cu, Ni, Cr, Co, Mn, As. Статистична 
обробка отриманих результатів аналізів проводилася в пакеті програми 
«Statistica 6.0». У статистичній обробці застосовувався факторний аналіз 
і кореляційний аналіз методом головних компонентів.

Результати досліджень

Зміст токсичних металів у донних відкладах має великий розкид 
по загальним статистичним параметрам і по параметрам у літологічних 
різностях (табл. 1, 2). Інтерпретація результатів статистичної обробки 
дозволяє встановити аномальні накопичення хрому й марганцю, як у 
пробах літнього, так і зимового періоду спостережень.

За накопиченням токсичних елементів (важких металів) у літоло-
гічних різностях виявлено підвищений вміст більшості цих елементів в 
мулах, відносно інших літологічних різностів, за винятком цинку, хро-
му, марганцю. Для останніх визначені підвищений вміст в наступних 
літологічних різностях: цинк та марганець — у піску, хром — в алевриті 
(табл. 2)

За результатами кореляційного аналізу між концентрацією токсич-
них металів у зимовий та в літній періоди (за високими коефіцієнтами 
значимості р < 0,05) установлена кореляційна залежність між концен-
траціями таких металів, як цинк, мідь, хром, марганець — з одного боку, 
та літологічною різностю дрібнодисперсної фракції донних відкладів — 
мулами, з іншого боку (табл. 3).

Факторний аналіз дозволяє визначити основні фактори впливу на 
процес накопичення важких металів у донних відкладах (за методом 
головних компонентів) на узмор’ї дельти Дунаю. Під час виконаних до-
сліджень фактичні дані проб донних відкладів були оброблені одним з 
методів факторного аналізу — методом головних компонентів. Він до-
зволяє розрахувати факторні навантаження на досліджуваний об’єкт. Як 
видно з табл. 4 і 5, найбільший вплив на накопичення важких металів у 
донних відкладах має фактор 1, як у зимових, так і в літніх взірцюваннях 
з ваговими навантаженнями 34,89768 % і  25,36104 % відповідно. 
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Таблиця 1 
Статистичні характеристики вмісту важких металів як 

токсичних елементів 

Важкі метали
Середній 

вміст,
мг/кг

Стандартне 
відхилення 

вмістів 
елементів

Мінімальний 
вміст, мг/кг

Максимальний 
вміст, мг/кг

лі
то

Pb 13,82 3,31 8,47 22,20

Cd 7,50 0,02 7,50 7,50

Hg 0,03 0,01 0,02 0,08

Zn 30,09 13,52 5,33 57,30

Cu 22,27 9,73 2,85 38,10

Cr 125,78 56,39 35,70 275,70

Ni 32,20 7,72 11,50 42,30

Co 4,59 1,14 3,00 7,16

Mn 385,54 160,34 76,90 567,10

As 4,14 0,83 2,00 5,00

зи
ма

Pb 13,50 2,41 10,50 16,40

Cd 0,75 0,01 0,75 0,75

Hg 0,02 0,01 0,01 0,03

Zn 20,86 8,71 6,02 31,70

Cu 24,64 8,39 11,30 33,10

Cr 126,56 45,86 57,50 202,30

Ni 32,74 7,39 20,80 41,40
Co 4,55 1,26 3,00 6,55
Mn 445,67 120,70 239,50 632,00
As 2,78 0,67 2,00 4,00
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Таблиця 2 
Вміст токсичних металів у літологічних різностях [6]

Важкі метали
Літологічні різності

мкг/кг

Черепашник Пісок Алеврит Мул
Свинець 11,26 9,55 11,87 13,95

Ртуть 0,021 0,03 0,027 0,033
Цинк 34,53 42,07 38,53 30,45
Мідь 21,8 20,86 19,61 22,45
Хром 101,83 87,89 122,35 120,89

Нікель 18,9 15,12 14,08 30,083
Кобальт 4,28 4,89 4,27 4,53

Марганець 477,07 434,6 485,3 377,96
Миш’як 2,33 3,81 3,33 4,0
Кадмій <0,75 <0,75 <0,75 <0,75
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Таблиця 3 
Матриця кореляцій між важкими металами в літній та зимовий 

періоди

Важкі 
метали, 
глибина

Глибина
Зимовий період

Pb Cd Hg Zn Cu Cr Ni Co Mn As

Гл
иб

ин
а 1,0000 -0,2217 -0,2636 -0,8370 -0,3318 -0,0619 0,0037 0,2646 0,2374 0,6811 -0,3236

p= --- p=0,566 p=0,493 p=0,005 p=0,383 p=0,874 p=0,993 p=0,491 p=0,538 p=0,043 p=0,396

Л
іт

ні
й 

пе
рі

од

Pb
-0,3595 0,5486 -0,1175 0,3314 -0,1532 -0,4603 -0,5096 -0,5923 0,0358 -0,3575 0,0864

p=0,342 p=0,126 p=0,763 p=0,384 p=0,694 p=0,212 p=0,161 p=0,093 p=0,927 p=0,345 p=0,825

Cd
-0,2636 0,1247 1,0000 0,1070 0,6387 0,5967 0,0741 0,0682 -0,4641 -0,5789 -0,1250

p=0,493 p=0,749 p= --- p=0,784 p=0,064 p=0,090 p=0,850 p=0,862 p=0,208 p=0,102 p=0,749

Hg
0,0251 0,3600 -0,0226 -0,0706 0,2878 0,3372 0,4180 0,5931 -0,4889 0,2351 -0,2865

p=0,949 p=0,341 p=0,954 p=0,857 p=0,453 p=0,375 p=0,263 p=0,092 p=0,182 p=0,543 p=0,455

Zn
-0,3753 -0,1583 0,6865 0,0808 0,6642 0,3775 -0,4837 -0,1222 -0,6681 -0,4282 0,5259

p=0,320 p=0,684 p=0,041 p=0,836 p=0,051 p=0,317 p=0,187 p=0,754 p=0,049 p=0,250 p=0,146

Cu
-0,3826 0,2253 0,4088 0,0241 0,8946 0,3813 -0,2696 -0,0344 -0,2450 -0,5121 0,5688

p=0,310 p=0,560 p=0,275 p=0,951 p=0,001 p=0,311 p=0,483 p=0,930 p=0,525 p=0,159 p=0,110

Cr
-0,4327 0,3045 0,1669 0,1504 0,5074 0,6377 0,3445 0,6141 -0,6820 -0,3523 -0,1169

p=0,245 p=0,426 p=0,668 p=0,699 p=0,163 p=0,065 p=0,364 p=0,079 p=0,043 p=0,352 p=0,765

Ni
-0,2157 0,1905 -0,3346 0,0928 0,3303 -0,0347 -0,1828 0,2030 -0,4548 0,1630 0,3510

p=0,577 p=0,624 p=0,379 p=0,812 p=0,385 p=0,929 p=0,638 p=0,600 p=0,219 p=0,675 p=0,354

Co
0,3705 0,0703 -0,2259 -0,6386 -0,3326 0,1254 -0,2951 0,0086 0,0502 -0,0040 -0,0151

p=0,326 p=0,857 p=0,559 p=0,064 p=0,382 p=0,748 p=0,441 p=0,982 p=0,898 p=0,992 p=0,969

Mn
0,8595 -0,3959 -0,4133 -0,5913 -0,5435 -0,4831 -0,2872 -0,1668 0,4493 0,7276 -0,0364

p=0,003 p=0,291 p=0,269 p=0,094 p=0,130 p=0,188 p=0,454 p=0,668 p=0,225 p=0,026 p=0,926

As
0,5719 -0,5865 -0,0395 -0,6645 -0,3164 0,4206 0,1217 0,4999 -0,1883 0,2997 -0,2174

p=0,108 p=0,097 p=0,920 p=0,051 p=0,407 p=0,260 p=0,755 p=0,171 p=0,628 p=0,433 p=0,574
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Таблиця 4 
Значення факторних навантажень (без обертання) токсичних 

металів у пробах зимового взірцювання

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Глибина, м 0,868525 0,433614 -0,059508

Pb -0,242040 -0,278287 -0,766308

Hg 0,029841 -0,359520 -0,481150

Zn -0,835087 -0,334361 0,050804

Cu -0,880369 0,285861 0,115378

Cr -0,286143 0,744226 -0,464670
Mi -0,597990 0,759280 0,136058
Co 0,730113 -0,068528 -0,363868
Mn 0,477759 0,612333 0,432321

As 0,052441 -0,692324 0,611816
Власні значення

значення 3,489768 2,577572 1,766217

Частка загальної дисперсії 0,348977 0,257757 0,176622

Вага фактору,
 в % 34,89768 25,77572 17,66217

Примітка: жирним шрифтом відзначені навантаження >0,5

Першим фактором описується річковий стік Дунаю в дельту, який є 
основним джерелом надходження важких металів. Забруднюючі речо-
вини надходять у результаті скидання промисловими підприємствами 
промислових відходів та стічних вод, скидання побутових відходів й 
каналізаційних вод, які містять важкі метали. Міграційний шлях елемен-
тів прослідковується з континентальної частини в басейн ріки Дунай [5] 
.Другим і третім факторами впливу на накопичення ВМ у донних відкла-
дах є стокові та уздовжберегові течії й гідродинамічний розкид осадового 
матеріалу, відповідно, які впливають на перерозподіл забруднюючих 
речовин між береговою зоною й дельтою зокрема. Вплив цих факторів 
призводить до змулювання донних відкладів, переносу й перерозподілу 
ВМ [7]. 
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Висновки

1. У результаті проведених досліджень донних відкладів у районі 
узмор’я дельти Дунаю, були визначені вмісти низки важких металів — 
свинець, кадмій, ртуть, цинк, мідь, нікель, хром, кобальт, марганець, 
миш’як.

2. Установлено, що основними факторами, що впливають на на-
копичення токсичних елементів, є скидання промислових і побутових 
відходів і стоків у басейн ріки Дунай, уздовжберегові течії й гідродина-
мічне рознесення осадового матеріалу. Скиди річкової води відбувається 
в басейні Чорного моря, визначаючи осадову диференціацію речовини в 
зоні впливу дельти Дунаю. 

Таблиця 5 
Значення факторних навантажень (без обертання) токсичних 

металів у пробах літнього взірцювання

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Глибина, м -0,736371 -0,492798 0,177731

Pb -0,068008 0,697752 0,274803

Hg 0,323516 0,193533 0,595776

Zn 0,655553 0,419085 -0,318794

Сu 0,369662 -0,635635 -0,281528

Cr 0,547488 -0,342366 0,546808

Ni 0,387323 -0,588229 0,535274

Co -0,721067 0,299987 0,343712

Mg -0,553533 -0,445869 -0,162232

As 0,205126 -0,160972 -0,384043
Власні

значення 2,536104 2,124758 1,520405

Частка загальної дисперсії 0,253610 0,212476 0,152040
Вага фактору, 

в % 25,36104 21,24758 15,20405

Примітка: жирним шрифтом відзначені навантаження >0,5



184

Кудря С. П.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

1. Виявлена кореляційна залежність між накопиченням важких 
металів та літологічним складом донних відкладів. Найбільша концен-
трація токсичних елементів спостерігається в дрібнодисперсній фракції 
відкладів — в мулах.
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ АВАНДЕЛЬТЫ ДУНАЯ

Резюме
Исследование района авандельты Дуная в пределах прибрежной 

части северо-западного шельфа Черного моря проводилось с 1997 по 
2000 год, в летний и зимний периоды. Донные отложения авандельты 
Дуная представлены алевритовыми и пелитовыми илами. Установленная 
корреляционная зависимость накопления тяжелых металлов с глубиной 
и литологическим составом донных отложений позволяет говорить о 
накоплении тяжелых металлов в мелкодисперсной фракции донных от-
ложений, залегающей в глубоких частях авандельты. Выявленные основ-
ные факторы формирования условий накопления токсических элементов 
— тяжелых металлов, такие как, геоморфология района, литологический 
состав донных отложений определяют неравномерное их распределение 
как по глубине залегания, так и по площади распределения.

Ключевые слова. Авандельта Дуная, донные отложения, стати-
стическая характеристика, тяжелые металлы.

S. F. Kudrya, graduate student 
Odessa National University of Mechnikov, 
Department of General and Marine Geology, 
Dvoryanskaya Str., 2 Odessa-82, 65082, Ukraine 

AN ACCUMULATION OF TOXIC METALS IS IN THE GROUND 
DEPOSITS OF THE AVANDELTA OF DANUBE

Abstract
Research of district of avandelta Danube within the limits of off-shore 

part of north-western shelf of the Black sea was conducted from 1997 to 2000 
year, in summer and winter periods. The ground deposits of avandelta Danube 



186

Кудря С. П..

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

are presented silt and pelitic silts. The set cross-correlation dependence of 
accumulation of heavy metals with and depth and lithologic composition of 
the ground deposits allows to talk about the accumulation of heavy metals 
in smalldispersion faction of the ground deposits of bedding in deep parts 
of delta. Exposed basic factors of forming of terms of accumulation of toxic 
elements — heavy metals, such as, geomorphology of district, lithologic 
composition of the ground deposits determines uneven their distributing both 
on the depth of bedding and on the area of distributing.

Keywords: The delta  of Danube, ground deposits, statistical des-
cription, bad metals, lytology composition.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ 
ВОД НА ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАДНЕСТРОВЬЯ (ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ)

В статье представлены результаты изучения изменения режи-
ма первого от поверхности водоносного горизонта и условий 
развития экзогенных геологических процессов, основанные на 
статистической обработке данных мониторинга за подземными 
водами и геологическими процессами, проводимого «Причерно-
морГРГП». Выбранные для изучения периоды наблюдений за 
исследуемыми параметрами составляет около 40 лет. Показано, 
что изменение режима подземных вод оказывает прямое воздей-
ствие на процесс подтопления территории и косвенно на многие 
другие процессы (оползни, линейная и площадная эрозия и дру-
гие). Построены атрибутивно-статистические модели развития 
исследуемых процессов. 
Ключевые слова: климат, грунтовые воды, режим, оползни, 
подтопление, эрозия

Введение

Природные условия юго-западной территории Одесской обла-
сти, особенности геологического строения, гидрологических условий, 
рельефа, климата, интенсивности и контрастности тектонических дви-

© Дупан В. В., Жилавская Р. П., Коников Е. Г., Педан Г. С., Черкасов В. А.
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жений земной коры обусловили развитие и многообразие современных 
экзогенных геологических процессов на исследуемой территории. Среди 
них наибольшее развитие получили оползни, эрозионные процессы, под-
топление территорий.

Широкое развитие имеют также и инженерно-геологические (ан-
тропогенные) процессы: подтопление населенных пунктов и пахотных 
земель, оседание над горными выработками, подтопления и засоление 
орошаемых массивов и многие другие.

Исходя из одной из основных парадигм инженерной геологии об 
определяющей роли климатических факторов на формирование экзоген-
ных геологических процессов, нами были определены следующие задачи 
исследований: 1) анализ влияния параметров климата на режим первого 
от поверхности водоносного горизонта и на формирование интенсив-
ность проявления экзогенных геологических процессов; 2) оценка роли 
режима подземных вод в распространенности и динамике природных 
геологических и техногенных процессов; 3) построение естественно-
статистических моделей взаимодействия климата, подземных вод, при-
родных и техногенных процессов.

Исходные данные и методы

В качестве исходного материала для решения поставленных задач 
были использованы материалы мониторинговых исследований, прово-
димых «ПричерноморГРГП» за развитием экзогенных и инженерно-
геологический процессов (1972–2006 г.г.), и за режимом подземных вод 
(1951–2006 г.г.) [3–6], а также данные наблюдений за климатическими 
параметрами по гидрометеопостам и гидрометеостанциям, расположен-
ным на изучаемой территории.

Методика обработки данных наблюдений включала использование 
методов математической статистики (по пакетам Excel и Statistica) и по-
строения электронных макетов карт (MapInfo).

Интерпретация результатов статистической обработки выполня-
лась в соответствии с известными и широко применяемыми на практике 
основными законами теории, методологическими приемами инженерной 
геологии.

Для выявления пространственно-временных закономерностей и 
построения моделей нами был использован один из основных методов 
инженерно-геологической оценки массивов — естественно-статистиче-
ский.
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Результаты исследований и их обсуждение

Анализ влияния климатических факторов и режима 
уровня грунтовых вод на оползневые процессы

Оползни, которые зафиксированы на изучаемой территории, об-
разовались на склонах эрозионных долин и по бортам прогрессирующих 
оврагов имеют как природное, так и природно-антропогенное происхож-
дение.  В пределах населенных пунктов сельского типа к образованию и 
интенсификации оползней приводят поливы огородов, сброс бытового 
мусора в овраги, в результате чего нарушается естественный дренаж и 
поднимается уровень грунтовых вод. 

Оползни висячие, пластичного типа, сильно обводнены, маломощ-
ные (в среднем 1,5–2,5 м). По форме в плане оползни элипсоподобные, 
реже глетчероподобные или сложной конфигурации. Основные деформи-
руемые горизонты расположены в делювиальных  глинистых отложениях. 
Размеры оползней небольшие (длиной 20–30 м, шириной до 60–80 м). 
Иной характер и строение имеют оползни, распространенные на берегах 
лиманов (озеро-лиман Ялпух и правобережье Днестровского лимана). 
На береге Днестровского лимана (р-н с. Семеновка) оползни блоковые, 
близкие по строению к оползням в береговой зоне моря.

На изучаемой территории оползней всего около 542 из них обра-
зовавшихся в c 2001 по 2006 год около 96, львиная доля приходится на 
север Тарутинского района (рис. 1). По наблюдениям ПричерноморГРГП 
в 2006-2007 годах по непосредственным полевым наблюдениям за счет 
подъема уровня подземных вод произошло и выявлено 57 оползней [7].

Увлажненность склонов как главный фактор образования ополз-
ней на эрозионных склонах долин рек, балок и оврагов в свою очередь 
формируется за счет региональных условий: температурно-влажностного 
режима и режима уровня подземных вод.

В этой связи нами были проанализированы закономерности и 
особенности климатических факторов и режима уровней грунтовых вод 
в скважинах государственной и региональной наблюдательных сетей 
(рис. 1).
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В основном оползни в районе исследований характеризуются 
естественным режимом формирования. Около 70 оползней (23%) об-
разовалось в результате искусственного поднятия уровня подземных 
вод при сооружении водоемов в районе сел Височанское, Новоукраинка, 
Приречное, Скриванивка и Новое Тарутино и некоторые другие.

Было установлено, что климатические условия определяют перио-
дичность оползневого процесса, влияние на формирование: среднемного-
летние ритмы увлажнения, контролируют массовое проявление оползней 
(рис. 2, 3, 4). Ранее нами была выявлена закономерность увеличения 
активизаций оползней в связи с увеличением выпавших осадков [1, 2].

Роль режима грунтовых вод в процессе подтопления

Основными факторами формирования и развития процесса под-
топления в пределах территории юго-западной части Одесской области 
являются: благоприятные для развития процесса подтопления геологи-
ческие и инженерно-геологические условия и высокий уровень водно-
хозяйственной техногенной нагрузки.

Наиболее подтоплены дельта и пойма Дуная (Килийский р-н), 
которые расположены в юго-западной части области и является зоной 
сплошного очень интенсивного подтопления. Расположеные севернее 
Днестровско-Дунайская и Когильницкая лессовые равнины подтоплены 
значительно меньшей мерой, здесь подтопленными являются в основном 
долины рек и крупные балки.

Рис. 2. Диаграмма распространения оползней (количество) по 
административным районам.
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Действительно, подтопление территорий зачастую спровоциро-
вано орошением. Большинство оросительных систем расположено на 
водораздельных равнинах, которые характеризуются слабой естественной 
дренированностью, наличием мощной (20–35 м) толщи лессовых пород, 
которые залегают на водоупорных красно-бурых глинах плиоцена. 

Рис. 3. Хронологический график количества оползней всех типов на 
участке XVI и атмосферных осадков, смещенных на один предыдущий год по 
ГМП «Сарата» (R=0,58; p=0,05).

Рис. 4. Хронологический график изменения количества блоковых ополз-
ней на берегах оз. Ялпух, атмосферных осадков и динамики грунтовых вод на 
участке.

На диаграмме (рис. 5) видно, что наибольшая интенсивность 
подтопления в последние десятилетия характерна для Татарбунарского, 
Тарутинского, Белгород-Днестровского и Саратского районов. Здесь под-
топление обусловлено, главным образом, наличием оросительных систем 
водораздельного типа.

Влияние атмосферных осадков и режима грунтовых 
вод на процессы эрозии

На развитие эрозионных процессов основное влияние оказывают 
неотектоническая активность, геологическое строение (наличие лессовых 
и песчаных пород, которые легко размываются), атмосферные осадки, 
их количество, характер выпадения, сезонность выпадения, величина 
углов наклона дневной поверхности. За последнее время на активиза-
цию эрозионных процессов сильное влияние оказывает антропогенная 
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деятельность: неправильное распахивание склонов, вырубка древесной 
и кустарниковой растительности, сброс жидких отходов и т. п. Имеются 
также натурные наблюдения, которые свидетельствуют и в пользу значе-
ния грунтовых вод. Их роль зачастую проявляется в усилении процессов 
линейной эрозии, а также плоскостной — на склонах водоразделов. 

Рис. 5. Диаграмма развития процесса подтопления (площади в км2) по админи-
стративным районам. 

Разнообразные факторы, которые содействуют развитию эрозии, 
их сочетание и величина проявления повлияли на степень эрозионного 
поражения. Так, на территории исследований в зависимости от степени 
проявления эрозионных процессов можно выделить несколько града-
ций горизонтального расчленения рельефа: от очень слабой и слабой до 
сильной (рис. 6). 

Рис. 6. Диаграмма степени поражения территории изучаемых районов 
процессом эрозии (по состоянию на 2001 г)

подтопления (площади в км2) по административным районам.  
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Рис. 6. Диаграмма степени поражения территории изучаемых районов процессом эрозии (по 
состоянию на 2001 г) 
 

Эрозионными формами рельефа вскрываются лессовидные суглинки, 
красно-бурые глины, известняки и песчано-глинистые отложения 
новороссийского подъяруса, песчано-глинистые отложения с включением 
гравия и галечника плиоценових террас среднего Днестра. Они  также 
расположены по долинам больших рек, где даже вскрыты отложения меотиса 
общей мощностью около 25 м. Эрозионные врезы на севере территории 
достигают глубины 60-80 м. 

 По результатам анализа влияния подземных вод на развитие овражной и 
речной эрозии статистически не доказано, хотя на качественном уровне на 
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Эрозионными формами рельефа вскрываются лессовидные су-
глинки, красно-бурые глины, известняки и песчано-глинистые отложения 
новороссийского подъяруса, песчано-глинистые отложения с включением 
гравия и галечника плиоценових террас среднего Днестра. Они  также 
расположены по долинам больших рек, где даже вскрыты отложения 
меотиса общей мощностью около 25 м. Эрозионные врезы на севере 
территории достигают глубины 60–80 м.

По результатам анализа влияния подземных вод на развитие ов-
ражной и речной эрозии статистически не доказано, хотя на качествен-
ном уровне на отдельных участках положительная тенденция в влиянии 
грунтовых вод просматривается (рис. 7).

Анализ зависимости развития инженерно-геологи-
ческих процессов от режима грунтовых вод

Обобщенная характеристика степени площадного поражения из-
учаемой территории суммарно всеми видами процессов, обусловленных 
хозяйственной деятельностью человека, подтверждает уже не раз прозву-
чавшее в различных публикациях утверждение о значительной, а иногда 
и губительной для природы степени техногенного изменения. В Задне-
стровье можно наблюдать полное соответствие этому высказыванию.

Рис. 7. Характеристика интенсивности эрозионных процессов
1 — общее количество эрозионных участков (речная и овражная эрозия);

 2 — количество участков эрозии, связанной с проявлением оползневых и 
других ЭГП. 

отдельных участках положительная тенденция в влиянии грунтовых вод 
просматривается (рис. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  7. Характеристика интенсивности эрозионных процессов 
1 – общее количество эрозионных участков (речная и овражная эрозия); 2 – количество 
участков эрозии, связанной с проявлением оползневых и других ЭГП.  
 
 

Анализ зависимости развития инженерно-геологических процессов от 
режима грунтовых вод 

Обобщенная характеристика степени площадного поражения изучаемой 
территории суммарно всеми видами процессов, обусловленных хозяйственной 
деятельностью человека, подтверждает уже не раз прозвучавшее в различных 
публикациях утверждение о значительной, а иногда и губительной для природы 
степени техногенного изменения. В Заднестровье можно наблюдать полное 
соответствие этому высказыванию. 

Принимая во внимание предположение, что некоторые инженерно-
геологические процессы сингенетичны процессу подтопления на орошаемых 
массивах, мы попытались проанализировать действительность этой гипотезы. 
На большей части изучаемой территории уровни грунтовых вод находятся на 
критической глубине или повышались в длительный период времени. Особенно 
это характерно для территорий Килийского, Измаильского, Болградского 
районов и частично Татрбунарского.  

Анализ пространственной характеристики степени поражения ЭГП 
техногенного происхождения и динамики грунтовых вод подтверждает наше 
предположение о том, что режим первого от поверхности водоносного 
горизонта оказывает опосредованное влияние на развитие, в том числе, и 
техногенных (инженерно-геологических) процессов (рис. 8, 9). 
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Принимая во внимание предположение, что некоторые инженер-
но-геологические процессы сингенетичны процессу подтопления на 
орошаемых массивах, мы попытались проанализировать действитель-
ность этой гипотезы. На большей части изучаемой территории уровни 
грунтовых вод находятся на критической глубине или повышались в 
длительный период времени. Особенно это характерно для территорий 
Килийского, Измаильского, Болградского районов и частично Татрбу-
нарского. 

Анализ пространственной характеристики степени поражения 
ЭГП техногенного происхождения и динамики грунтовых вод подтверж-
дает наше предположение о том, что режим первого от поверхности водо-
носного горизонта оказывает опосредованное влияние на развитие, в том 
числе, и техногенных (инженерно-геологических) процессов (рис. 8, 9).

Выводы

В результате изучения распространенности и интенсивности 
экзогенных геологических процессов и динами уровней грунтовых вод 
в пределах исследуемой территории были выявлены следующие законо-
мерности и особенности этих процессов.

1. Изменения режима уровня грунтовых вод на изучаемой терри-
тории происходит как в результате влияния изменчивости климатических 
факторов, так и за счет орошения. Причем существуют значительные 
расхождения в формировании режима грунтовых вод на водораздельных 
пространствах и в долинах рек и крупных балок, невзирая на влияние 
общих закономерностей в изменении параметров климата на указанные 
выше процессы для отдельных участков территории. Общие закономер-
ности циклических изменений климатических параметров отражают 
глобальные и региональные факторы, а геологическое строение и рельеф

2. Выявлены положительные тенденции влияния изменений уров-
ня грунтовых вод на формирование и активизацию оползней на изучае-
мой территории: с подъемом уровня грунтовых, спровоцированным, как 
правило, увеличением количества атмосферных осадков, происходит 
активизация существующих оползней и возникновению новых. Эта осо-
бенность присуща в первую очередь оползням на эрозионных склонах.

3. Процесс подтопления напрямую связан с режимом первого от 
поверхности водоносного горизонта. Однако на участках оросительных 
систем эта зависимость не представляется столь очевидной. Но незави-
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симо от искажающего влияния орошения, как установлено нами ранее 
[1, 2], изменения климатических факторов и режима грунтовых вод под-
чиняются периодическому закону изменчивости.

4. Эрозионные процессы, так же, как и инженерно-геологические 
(техногенного происхождения), не зависят непосредственно от режима 
подземных вод, но на качественном уровне и в ряде случаев на основе 
статистической обработки можно сделать положительное заключение 
по поводу влияния первого от поверхности водоносного горизонта на 
указанные процессы.

5. В результате выполненных исследований выявлены закономер-
ности и особенности развития геологических и инженерно-геологических 
и построены атрибутивно-статистические модели влияния динамики 
грунтовых вод на эти процессы для отдельных участков исследуемой 
территории.
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ВПЛИВ ЗМІН РЕЖИМУ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА 
ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ 
ЗАДНІСТРОВ’Я (ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ)

В статті представлені результати вивчення зміни режиму першого 
від поверхні водоносного шару й умов розвитку екзогенних геологічних 
процесів, засновані на статистичній обробці даних моніторингу за під-
земними водами й геологічними процесами, що виконується в «Причер-
номорДРГП». Обраний термін спостережень за досліджуваними параме-
трами становить близько 40 років. Показане, що зміна режиму підземних 
вод впливає на процес підтоплення території й побічно на інші процеси 
(зсуви, лінійна й площинна ерозія та інші). Побудовано атрибутивно-
статистичні моделі розвитку досліджуваних процесів. 

Ключові слова: клімат, ґрунтові води, режим, зсуви, підтоплення, 
ерозія

Dupan1 V. V., Zhilavskaya2 R. P., Konikov3 E. G., Pedan4 G. S., Cher-
kasov5  V. A. 
1,2,4Odessa National Machnikov University, Department of Engineering Ge-
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«PrichernomorGRGP», 25-Chapaevskoi divizii, 1, Odessa, 65070, Ukraine 

INFLUENCE OF CHANGES OF THE REGIME OF SUBSURFACE 
WATER LEVEL ON EXOGENIC GEOLOGICAL PROCESSES IN 
ZADNEISTROV’E TERRITORY (THE ODESSA AREA)

In article results of studying of change of the regime of underground 
water (first horizon) and development conditions the exogenic geological 
processes, based on statistical processing monitoring data behind underground 
waters and the geological processes, carried out state enterprise «Pricher-
nomorGRGP» are presented. The periods of supervision over investigated 
parametres makes about 40 years. It is shown, that change of the regime of 
underground waters has direct influence on process of flooding and indirectly 
on many other processes (landslide, linear and sheet erosion, ect.). Natural-
statistical models of development of these processes are constructed.  

Keywords: climate, subsurface waters, regime, landslide, flooding, 
erosion. 
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ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕРГЕЕВСКОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЗОЛОТА В СРЕДНЕПРИДНЕПРОВСКОМ 
РАЙОНЕ УКРАИНСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА

На основе ранее разработанного алгоритма предложена слож-
ная геолого-генетическая модель формирования Сергеевского 
проявления золота (Сурская зеленокаменная структура), приу-
роченного к архейским гранит-зеленокаменным поясам Средне-
го Приднепровья Украинского щита. В основе алгоритма лежат 
количественные оценки происхождения, генезиса и парагенези-
са, что позволяет с высокой степенью достоверности оценить 
золоторудный потенциал проявления и наметить дальнейшие 
пути его изучения.
Ключевые слова: количественные параметры, геолого-генети-
ческая модель, золото-рудные проявления, зеленокаменные по-
яса, УЩ. 

Введение

В предыдущих материалах [1] нами были рассмотрены концепту-
альные геолого-генетические модели, которые предлагается положить в 
основу прогнозно-поискового комплекса на рудное золото в пределах до-
кембрийских комплексов Украинского кристаллического щита (УКЩ). 
Для реализации этой задачи был предложен алгоритм, в соответствии 
с которым при выявлении любого золоторудного объекта необходимо 
дать ему прогнозную оценку и установить генетические особенности 
с выделением широких и узких жильных и рудных минеральных пара-
генезисов. Опробование разработанного алгоритма проводилось на ос-
нове всестороннего изучения геологических материалов по отдельным 
рудопроявлениям УКЩ, что позволило дать детальные характеристики 

© Драгомирецкий О. В.
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происхождения, генезиса, парагенезиса и особенностей поведения зо-
лота в пределах каждого объекта. Отсюда вытекает актуальность темы 
данной статьи.

Цель настоящей работы — в рамках разработанного алгоритма 
рассмотреть сложную геолого-генетическую модель Сергеевского про-
явления, расположенного в южной части Сурской зеленокаменной струк-
туры (Приднепровский блок), а также дать характеристику происхож-
дения, генезиса и выделить минеральные, в том числе и золоторудные, 
парагенезисы в пределах проявления. Объектом исследования является 
Украинский щит, а предмет исследования заключается в установлении 
закономерностей структуры Сергеевского рудопроявления в связи с его 
происхождением, генезисом и формами проявления в пределах щита. 

Фактический материал и методы исследований

В ходе исследований выполнены анализ и оценка основных 
факторов формирования Сергеевского проявления, и при этом дана 
характеристика его происхождения — на основе трех признаков: а) 
палеолитологический состав вмещающих пород и их реконструкция;  

б) степень регионального метаморфизма и мобилизации рудного веще-
ства; в) магматогенный комплекс, генерирующий флюиды. Генезис опре-
делялся по пяти признакам – температуре, давлению, источнику флюидов 
(по изотопии водорода, кислорода и углерода ГЖВ в кварце), источнику 
рудного вещества (по изотопии серы сульфидов), РТ-условиям и составу 
флюидов рудного этапа (в %%). На основе минералогических и петро-
графических данных были установлены широкие и узкие минеральные 
парагенезисы-матрицы отложения золота. 

Анализ и обсуждение результатов

Общие положения .  Проявление приурочено к Среднеприд-
непровской архейской гранит-зеленокаменной области УЩ и располо-
жено между Южно-Сергеевским и Восточно-Сергеевским разломами, 
в южной части Сурской зеленокаменной структуры. Рудоконтроли-
рующие структуры (северная, центральная и южная) представлены 
субширотными субпластовыми минерализованными зонами рассланце-
вания, дробления и катаклаза мощностью 80–160 м и протяженностью 
1,0–1,5 км на приконтактовых участках субвулканических интрузивов 
гранодиорит-(тоналит)-порфиров сурского комплекса. 
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Вмещающими породами служат метабазальты, метаморфизо-
ванные в зеленосланцевой фации и превращенные в результате ги-
дротермального метасоматоза в пирит-анкеритсодержащие сланцы. 
Наибольшее развитие получили амфиболовые метасоматиты, широко 
развитые в висячем боку субвулканического тела. Участками здесь отме-
чаются золотоносные лиственито-березиты и карбонат-кварц-альбитовые 
метасоматиты [2]. Жильные и жилоподобные рудные тела в пределах 
проявления залегают кулисообразно и имеют существенно кварцевый, 
кварц-анкеритовый, реже — полевошпат-кварцевый и эпидот-кварцевый 
состав с сульфидной минерализацией и самородным золотом. 

Установлены [3] три минералого-геохимических типа золото-
рудных парагенезисов: 1) золото-серебро-висмут-теллуровый; 2) золото-
медно-молибденовый; 3) золото-колчеданный.

Первый тип (1) концентрируется в основном в пределах северной 
и частично центральной рудных зонах, в ареалах амфиболовых метасома-
титов и лиственито-березитов. Его минеральный состав довольно разно-
образен — здесь присутствуют магнетит, шеелит, пирротин, халькопирит, 
пирит нескольких генераций, арсенопирит, сфалерит, галенит, минералы 
висмута, теллура и их интерметаллические соединения, самородное зо-
лото с пробностью 695-946. Рудная минерализация накладывается прак-
тически на все зоны амфиболовых метасоматитов.

В рудах преобладает самородное золото, чаще всего связанное с 
халцедоновидным серым кварцем. Кроме того, дисперсное золото об-
наружено в арсенопирите и пирите [4]. Наряду с самородным золотом 
в кварце отмечаются электрум и кюстелит, а также такие минералы-
концентраторы золота, как пильзенит, сильванит, петцит. Наиболее 
богатые руды приурочены к участкам скопления сульфосолей Pb, Ag, Bi, 
а также самородного Bi в кварце. 

Второй тип руд (2) развит на восточном фланге северной руд-
ной зоны и связан с окварцованными дайками метадацит-порфиров и 
плагиогранит-порфиров. Рудные тела представлены серией кварцевых 
жил и прожилков (в виде штокверков) с вкрапленностью халькопирита, 
молибденита, реже — галенита с отдельными включениями самород-
ного золота. Золото-колчеданный тип руд (3) распространен в южной 
и частично центральной рудных зонах и представлен стратиформными 
рудными телами, приуроченными к горизонтам кварцитов или вмещаю-
щих их парасланцев в верхних частях крупных вулканогенно-осадочных 
ритмов. Главными минералами этого типа руд являются золотоносный 
пирит (марказит), в небольших количествах присутствует пирротин, 
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халькопирит, сфалерит, очень редко самородный висмут, сульфосоли 
свинца и блеклые руды.

Выявленные в породах и жильных кварцах различные типы 
включений (газово-жидкие, диоксидовые, водно-диоксидовые — 
твердофазные) с температурами гомогенизации от 500 до 50 оС при 
давлениях от 250 до 50 МПа и менее доказывают многоактную эволюцию 
рудогенерирующего флюида. Данные изучения его изотопного состава 
(по газово-жидким включениям) позволяют утверждать, что при 
формировании золоторудной минерализации Сергеевского проявления 
флюид имел метаморфогенно-магматогенный генезис.

Для Сергеевского проявления реализуется следующая сложная 
геолого-генетическая модель — гипергенез осадочно-вулканогенных 
толщ железисто-кремнистой формации — зеленосланцевая и эпидот-
амфиболитовая фации регионального метаморфизма — высоко- сред-
не- и низкотемпературный гидротермальный процесс. В соответствии 
с предлагаемой сложной моделью, на ранних стадиях прогрессивного 
этапа в первую очередь метаморфизму подверглись экзогенные про-
дукты, сформированные на раннем этапе гипергенеза — продукты вы-
ветривания и первичные осадочно-вулканогенные толщи. Это привело 
к образованию метаморфизованных золотоносных объектов, в основ-
ном, в пределах зеленокаменных поясов (Сурская, Чертомлыкская и др. 
структуры).

Характеристика происхождения. В экзогенных условиях 
раннего докембрия формировались осадочно-вулканогенные толщи, ос-
нову которых составляли вулканиты базитового состава (вулканогенные 
обломочные образования, начиная с туффитов, туффов и др.). В усло-
виях раннего океана эти породы разрушались, образуя так называемые 
граувакки – экзогенные продукты весьма слабой сортировки, со значи-
тельным количеством грубообломочного и глинистого материала. Пери-
оды накопления граувакков чередовались с образованием существенно 
железисто-кремнистых осадков хемогенного генезиса. При региональ-
ном метаморфизме эти толщи попадали в условия одностороннего сдав-
ливания при первых десятках МПа и температуре около 300 оС. Основ-
ным минеральным индикатором являлось формирование слоистых ми-
нералов за счет каркасных. Основной геохимический фон — это породы 
базитового состава. 

После формирования гипабиссальных гранитоидов сурского 
комплекса постмагматические гранитоидные флюиды устремлялись в 
слабо метаморфизованные базиты, где, чем выше температура и давле-
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ние, тем легче происходило смешение золотосодержащих метаморфиче-
ских поровых флюидов с постмагматическими гранитоидными сначала 
существенно газовыми (пневматолитовыми), а затем высокотемператур-
ными гидротермальными.

Характеристика генезиса. Наиболее типичными выступают 
зеленосланцевая и эпидот-амфиболитовая фации регионального мета-
морфизма. В условиях зеленосланцевой фации доминировали флюиды 
состава Н2О-СО2 с высокой активностью воды и количеством NaCl ≤ 10 
%. При этом главным механизмом метаморфических реакций является 
диффузия поровых растворов без существенного изменения химическо-
го состава метаморфизуемых пород. Эти флюиды изменяют породы до 
хлорит-кальцит-альбит-кварцевых пород типа зеленых сланцев (про-
пилитов), а также более высокотемпературных (эпидот-амфиболитовой 
фации) магнетит-биотит-альбит-хлорит-актинолитовых сланцев, кото-
рые широко развиты в пределах южной части Сурской ЗКС. 

Ведущую роль метаморфогенных низкосоленосных флюидов в 
образовании месторождений в крупных золоторудных провинциях под-
черкивают многие зарубежные исследователи [5-8]. По их мнению, од-
ним из важных путей генерирования подобных золотоносных флюидов 
является метаморфическая дегазация основных вулканитов (граувак-
ков). Поэтому присутствие основных (и/или граувакковых) пород, как 
первичных концентраторов металла в пределах зон рудообразования, 
представляется особенно важным. 

Присутствие CO2 или CH4 во флюиде зависит от состава мета-
морфизуемых пород. Так, например, в безуглеродистых сланцах мета-
морфогенный кварц может содержать газовые включения с практически 
чистой CO2, а в кварц-углеродистых сланцах – с CH4 [9]. 

По данным экспериментов [10], в системе Fe-S-O2-H2O (в усло-
виях закрытых для O2) преобладающими формами серы в растворах до 
температур 500 оС являются H2S и SO2, а выше 500 оС – только SO2. При 
этом в изобарических условиях с увеличением рН концентрация серы и 
железа возрастает. При усилении метаморфизма и нарастании давления 
с понижением рН активность железа в поровых метаморфогенных рас-
творах также возрастает. Это отражается в последовательной кристал-
лизации сначала пирита, а затем замене его пирротином, что и проис-
ходило на начальных этапах регионального метаморфизма. Температура 
превращения пирита в пирротин по реакции 

2FeS2 + C + 2H2O → 2FeS + 2H2S + CO2 ,
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лежит в интервале 470-550 оС. Как видно из уравнения реакции, во флю-
идной фазе накапливается значительное количество H2S и CO2 , что в 
этих условиях приводит к существенной растворимости сульфидов и 
золота. 

Гидротермальный процесс. В этих условиях возникали относи-
тельно высокотемпературные флюиды сложного состава, насыщенные 
комплексными соединениями металлов. РТ-параметры таких флюидов 
находились в пределах около 500 оС и давлениях до 100 МПа, обладали 
высокой плотностью, со значительным насыщением солей (более 50% 
условного NaCl). Рудообразующие растворы преимущественно жидко-
газовые гетерогенные и в основной стадии рудоотложения имели пре-
имущественно хлоридно-гидросиликатно-гидрокарбонатно-натриевый 
состав. Стадии золоторудного минералообразования характеризовались 
деятельностью существенно углекислотных флюидов в более высоко-
температурном диапазоне 450-400 оС и давлении до нескольких десят-
ков МПа. 

В такой системе возрастала летучесть О2, что приводило к фор-
мированию значительных количеств кремнезема, глинозема и щелочей, 
а также летучих компонентов, в первую очередь, бора, хлора и фосфора, 
рудоформирующих компонентов серы и мышьяка, а также рудных ком-
понентов — меди, висмута, цинка, редких металлов и редкоземельных 
компонентов. Источником рудного вещества (по изотопии серы суль- Источником рудного вещества (по изотопии серы суль-сточником рудного вещества (по изотопии серы суль-(по изотопии серы суль-топии серы суль-и серы суль- серы суль-суль-
фидов — 45% — формационной «осадочной» серы, 50% — глубинной 
серы) являлись вмещающие породы. 

С увеличением водонасыщенности флюида значительно возрас-
тала растворимость серы. В этих условиях с повышением летучести О2 
углерод участвовал в формировании СО2, и вместо пирротина кристал-
лизовался пирит с растворением первого [11].

При дальнейшем понижении РТ-параметров состав растворов 
становится существенно хлоридно-гидросиликатно-гидрокарбонатным 
со слабощелочной реакцией. Для продуктивной стадии характерно сни-
жение содержаний катионов Са2+-Мg2+ в растворах и существенное сни-
жение объемного содержания N2 и повышения СО2 в составе газов. Об-
разование золоторудных парагенезисов отличалось резкими перепадами 
давления и интенсивной дегазацией растворов с обособлением колло-
идной и паро-газовой (преимущественно Н2О-СО2) фаз. Оптимальные 
интервалы выделения главных парагенезисов золота в пределах прояв-
ления составляют 250-190 оС при давлении 7-2 МПа, иногда до десятков 



206

Драгомирецкий О. В.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

МПа и некотором возрастании температурного интервала до 320–240 
оС [12,13]. При этом золото выпадало из растворов при увеличении рН, 
понижении Еh, при значительном снижении концентрации хлоридно-
го иона и возрастании количества гидрокарбонат-ионов в системе. Это 
свидетельствует о привносе в систему метеорных поверхностных вод.

Такие условия способствовали формированию протяженных и 
относительно мощных зон околорудных изменений (сотни метров), сре-
ди которых преобладали калишпатизация и окварцевание.

Поведение золота. В условиях регионального метаморфизма, 
при повышении температуры и давления, золото легко возгоняется уже 
при 300 оС [14]. При этом в восстановительной обстановке летучесть его 
значительно возрастает (в два раза в атмосфере окиси углерода), осо-
бенно в присутствии примесей: Cu, Pb, Bi - в 3–4 раза; As, Hg, Sb, Zn, 
Fe - в 8–10 раз [15]. Расчеты и экспериментальные данные показывают, 
что при росте температуры и накоплении во флюидной фазе H2S и CO2 
значительно возрастает растворимость сульфидов и золота. В условиях 
зеленосланцевой фации содержание золота в растворах может достигать 
значительных концентраций (более 20 г/м3 раствора) [16]. Поровые рас-
творы с высокой концентрацией золота будут сильнее всего активизиро-
ваться в зонах контактов химически неравновесных пород (например, 
карбонатных и железистых, карбонатных и силикатных, железистых и 
силикатных и др.). 

Высокую подвижность золота в условиях регионального мета-
морфизма подтверждают и другие исследователи [17], отмечая неодина-
ковое распределение металла в породах даже одной фации. По их мне-
нию, это обусловлено различной подвижностью разных форм золота в 
исходных породах и минералах. Более подвижное тонкодисперное золо-
то в сульфидах, поровых растворах, газово-жидких включениях, в виде 
адсорбированных групп атомов и молекул на гранях кристаллов, в меж-
слоевых пакетах силикатных минералов, даже при средних РТ значе-
ниях регионального метаморфизма, могло активно перераспределяться 
и отторгаться метаморфогенными растворами. В то же время основное 
золото, атомарно и молекулярно рассеянное в структурах минералов, с 
трудом извлекалось или не извлекалось вовсе этими растворами. 

Увеличение концентраций и возникновение значительных коли-
честв подвижных форм золота в метаморфогенных флюидах приводи-
ли к существенному его выносу из метаморфических пород (особенно 
сульфидизированных). Эксперименты по перекристаллизации золото-
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содержащих пиритов высокотемпературными (400–500 оС) хлоридными 
растворами показали [18], что с ростом температуры метаморфизующих 
растворов насыщение их золотом резко увеличивалось до 40–80%. По-
этому при метаморфической перекристаллизации и замещении сульфи-
дов можно ожидать вынос золота из первичных сульфидов до 30–40 % 
при 400 оС и до 50–80 % при 500 оС.

Таким образом, в условиях зеленосланцевой фации регионально-
го метаморфизма тонкодисперсное золото может активно перемещаться 
и концентрироваться в поровых растворах. Такое явление способствует 
формированию золоторудных концентраций на начальной стадии про-
грессивного метаморфизма в виде кварц-карбонатных жил с тонкой 
вкрапленностью золота в пирите. Последующее наложение также и 
высокотемпературных золотоносных пневматолитовых флюидов, свя-
занных с гранитоидами, увеличивало потенциал золота в подвижном 
состоянии. Наложение высокотемпературных водонасыщенных золо-
тоносных флюидов гидротермального генезиса существенно снижало 
кислотность смешанных флюидов и растворимость сульфидов. А это 
способствовало распаду основных хлоридных и сульфидных комплек-
сов золота и накоплению самородного золота с богатым оруденением, в 
том числе и интерметаллидами золота с висмутом, теллуром. 

Понижение температуры и смещение рН в сторону щелочности 
приводило к отложению самородного золота с резкой дегазацией рас-
творов, что способствовало ступенчатому распаду золотоносных ком-
плексов при более высокой температуре. Поэтому начало выделения зо-
лоторудных парагенезисов в пределах Сергеевского проявления проис-
ходило в интервале не ниже 400 оС и давлении около 250 МПа. При этом 
начальные порции золота выпадали в виде золя и электрохимическим 
путем, что проявлялось как тонкозернистая вкрапленность в сульфидах 
железа (пирите, пирротине, арсенопирите). 

При дальнейшем понижении РТ-параметров золото переноси-
лось в виде сульфатных и более сложных комплексов. Золото образовы-
вало поликомпонентные коллоидные растворы, в том числе и с серебром, 
коагуляция которых приводила к выпадению сульфосольных соедине-
ний. Изменение состава более поздних низкотемпературных растворов 
в сторону гидрокарбонатно-кальциевых понижало кислотность, и созда-
вало к концу процесса нейтральные-слабощелочные условия, благопри-
ятные для кристаллизации сульфидов, карбонатов и золота. При этом 
околорудные изменения (окварцевание, хлоритизация, серицитизация и 
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др.) были незначительны. На заключительной стадии происходило сни-
жение концентрации Са2+и СО2, вследствие чего из раствора выпадали 
карбонаты (кальцит-сидерит). Логично предположить, что смешение 
растворов с дальнейшей их кристаллизацией происходили в один этап, 
но в две стадии (метаморфическая и гидротермальная).

Накопление золота происходило дискретно, что может быть 
объяснено, к примеру, при интерпретации уран-свинцовых систем с 
золотом. Золото и уран, в зависимости от смены физико-химических 
условий, вели себя как родственные или антагонистические элементы. 
Привнос урана в породы и метасоматиты приводил к общему выносу 
золота, и наоборот.

Характеристика парагенезиса. В условиях фации зеленых 
сланцев золото образовывало парагенезисы, в первую очередь связанные 
с продуктами дометаморфических условий, преобразованных в хлорит, 
кальцит (возможно сидерит, сидероплезит и др.) в ассоциации с пиритом 
и пирротином. В этих условиях халькофильные элементы фиксируются 
только в виде примесей и пока не формируют свои минеральные фазы. 
Поэтому чаще всего обнаруживаются пирротины с примесями Bi, Cu и 
Pb и пириты с примесями As, Sb, Hg и др. [19,20].

Позднее на парагенезис зеленосланцевой фации — золото-хло-
рит-карбонаты (возможно железистые)-пирит-пирротин, накладывается 
парагенезис альбитит-грейзеновой фазы сурских гранитоидов: альбит, 
КПШ, кварц, мусковит, биотит. Кроме основных минералов, присут-
ствуют ортит, магнетит и сфен. Тонкодисперсное золото при этом входит 
в качестве примеси в сульфиды. При дальнейшем наложении сформиро-
вались зоны окварцевания с высокотемпературными сульфидами – халь-
копиритом, арсенопиритом и висмутином. 

При наложении на метаморфогенные образования существенно 
магматогенных флюидов и существования парагенезиса золота с пири-
том, пирротином и магнетитом происходит частичное растворение пир-
ротина, золота и переотложение последнего в высоких степенях окисле-
ния — с пиритом и магнетитом. 

Формируются относительно мощные зоны окварцевания и квар-
цево-жильные зоны, приуроченные к участкам переслаивания (иногда 
частого) метаморфических пород разной компетенции с образованием:

на ранней стадии высокотемпературного парагенезиса — золото-
халькопирит-арсенопирит-молибденит-висмутовые минералы с обога-
щением периферических зон арсенопирита тонкодисперсным золотом;
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на поздней стадии среднетемпературного парагенезиса — золо-
то-блеклые руды-сульфосоли висмута и теллура - на участках более ран-
них сульфидных парагенезисов. 

Золото встречается в самородном виде и формирует достаточно 
хорошо образованные кристаллы разных размеров, часто в сростках с 
халькопиритом и пирротином, а также крупные проволочковидные вы-
деления, дендриты и др. формы в кварце в парагенезисе с интерметалли-
дами висмута и теллура. Тонкодисперсное золото из ранних сульфидов и 
сульфоарсенидов перераспределяется и концентрируется в кварце. 

На низкотемпературные условия в пределах Сергеевского прояв-
ления указывают и относительно слабо выраженные околорудные изме-
нения пород, иногда с сульфидами (халькопирит, пирит, редко пирротин), 
обусловленные небольшой химической активностью растворов. При 
этом формировались секущие халькопирит-пирит-кварц-анкеритовые 
прожилки и системы жил незначительной мощности.

Весьма показательными можно считать несколько базовых за-
кономерностей. Для Сергеевского проявления реализуется следующая 
сложная геолого-генетическая модель, а именно: гипергенез осадочно-
вулканогенных толщ железисто-кремнистой формации — зеленослан-
цевая и эпидот-амфиболитовая фации регионального метаморфизма – 
высоко- средне- и низкотемпературный гидротермальный процесс. Эта 
модель описывается десятью генетическими параметрами: исходным 
составом вмещающих пород, степенью регионального метаморфизма 
и мобилизации рудного вещества, петрографическим типом флюидоге-
нерирующего магматогенного комплекса, РТ-условиями, источниками 
флюидов и рудного вещества, РТ-условиями и составом флюидов руд-
ного этапа, а также широкими и узкими минеральными парагенезисами-
матрицами отложения золота.

По исходному составу вмещающие породы проявления пред-
ставлены осадочно-вулканогенной, существенно базитовой толщей су-
баквально-эксгаляционного происхождения (сульфидная фация желе-
зисто-кремнистой формации). Эта толща претерпела региональный ме-
таморфизм зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций с низкой 
степенью мобилизации рудного вещества. 

Магматогенный комплекс гранодиорит (тоналит)-порфиров, ге-
нерирующий флюиды гидротермального генезиса, относится к Сурско-
му комплексу гипабиссальных плагиогранитоидов.

Условия генезиса проявления отвечают гидротермальной моде-
ли с широким диапазоном РТ-условий от 500 до 50 оС и давлении до 
250 МПа. Источник флюидов (по изотопии водорода, кислорода и угле-
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рода ГЖВ в кварце) является метаморфогенно-магматогенным (гидро-
термальным). Источником рудного вещества (по изотопии серы сульфи- Источником рудного вещества (по изотопии серы сульфи-сточником рудного вещества (по изотопии серы сульфи-(по изотопии серы сульфи-топии серы сульфи-и серы сульфи- серы сульфи-сульфи-
дов) являются вмещающие породы (45%) формационной «осадочной» 
серы, 50% — глубинной («коровой») серы. РТ-условия и состав флюи-
дов рудного этапа (в %%) — 250-190 оС при давлении 7-2 МПа, иногда 
до десятков МПа и возрастании температуры до 320-240 оС; Н2О-СО2 с 
твердыми фазами (KCl, NaCl, CaCl2, карбонат). Количество NaCl превы-
шает 50 %.

Cмешение растворов с дальнейшей их кристаллизацией проис-мешение растворов с дальнейшей их кристаллизацией проис-
ходили в один этап, но в две стадии (метаморфической и гидротермаль-
ной). Начало выделения золоторудных парагенезисов в пределах Серге-
евского проявления происходило в интервале не ниже 400 оС и давлении 
около 250 МПа. При этом начальные порции золота выпадали в виде 
золя и электрохимическим путем, что проявлялось как тонкозернистая 
вкрапленность в сульфидах железа (пирите, пирротине, арсенопирите). 

При дальнейшем понижении РТ-параметров золото переноси-
лось в виде сульфатных и более сложных комплексов. Коагуляция поли-
компонентных коллоидных растворов с золотом приводила к выпадению 
сульфосольных соединений, а изменение состава растворов в сторону 
гидрокарбонатно-кальциевых понижало кислотность. Это создавало к 
концу процесса нейтральные-слабощелочные условия, которые были 
благоприятными для кристаллизации сульфидов, карбонатов и золота.

Выводы

Парагенетические ассоциации сменяют друг друга при наложе-
нии геологических процессов. На парагенезис зеленосланцевой фации 
— хлорит-кальцит и (сидерит±сидероплезит)-пирит-пирротин с при-
месями золота накладывался парагенезис альбитит-грейзеновой фазы 
сурских гранитоидов, в числе которых  альбит, КПШ, кварц, мусковит, 
биотит и акцессорные — ортит, магнетит и сфен. В начальную стадию 
гидротермального процесса сформировались зоны окварцевания с вы-
сокотемпературными сульфидами — халькопиритом, арсенопиритом и 
висмутином. Происходило частичное растворение пирротина, золота и 
переотложение последнего в высоких степенях окисления — с пиритом 
и магнетитом. 

Формировались относительно мощные зоны окварцевания и 
кварцево-жильные зоны, приуроченные к участкам переслаивания (ино-
гда частого) метаморфических пород разной компетенции с образовани-
ем:
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а) высокотемпературного парагенезиса — золото-халькопирит-
арсенопирит-молибденит-висмутовые минералы с обогащением пери-
ферических зон арсенопирита тонкодисперсным золотом;

б) среднетемпературного парагенезиса — золото-блеклые руды-
сульфосоли висмута и теллура — на участках более ранних сульфидных 
парагенезисов.

Самородное золото представлено хорошо образованными кри-
сталлами разных размеров, часто в сростках с халькопиритом и пирро-
тином, а также крупные проволочковидные выделения, дендриты и др. 
формы в кварце в парагенезисе с интерметаллидами висмута и теллура. 
Тонкодисперсное золото из ранних сульфидов и сульфоарсенидов пере-
распределялось и концентрировалось в кварце. 
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ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ СЕРГІЇВСЬКОГО ПРОЯВУ 
ЗОЛОТА В СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 
УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Резюме
На основі раніше розробленого алгоритму запропонована склад-

на геолого-генетична модель формування Сергіївського прояву золота 
(Сурська зеленокам’яна структура), приуроченого до архейських граніт-
зеленокам’яних поясів Середнього Придніпров’я Українського щита. 
В основі моделі покладено кількісні параметри походження, генезису 
і парагенезису, що дозволяє з високим ступенем достовірності оцінити 
генетичні особливості, золоторудний потенціал прояву і намітити по-
дальші шляхи його вивчення.

Ключові слова: кількісні параметри, геолого-генетична модель, 
золоторудні прояви, зеленокам’яні пояси, УЩ. 
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GENETIC-GEOLOGICAL MODEL OF SERGEEVSKOE GOLD 
DEPOSIT IN THE MIDDLE DNEPER DISTRICT OF UKRAINIAN 
SHIELD

Abstract
The paper contains the results of valuation of the basic genetic pa-

rameters of complex geological-genetic model of Sergeevskoe gold deposit 
(Sursk greenshists structure), dedicated to the Archaean granite-greenstone 
belts of the Middle Dnieper Ukrainian shield. The model parameters are 
quantified origin, genesis and paragenesis, which allows a high degree of 
reliability to assess genetic characteristics, gold potential manifestations and 
to identify further ways to study it.

Key words: concentration of gold, geochemical signs, a quantitative 
assessment, regional-metamorphic complexes.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СВОЙСТВ 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МНОЖЕСТВА 
ИСТОЧНИКОВ

Обработаны результаты инженерно-геологических изысканий 
(2004 г.) в центральной части г. Днепропетровска. Анализ пока-
зал закономерное повышение влажности и плотности к кровле 
водоупорного слоя. Погрешность оценки нормативных показа-
телей асимметричных распределений превышает допустимый 
уровень. Критерием устойчивости состояния грунтов в зоне 
влияния множества источников может быть постоянство вида 
трендовой  и периодической составляющих модели свойств как 
взаимосвязанных пространственных переменных.
Ключевые слова: грунты, свойства, модели, пространственные 
переменные; критерии устойчивости, оценки, тренды.

Введение

Требования о статистической однородности свойств инженерно-
геологических элементов, по нормативу [1], регламентирующему об-
работку материалов изысканий, не содержат указаний о необходимости 
проверки закона распределения регистрируемых в процессе физических 
экспериментов показателей. В качестве статистической модели принята 
модель случайной величины. Важнейшей характеристикой случайной 
величины является закон распределения, характеризующий «распреде-
ление значений случайной величины по вероятности  их появления» [2]. 
Если распределение не является симметричным, параметром является 
оценка медианы, а не среднего. Основная цель данной статьи — оценить 
инженерно-геологические свойства просадочных грунтов в зоне влияния 

© Мокрицкая Т. П.
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множества выходов на поверхность подземных вод на территории боль-
шого города. 

Применение корреляционного и регрессионного анализа к описа-
нию взаимосвязей между показателями физических и физико-механиче-
ских свойств базируется на экспериментально установленных зависимо-
стях, общеизвестных связях между свойствами грунта, его состоянием и 
генезисом. Распространены модели, оперирующие расчетными показате-
лями, полученными в результате преобразования экспериментально опре-
деленных величин. В условиях интенсивных многолетних техногенных 
воздействий изменение свойств сопровождается изменением структурно-
текстурных особенностей, физического состояния, гранулометрического 
состава. В нормативах не учитывается возможность изменения характера 
связей между показателями физических свойств,  действующих на мо-
мент изысканий и в будущем. Все это указывает на актуальность данной 
темы работы.

Множественные регрессионные уравнения, построенные по ме-
тоду наименьших квадратов, применяются как прогнозные зависимо-
сти, связывающие физические и физико-механические характеристики 
грунта при соблюдении предпосылок Гаусса-Маркова [3] о случайности 
и гомоскопичности ошибок. Признаком гомоскопичности, приводящей к 
устойчивости коэффициентов регрессии, является отсутствие автокорре-
ляции остаточных значений. В зависимостях, описывающих связи между 
показателями в пространственных координатах, автокорреляция является 
признаком наличия периодичности, коррелированности значений в гра-
ницах единого по стратиграфо-генетическим признаком геологического 
тела – грунта, инженерно-геологического элемента. Отсюда следует 
теоретическая значимость данной работы.

Фактический материал и методика исследования

Обработаны результаты инженерно-геологических изысканий, 
выполненных в 2004 г. в центральной части г. Днепропетровска. В сфере 
взаимодействия на изученную глубину 26,0 м входят отложения плейсто-
цена: причерноморско-дофиновский, бугский, днепровский и мартонош-
ский горизонты. Эти отложения представлены суглинками, супесями. 
Тип грунтовых условий по просадочности определен как первый. Вы-
полненная в соответствии с требованиями нормативов статистическая 
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обработка материалов изысканий подтверждала правильность выделения 
инженерно-геологических элементов, так как коэффициент вариации 
показателей не превысил предельно допустимые значения, все частные 
значения показатели вошли в выборочную совокупность. Залегание вы-
держанное, незначительное повышение кровли мартоношского горизонта 
сопровождается уменьшением мощности днепровского горизонта. Уро-
вень грунтовых вод находился на глубинах 10,5–10,4 м. Подъем уровня 
составил  5,3 м за 35 лет (с 1969 г.). Территория застроена одноэтажны-
ми и многоэтажными строениями, относится к историческому центру 
большого города. Камеральная обработка выполнялась по стандартной 
методике [1, 5].

Изложение основного материала

Анализ распределения по разрезу средних значений показателей 
физических свойств показал, что к кровле относительного водоупорного 
слоя (мартоношский климатолит) закономерно повышалась влажность и 
плотность грунтов. Неоднородности плотности частиц мартоношского и 
вышележащих лессовых горизонтов отражались в бóльшей степени на 
значениях верхнего предела пластичности (рис. 1). 

Проверка нормального закона распределения показала, что  нор-
мальный закон распределения плотности соблюдается с бóльшей веро-
ятностью в распределениях свойств лессовых горизонтов, влажности – в 
границах бугского горизонта, пределов пластичности – мартоношского 
(табл. 1). Относительная погрешность обеспечивается в оценках нор-
мативных значений свойств распределений, которые не соответствуют 
нормальному закону (влажность природная, причерноморский горизонт), 
и обычно составляет больше 5 % (табл. 2) из-за оценок средних, а не 
медианных значений асимметричных распределений. Корреляционный 
анализ (расчет рангового коэффициента корреляции Спирмена) показал, 
что значения физических свойств стратиграфо-генетических горизонтов, 
находящихся в зоне влияния множества рассредоточенных источников 
(причерноморско-дофиновский и бугский горизонты), залегающих выше 
уровня грунтовых вод, не зависят как друг от друга, так и от глубины 
отбора. Значимый коэффициент корреляции был получен между плот-
ностью бугского горизонта и глубиной отбора, но уравнение регрессии 
незначимо по критерию Фишера.  
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Рис.1. Средние значения показателей физических свойств горизонтов (2004 г.) 
Условные обозначения: 
1. Показатели свойств грунта: WL, WP — верхний и нижний предел пластично-

сти, д.ед.; W — природная влажность, д. ед.; PLS — плотность  частиц грун-
та, г/см3 ; PL — плотность грунта, г/см3 . 

2. Индексы горизонтов: PCH+DF — причерноморско-дофиновские отложения 
vd,edIIIpch,df; BG — бугский лессовый горизонт edIIIbg; DN — днепровс-
кий лессовый горизонт vdIIdn; MRT — мартоношский палеопочвенный го-
ризонт edImr. 

 
Для водовмещающего днепровского горизонта характерно закономерное 

распределение влажности по глубине, влияющее на верхний предел пластично-

сти (табл. 3). Уравнение регрессии (табл. 3) рассчитано по переменным, приве-

денным к стандартному виду, как и все последующие. Применен метод поша-

гового включения переменных. Регрессионный анализ свойств мартоношского 

горизонта выражает связь между пределами пластичности и глубиной (табл. 4). 

Таблица 1 
Проверка нормального закона распределения показателей физических свойств 

 
Горизонт Показатель Критерий Колмогорова 

- Смирнова 
Lilliefors  Shapiro-Wilk  

 
K-S d p p W p 

PCH PL 0.218 >0.2 >0.2 0.87 0.187 
BG WL 0.33 >0.2 <0.05 0.827 0.101 

W 0.223 >0.2 <0.01 0.908 0.42 
PL 0.231 >0.2 >0.2 0.915 0.473 

DN PL 0.267 >0.2 <0.15 0.893 0.294 
MRT WL 0.214 >0.2 >0.2 0.958 0.804 

WP 0.183 >0.2 >0.2 0.96 0.82 
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Рис.1. Средние значения показателей физических свойств горизонтов (2004 г.)
Условные обозначения:

1. Показатели свойств грунта: WL, WP — верхний и нижний предел пластич-WL, WP — верхний и нижний предел пластич-, WP — верхний и нижний предел пластич-WP — верхний и нижний предел пластич- — верхний и нижний предел пластич-
ности, д.ед.; W — природная влажность, д. ед.; PLS — плотность  частиц 

грунта, г/см3 ; PL — плотность грунта, г/см3 .
2. Индексы горизонтов: PCH+DF — причерноморско-дофиновские отложения 

vd,edIIIpch,df; BG — бугский лессовый горизонт edIIIbg; DN — днепров-DN — днепров- — днепров-
ский лессовый горизонт vdIIdn; MRT — мартоношский палеопочвенный 

горизонт edImr.

Для водовмещающего днепровского горизонта характерно зако-
номерное распределение влажности по глубине, влияющее на верхний 
предел пластичности (табл. 3). Уравнение регрессии (табл. 3) рассчитано 
по переменным, приведенным к стандартному виду, как и все последу-
ющие. Применен метод пошагового включения переменных. Регресси-
онный анализ свойств мартоношского горизонта выражает связь между 
пределами пластичности и глубиной (табл. 4).

Корреляционный анализ свойств объединенной выборочной сово-
купности показателей свойств грунтов, относящихся к одной формации, 
показал закономерное распределение по глубине. Наиболее тесная связь 
устанавливается для показателей плотности и влажности, в меньшей 
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степени — пределов пластично- сти (табл. 5). Регрессионный анализ 
подтвердил закономерность в распределении влажности по разрезу 
(табл. 6), связь со значениями плотности и плотности частиц. Более ин-
формативной оказалась обратная зависимость плотности от влажности и 
глубины. В этом случае в уравнение включается глубина отбора, что по-
зволяет получить модель пространственной геологической комплексной 
переменной, связывающей важнейшие характеристики с координатой. 
Автокорреляция остаточных значений отсутствует в обоих уравнениях. 

Таблица 1
Проверка нормального закона распределения показателей 

физических свойств

Горизонт Пока-
затель

Критерий Колмогорова-
Смирнова

Lilliefors Shapiro-Wilk 

K-S d p p W p

PCH PL 0.218 >0.2 >0.2 0.87 0.187

BG WL 0.33 >0.2 <0.05 0.827 0.101
W 0.223 >0.2 <0.01 0.908 0.42

PL 0.231 >0.2 >0.2 0.915 0.473

DN PL 0.267 >0.2 <0.15 0.893 0.294

MRT WL 0.214 >0.2 >0.2 0.958 0.804

WP 0.183 >0.2 >0.2 0.96 0.82
 
Примечание к табл. 1-11: 
1. Переменные: Z — глубина, м; WL, WP — верхний и нижний пределы 
пластичности, д.ед.; W –природная влажность, д.ед. ; PLS — плотность 
частиц грунта, г/см3; 
2. PL — плотность грунта, г/см3.
3. См. примечание 2 рис.1.
4. Статистические показатели: K-S d — критерий Колмогорова — Смир-
нова; Lilliefors — поправка Лиллефорса; Shapiro-Wilk — статистики 
Шапиро — Уилкса.
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Проверка на выполнимость нормального закона величин абсолют-
ной деформации одного стратиграфо-генетического горизонта в состо-
янии естественной влажности и полного водонасыщения показала, что 
разброс показателей деформационных свойств просадочных грунтов в 
зоне аэрации застроенной территории существенен и различен на разных 
ступенях давления.

Таблица 2
Относительные погрешности, д.ед., оценок нормативных значений 

физических свойств

Показатель

Горизонт

MRT DN BG PCH

WL -0,012 -0,015

WP 0,016 -0,021
W 0,017 0,055

PLS 0,001 0,001 0,013

PL 0,001

Примечание к табл. 2: см. прим. 1, 2  табл. 1.

 Таблица 3
Регрессионный анализ зависимости влажности днепровского 

горизонта от глубины

Beta

Std.
Err.
of 
Beta B

Std.
Err. 
of B t(5) p-level R R^2 F(1,5) p

Z 0,862 0,227 0,862 0,227 3,795 0,013 0,86 0,74 14,4 <0,01

W = 0.862Z

Примечание к табл. 3 и 6: Beta — коэффициент; Std. Err. — стандартная 
ошибка; R — коэффициент множественной корреляции; R^2 — коэффи-R — коэффициент множественной корреляции; R^2 — коэффи- — коэффициент множественной корреляции; R^2 — коэффи-R^2 — коэффи-^2 — коэффи-
циент детерминации; F — критерий Фишера; p — достигнутая вероят-F — критерий Фишера; p — достигнутая вероят- — критерий Фишера; p — достигнутая вероят-p — достигнутая вероят- — достигнутая вероят-
ность. 
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 Таблица 4
Зависимость между пределами пластичности, глубиной отбора 

мартоношского горизонта

Beta
Std.
Err. 
of 
Beta

B
Std.
Err. 
of B

t(3) p-level R R^2 F(1,5) p

Z 0,276 0,077 0,276 0,077 3,573 0,037
0,995 0,989 139,43 <0,02

WL 0,796 0,077 0,796 0,077 10,308 0,002

WP = 0.276Z + 0.796WL

Примечание: Уравнение регрессии рассчитано по значениям переменных, 
приведенным к стандартному виду.

При ступени давления 0,05 МПа  соответствие нормальному закону 
маловероятно (табл. 7). Значения коэффициента вариации абсолютных 
деформаций, превышающие предельно допустимое значение 30% [1], 
соответствуют давлению 0,05 МПа (для бугского и мартоношского го-
ризонтов) и 0,25 МПа (для причерноморско-дофиновского горизонта). 

Таблица 5
Значения рангового коэффициента корреляции Спирмена свойств 

лессовой формации

Z WL WP W PLS PL
Z 1 0,439 0,743 0,818 0,949
WL 0,439 1 0,506 0,86 0,4
WP 0,743 0,506 1 0,457 0,775
W 0,818 0,457 1 -0,48 0,845
PLS 0,86 -0,48 1
PL 0,949 0,4 0,775 0,845 1

Примечание: в таблице приведены значимые коэффициенты корреляции, 
вероятность ошибки составляет менее 0,05. 



222

Мокрицкая Т. П.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

Таблица 6
Результаты регрессионного анализа свойств объединенной выборки

Beta

Std.
Err. 
of 
Beta B

Std.
Err.of 
B t(18) p-level R R^2 F(1,5) p

W=46.4+6.585PL-21.661PLS-0.412WP

Intercept 46,4 12,868 3,606 0,002

0,959 0,919 68,513 <0,0

PL 1,145 0,096 6,585 0,553 11,907 0

PLS -0,391 0,085 -21,661 4,736 -4,574 0

WP -0,364 0,115 -0,412 0,13 -3,175 0,005

PL=1.729+0.113Z+0.075W

Intercept 1,729 0,009 200,422 0,000

0,979 0,958 135,47 <0.05

Z 0,586 0,127 0,113 0,025 4,606 0,000

W 0,432 0,070 0,075 0,012 6,167 0,000

Как результат, разброс значений модуля деформации бугского и марто-
ношского горизонтов превышает допустимое значение на начальной сту-
пени давления и в интервале давлений 0,3-0,4 МПа (табл. 8). Нормальный 
закон не выполняется в распределении значений модуля деформации 
водовмещающего днепровского горизонта. Относительная погрешность, 
как результат принятия в качестве нормативного значения модуля дефор-
мации мартоношского горизонта среднего, а не медианного значения (в 
интервале давлений 0,3–0,4 МПа) составила 29%.

Проверка на выполнимость нормального закона показала, что 
приведенные к стандартному виду значения абсолютных деформаций 
грунтов объединенной выборочной совокупности, определенные в состо-
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янии полного водонасыщения, во всем интервале давлений подчиняются 
нормальному закону (табл. 9).

Деформационное поведение в состоянии природной влажности 
подчиняется нормальному закону для всех грунтов при давлении 0,05 
МПа. Выполняется нормальный закон распределения модуля деформаций 
в интервале давлений 0,1–0,2 МПа, коэффициента относительной про-
садочности при давлении, близком к природному. 

Таблица 7
Выборочные результаты проверки на выполнимость нормального 

закона распределения свойств отдельных горизонтов

Гори-
зонт Показатель

Критерий Кол-
могорова-Смир-
нова

Поправка 
Лилле-
форса

Критерий Шапиро-
Уилкса

K-S d p
Lilliefors 
p W p

PCH

DEFSAT 0,05 0,253 >0,2 <0,2 0,817 0,06

DEFSAT 0,2 0,37 >0,2 <0,1 0,789 0,031

ESL 0,2 0,29 >0,2 <0,1 0,773 0,022

ESL 0,3 0,26 >0,2 <0,15 0,813 0,055

BG

DEFSAT 0,05 0,489 <0,1 <0,1 0,501 0

ESL 0,1 0,333 >0,2 <0,05 0,72 0,01

DN

E 0,1-0,2 0,352 >0,2 <0,05 0,786 0,044

E 0,2-0,3 0,343 >0,2 <0,05 0,825 0,098

E 0,3-0,4 0,325 >0,2 <0,05 0,779 0,038

Примечания: 1.DEFSAT 0,05 — абсолютная деформация образца в со-DEFSAT 0,05 — абсолютная деформация образца в со- 0,05 — абсолютная деформация образца в со-
стоянии полного водонасыщения при давлении 0,05 МПа; ESL 0,1 — 
коэффициент относительной просадочности, определенный по методу 
двух кривых при давлении 0,1 МПа; E 0,1-0,2 — модуль деформации, 
определенный в интервале давлений 0,1-0,2 МПа. 2. Cм. прим. табл. 1.
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Таблица 8
Статистики асимметричных распределений показателей 

деформационных свойств отдельных горизонтов

Гори-
зонт

Показа-
тель

Сред-
нее

Меди-
ана

Мини-
мум

Мак-
си-
мум

Стан-
дарт-
ное 
откло-
нение

Коэф-
фи-
циент 
вариа-
ции

Асим-
мет-
рия

Экс-
цесс

PCH
+DF

DEF 
0,25 1,551 1,500 0,880 2,620 0,616 39,714 0,708 0,147

BG

ESL 0,05 0,004 0,003 0,001 0,01 0,003 89,485 1,371 1,779

ESLPZ 0,004 0,005 0 0,007 0,003 70,711 -0,716 -1,481

E 0,1-0,2 7,282 7,08 0,76 13,89 4,306 59,131 0,046 1,345

MRT

DEF 
0,05 0,242 0,265 0,1 0,32 0,081 33,557 -1,226 1,149

E 0,3-0,4 22,233 17,265 14,71 41,67 10,694 48,1 1,571 1,853

Значения коэффициента вариации выборочных совокупностей 
показателей, приведенных к стандартному виду, меньше предельно до-
пустимых для абсолютных деформаций при давлении 0,05 МПа; абсо-
лютных деформаций, определенных в состоянии полного водонасыщения 
при давлении 0,25 МПа и значений бытового напряжения на глубине 
отбора. Учитывая результаты первичного статистического анализа, ре-
зультаты проверки с применением критериев, применимых для случая 
малых выборок [3], можно сделать вывод о выполнимости нормального 
закона в двух различных состояниях: слабой и сильной нарушенности 
структуры грунта. Природные напряжения изменялись от 0,027 до 0,11 
МПа. Теоретические предположения о наличии «особых» ступеней дав-
ления, при которых скачкообразно изменяется состояние, представлены 
в работе  [4]. Регрессионные соотношения между физическими и меха-
ническими характеристиками объединенной выборочной совокупности 
при ступенях нормального давления 0,05 и 0,25 МПа получены не были.
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Таблица 9
Выборочные результаты проверки на выполнимость 

нормального закона распределения результатов компрессии 
(объединенная совокупность)

Показатель

Критерии

Колмогорова- Смир-
нова

Поправка 
Лиллефорса Шапиро-Уилкса

K-S d p Lilliefors p W p

DEF 0,05 0,142 >0,2 >0,2 0,962 0,597

DEFSAT 0,16 >0,2 >0,2 0,945 0,53

DEFSAT 0,05 0,124 >0,2 >0,2 0,933 0,378

DEFSAT 0,3 0,195 >0,2 >0,2 0,934 0,38

ESL 0,05 0,173 >0,2 >0,2 0,9 0,131

ESL 0,2 0,168 >0,2 >0,2 0,944 0,511

E 0,1-0,2 0,247 >0,2 <0,1 0,918 0,102

Получены регрессионные уравнения, связывающие физические 
и физико-механические свойства грунтов при давлениях 0,1 и 0,3 МПа 
(состояние естественной влажности) и при давлении 0,2 МПа (состояние 
полного водонасыщения) двух видов: с наличием и отсутствием автокор-
реляции остаточных значений (табл. 10).

В этих уравнениях подтверждается связь между величиной дефор-
мации, влажностью и плотностью частиц на уровне формации, зависи-
мость плотности и влажности от глубины отбора подтверждена на более 
высоком таксономическом уровне (см. табл. 7). Автокорреляция оста-
точных значений описывается моделями ARIMA (1,0,0) и (0,0,0)(1,0,2) 
(табл. 11) в интервале давлений, меньших природных.  Применимость 
прогнозного уравнения должна ограничиваться временем, на протяже-
нии которого вид модели связи между физическими и механическими 
характеристиками на характерных ступенях не изменяется. В этом случае 
учитываются новые данные о закономерностях деформирования грунтов, 
в отличие от распространенного упрощенного подхода [5].



226

Мокрицкая Т. П.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

Выводы

Изложенные материалы наших исследований, их анализ и научная 
интерпретация позволяют сделать следующие выводы.
• Оценка нормативных показателей по средним значениям асимметрич-

ных выборочных распределений может быть причиной погрешно-
стей, превышающих допустимый уровень.

• Выбор модели пространственной переменной, по сравнению с моде-
лью случайной величины, позволяет существенно снизить погреш-
ности в оценивании свойств.

• Критерием устойчивости состояния грунтов, относящихся к одной 
формации и находящихся в зоне влияния множества источников, 

Таблица 10
Результаты множественного регрессионного анализа показателей 
деформационных свойств формации (по объединенной выборке)

Beta
Std.E.
Beta B

Std.E.
of B t(9) p-level R R^2 F(1,5) p

DEF 0.1* = -178.228 + 2.269W + 74.742PLS

0,86 0,739 5,103 <0,02

Intercept -178,228 73,445 -2,427 0,038

W 0,995 0,431 2,269 0,982 2,31 0,046

PLS 1,384 0,49 74,742 26,436 2,827 0,02

DEF 0.3=62.481PLS

0,659 3,487 <0.05PLS 1,273 0,559 62,481 27,458 2,275 0,049 0 ,812

DEFSAT 0.2*=0.496WP

0,844 7,592 <0.05WP -0,476 0,191 -1,239 0,496 -2,495 0,041 0,918

Условные обозначения: DEF* — автокорреляция остаточных значений 
уравнения регрессии присутствует. 
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может быть постоянство вида трендовой  и периодической состав-
ляющих модели пространственной переменной.

• Модель должна отражать связи между физическими и механическими 
(определенными при давлениях, близких к природным) характери-
стиками и координатой.

Таблица 11
Параметры моделей авторегрессии остаточных значений

Уравнение регрессии: DEF0.1* = -178.228 + 2.269 W + 74.742PLS
RESIDUAL: DEF 0.1-0,0092 + 0,0025*t 

Model MS Residial Param. 
Asym. 
Std.Err. Asym. t( 18) p

(1,0,0) 0,125 p(1) -0,746 0,161 -4,625 0

Уравнение регрессии: DEFSAT 0.2* = 0.496WP
RESIDUAL: DEFSAT 0.2-,013-,001*t  

(0,0,0) 
(1,0,2) 0,163

Ps(1) -0,705 0,224 -3,149 0,007
Qs(1) -0,56 0 -2,9E+11 0

Qs(2) 0,44 0 2,88E+11 0

Условные обозначения: 1. Residial — остаточные значения; Param. —  
параметр авторегрессии; MS Residial — средний квадрат остаточных 
ошибок модели; Asym.Std.Err. — стандартная ошибка параметра авторе-
грессии; p — вероятность. 

Список использованной литературы

1. ГОСТ 20522-96. Межгосударственный стандарт // ГРУНТЫ: 
Методы статистической обработки результатов испытаний. —  
Введ.1997-01-01. — М: ИПК Изд-во стандартов, 1997.

2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика, Для ин-
женеров и научных работников. — Москва: Физматлит, 2006. 
— 816 с.

3. Бородич С. А. Вводный курс эконометрии. — Минск: Изд-во 
БелГУ, 2000. — 354 с.

4. Ляшенко П. А. Модель деформации микроструктуры грунта 
// Политематический сетевой электронный научный журнал 



228

Мокрицкая Т. П.

ISSN  2303-9914. Вісник ОНУ. Географія. 2012. Т. 17, в. 3 (16)

Кубанского аграрного университета. — Краснодар: КубГАУ / 
2005. — № 14. — С. 12–26.

5. Присс О. Г. Определение степени устойчивости глинистых 
грунтов с помощью показателей влажности // Современные про-
блемы науки и образования. — 2009. — №  3. — С. 109–111.  

Статья поступила в редакцию 11.09.2012

Мокрицька Т. П. Дніпропетровський національний університет 
ім. Олеся Гончара,  
Кафедра геології і гідрогеології  
пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49050, Україна  
e-mail: mokritska@i.ua  

Резюме
Опрацьовані результати інженерно-геологічних вишукувань 

(2004 р.) у центральній частині м. Дніпропетровська. Присутнє законо-
мірне підвищення вологості і щільності з глибиною, до покрівлі водо-
тривкого горизонту. Похибка оцінки нормативних показників асиме-
тричних розподілів перевищує допустиму. Критерієм стійкості стану 
ґрунтів у зоні впливу безлічі джерел може бути сталість виду трендової 
та періодичної складових моделі властивостей, що є взаємопов’язаними 
просторовими змінними. 
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критерії стійкості. 
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Abstract
There are results of engineering-geological surveys (2004) in the cen-

tral part of Dnepropetrovsk. The analysis showed regular increase moisture 
content and density to the roof impervious layer. Assessments of norma-
tive parameters into asymmetric distributions are exceeding the permissible 
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level. The criterion for the stability of the soils in the zone of influence of a 
variety of sources can be kind of permanence trend and periodic components 
of the model properties as related spatial variables. 

Key words: soil properties, models, spatial variables, the stability 
criteria. 
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кафедра загального землезнавства та геології
вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна

ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ МИТРОПОЛЬСЬКИЙ — ВЧЕНИЙ, 
ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (до 70-річчя від дня народження)

У статті подано історичний зріз наукових напрацювань у галузі 
геології океанів і морів, педагогічної та громадської діяльності 
доктора геолого-мінералогічних наук, член-кореспондента НАН 
України, професора Олексія Юрійовича Митропольського.
Ключові слова: морська геологія, геологія океанів і морів, Ми-
тропольський О. Ю., Світовий океан.

Вступ

Важливим фактором у сучасних умовах формування відносин 
людини до оточуючого її світу є наука. Вона стає головним чинником 
відношення окремої особи до знань і формує її переконання. За допомо-
гою науки людство вирішує складні колізії, які складаються в суспільстві 
різного рівня.

Постановка проблеми. Олексій Юрійович Митропольський добре 
відомий науковій спільноті дослідник дна акваторії Світового океану, 
якому заслужену славу принесли його наукові праці у різних напрямах 
геологічної науки. На нашу думку, декілька граней його творчості недо-
статньо висвітлено, а саме: поєднання наукової роботи з педагогічною та 
громадською діяльністю.

Розгляд останніх досліджень і публікацій. Наукова та науково-
педагогічна діяльність доктора геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України, 
професора О. Ю. Митропольського неодноразово висвітлювалась у різ-
норідних ЗМІ та наукових виданнях [1 — 6 та ін.].

Постановка завдання. Ми сконцентруємо увагу читача виключно 
на знакових подіях у науково-педагогічному та громадському житті вче-
ного. Взагалі він має міжнародну відомість, бо його роботи друкувалися в 

© Половка С. Г.
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різних країнах, він виступав на міжнародних конференціях та конгресах, 
працював в різних країнах та майже в усьому Світовому океані.

Результати дослідження персоналію та його аналіз

Олексій Юрійович Митропольський (рис. 1) — відомий в Україні 
та за її межами вчений у галузі морської геології, геохімії та геоеколо-
гії, доктор геол.-мін. наук (1989 р.), професор (1991 р.), чл.-кор. НАН 
України (2003 р.), заступник директора Інституту геологічних наук (ІГН) 
НАН України з наукової роботи (1992 р. — до нині), голова Відділення 
літології, геології морів та океанів (1992 р. — до нині), завідувач відділом 
сучасного морського седиментогенезу (1987 р. — до нині), Голова спе- р. — до нині), Голова спе-р. — до нині), Голова спе-
ціалізованої ради при ІГН НАН України із захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій за спеціальностями 04.00.10 – «геологія океанів і 

морів» та 04.00.21 — «літологія» 
(1993 р. — до нині), головний 
редактор науково-технічного 
журналу «Екологія довкілля та 
безпека життєдіяльності» (від 
2001 р. до 2012 р.) та Президент 
Всеукраїнського Благодійного 
фонду «Геоеко — ХХІ століття» 
(від 1999 до 2011 рр.).

Олексій Юрійович на-
родився 7 квітня 1942 року в 
м. Алма-Ата Казахської РСР, 
куди його родина службовців 
була змушена тікати від німець-
ко-фашистських поневолювачів 
України.

У 1944 р. О. Ю. Митро-
польський з матір’ю поверта-
ється з евакуації до Києва, де у 
1950 році розпочинає навчання 
в 70-й середній школі м. Київ. 
Після закінчення школи поступає 
на геологічний факультет Київ-
ського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив 
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Рис. 1. О. Ю. Митропольський презентує звіт про глибоководне буріння в Чорному морі, яке 

проводилося американським бурильним судном «Гломар Челленджер» 
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звіт про глибоководне буріння в Чорному 
морі, яке проводилося американським 
бурильним судном «Гломар Челленджер»
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у 1965 році за фахом — «геологічна зйомка та пошуки родовищ корисних 
копалин».

Олексій Юрійович розпочав свій трудовий шлях на Приполярному 
Уралі в геологічній партії 118-ої експедиції 6-го Головного управління 
Держкомгеолкому СРСР (с. Сарапуль, Березівський р-н, Тюменська обл.) 
старшим техніком-геологом (1965–1966 рр.). Згодом він переходить до 
Всесоюзного тресту «Цветные камни» Мінгео СРСР (м. Москва) на по-Цветные камни» Мінгео СРСР (м. Москва) на по-» Мінгео СРСР (м. Москва) на по-
саду старшого-інженера (1967 р.). В 1968 році О. Ю. Митропольський 
повертається до рідного Києва та розпочинає працювати в ІГН АН УРСР. 
З цього часу його життя пов’язане з науково-дослідною роботою, з чис-
ленними експедиційними дослідженнями морів та океанів.

Здійснюючи історичний зріз різнобічної роботи дослідника, слід 
виділити три великих блоки, а саме: науково-дослідну, педагогічну та 
громадську діяльність.

Торкаючись питання науково-дослідної діяльності, становлення 
його як вченого, окреслимо коло його наукових інтересів. В дослідженнях 
Олексія Юрійовича чільне місце посідають наукові. Вони присвячені ви-
рішенню широкого кола питань у галузі геохімії донних відкладів морів 
та океанів, морської геології і седиментології. Нині він багато уваги при-
діляє проблемі забруднення акваторії Світового океану та океанології, 
морській геології. Ним, разом з А. Є. Бабинцем і В. О. Ємельяновим, 
започатковані нові наукові напрями: морська гідрогеологія, та разом із 
Л. Б. Розовським — морська інженерна геологія. Останнім часом розви-
вається ще один напрям — морська геоекологія.

О. Ю. Митрополський приходить до ІГН АН УРСР в часи, коли 
А .Є. Бабинець керував морськими геологічними роботами (в 1962–
1971  рр.). Андрій Євтихійович приділяв значну увагу вивченню законо-
мірностей формування основного і мікрокомпонентного складу порових 
вод донних відкладів океанів і морів, досліджував розподіл важкої води 
у підземній гідросфері, міграцію мікроелементів у воді та донних від-
кладах морів. Він усвідомлює, що ці нові дослідження зможуть розви-
ватися за новим в АН УРСР напрямом науки (геологія океанів і морів) у 
випадку, коли буде здійснюватися підготовка фахівців вищої кваліфікації. 
А. Є.  Бабинець приступає до реалізації цієї ідеї — переважно через під-
готовку кадрів у галузі морської геології. Цю його школу «пройшли» 
десятки учнів, нині кандидати та доктори геолого-мінералогічних наук.

Серед імен вчених, які розбудовували морську геологію в АН 
УРСР (НАН України), прізвище О. Ю. Митропольського стоїть у пер-
ших рядах. Він у 1971 р. реалізує одну з наукових ідей свого наукового 
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керівника Андрія Євтихійовича в дисертаційній роботі на тему: «Малі 
елементи в донних відкладах Чорного моря». Цю роботу він захистив у 
Тбіліському політехнічному інституті та отримав науковий ступень кан-
дидата геолого-мінералогічних наук за фахом «геохімія».

Зазначимо, що від самого початку морські геологічні досліджен-
ня в УРСР почали розвивати в системі АН УРСР за трьома основними 
напрямками: гідрогеологія і ґрунтознавство (А. Є. Бабинець та ін.), 
біостратиграфія і палеонтологія (В. Я. Дідковський та ін.), літологія 
(В. Х. Геворк’ян, В. І. Мельник та ін.) [5]. Експедиційні роботи цього часу 
були спрямовані на вирішення гідрофізичних та геофізичних завдань з 
підлеглим значенням геологічних. Морські геологи АН УРСР зуміли 
накопичити значний об’єм фактичного матеріалу за напрямом гідрогео-
логія і ґрунтознавство та його опрацювати. О. Ю. Митропольський брав 
активну участь в створенні першої колективної монографічної роботи з 
часу офіційного започаткування морської геології в АН УРСР «Гидро-Гидро-
геологические и геохимические особенности глубоководных отложений 
Черного моря» (співавтори А. Є. Бабинець, О. Ю. Митропольський, 
С. П.  Ольштинський, 1973). Ця книга і поточного часу не втратила акту-
альності та наукового значення.

Особливою подією для радянських морських геологів стало гли-
боководне буріння в акваторії Чорного моря (травень – червень 1975 р.) 
з американського бурового судна «Гломар Челленджер». В цей час СРСР 
стає учасником Міжнародної програми «Джоідес» по глибоководному 
бурінню в Світовому океані. Буріння в Чорному морі проводилося у 
трьох точках, з яких одна розташована у центральній частині Чорного 
моря, а дві — в західній, майже на траверзі протоки Босфор. Пробурені 
свердловини (№№ 379; 380; 381) викрили товщу осадків від міоцену до 
голоцену, найглибша із них сягнула 1073 м від поверхні дна. В роботі з 
підготовки буріння та обробки отриманого фактичного матеріалу разом 
з російськими колегами з Інституту океанології АН СРСР та його відді-
лень брали участь українські морські геологи О. Ю. Митропольський та 
С. І. Шуменко [3-6].

Олексій Юрійович «приклав руку» до розбудови якісно ново-
го етапу розвитку морських геологічних досліджень у АН УРСР, який 
пов’язаний з організацією та проведенням І-ї спеціалізованої геолого-
геофізичної (металогенічної) експедиції в Індійський океан (ХІХ рейс 
НДС «Академик Вернадский» у 1978 -1979 рр. Ініціаторами цього рейсу 
виступили Я. М. Бєлєвцев, Є. Ф. Шнюков та О. Ю. Митропольський). 
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Завдячуючи цій експедиції, було визначено головний напрям вивчення 
ендогенної та екзогенної металогенічної спеціалізації в Світовому океані, 
розроблено довгострокову програму металогенічних досліджень з про-
блеми «Металогенія складчастих смуг, включаючи смуги переходу від 
континенту до океану», виконання якої було покладено на ІГН АН УРСР.
О. Ю. Митропольський причетний також до укладання першої в УРСР 
угоди «Про творче співробітництво» між військовими — Гідрографічною 
службою Червонопрапорного Чорноморського флоту (ГС ЧЧФ) ВМФ 
СРСР, яка очолювалась на той час кандидатом військових наук, капітаном 
І-го рангу (а згодом контр-адміралом) Л. І. Мітіним та науковцями АН 
УРСР. В ті роки почали виконуватися прибережно-морські гідрографічні 
дослідження з метою корегування карт та в інтересах флоту. Масштабні 
геологічні дослідження були покладені на ІГН АН УРСР: спільні геолого-
гідрографічні роботи на ОДС «Фаддей Беллинсгаузен» і ГіСу «Гидролог» 
не тільки в Чорному морі, але і Червоному, в Антарктичних морях, Індій-
ському океані та інших акваторіях Світового океану.
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юго-западной части Красного моря» (співавтори П. Ф. Гожик, О. Ю. 

Митропольський, І. Б. Щербаков та ін., 1988). Це дозволило співавторам 

монографії сформулювати ряд положень з історії осадконакопичення і 

геологічного розвитку Червоного моря, пов’язаних з процесами рифтогенезу, 

привернути увагу наукової спільноти до ділянки моря, яка до цього часу, на 

відміну від рифтової зони з її численними рудоносними западинами, не 

користувалась особливою увагою дослідників. Співпраця з ГС ЧЧФ ВМС СРСР 

спонукала до розробки нових методик дослідження: «Методика исследований в 

специализированных геологических экспедициях на гидрографических и 

океанографических исследовательских судах» (авт. Л. І. Мітін, В. І. Мельник, О. Ю. 

Митропольський та ін.) [3 - 6]. 

Упродовж 1983–1984 рр. відбувся 28-й рейс НДС «Академик Вернадский», 

під  час  якого  за  ініціативою  і  під  безпосереднім  керівництвом Є. Ф. Шнюкова,  

 
Рис. 2. Експедиція в Червоне море на ГіСу «Гидролог» (1981 р.) Гідрографічної служби 

Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМС СРСР. Зліва направо: І.Б. Щербаков, 

В.Д. Бурлаченко, Ю.Г. Чугунний, С.М. Довбиш, О.Ю. Митропольський, В.П. Вернігоров, 

П.К. Вовк, С.О. Козак; сидять: П.Ф. Гожик, А.М. Парахін, М.І. Хоршева, С.О. Клещенко;  

на передньому плані: М.М. Качанов, І.В. Можайкін. 

Рис. 2. Експедиція в Червоне море на ГіСу «Гидролог» (1981 р.) Гідрографічної 
служби Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМС СРСР. Зліва направо: 
І. Б. Щербаков, В. Д. Бурлаченко, Ю. Г. Чугунний, С. М. Довбиш, О. Ю. Ми-
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чанов, І. В. Можайкін.
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У 1981 р. за ініціативою П. Ф. Гожика та О. Ю. Митропольського 
ІГН АН УРСР провів літолого-геохімічні та металогенічні дослідження 
південно-західної частини Червоного моря на гідрографічному судні 
«Гидролог» ГС ЧЧФ (рис. 2). Результатом цих досліджень було виявлення 
нових ділянок поширення металоносних мулів та видано монографічну 
роботу «Геология и металлогения юго-западной части Красного моря» 
(співавтори П. Ф. Гожик, О. Ю. Митропольський, І. Б. Щербаков та ін., 
1988). Це дозволило співавторам монографії сформулювати ряд положень 
з історії осадконакопичення і геологічного розвитку Червоного моря, 
пов’язаних з процесами рифтогенезу, привернути увагу наукової спіль-
ноти до ділянки моря, яка до цього часу, на відміну від рифтової зони з 
її численними рудоносними западинами, не користувалась особливою 
увагою дослідників. Співпраця з ГС ЧЧФ ВМС СРСР спонукала до роз-
робки нових методик дослідження: «Методика исследований в специали-Методика исследований в специали-
зированных геологических экспедициях на гидрографических и океано-
графических исследовательских судах» (авт. Л. І. Мітін, В. І.  Мельник, 
О. Ю. Митропольський та ін.) [3–6].

Упродовж 1983–1984 рр. відбувся 28-й рейс НДС «Академик 
Вернадский», під час  якого  за  ініціативою  і  під  безпосереднім  керів-
ництвом Є. Ф. Шнюкова, В. І. Старостенко та О. Ю. Митропольського 
була проведена друга спеціалізована геолого-геофізична (металогенічна) 
експедиція АН УРСР в Тропічну частину Атлантичного океану. Вона 
продовжила планомірні металогенічні дослідження рифтових зон та 
трансформних розколин серединно-океанічних хребтів. Вона також по-
клала початок детальним геологічним дослідженням шельфу та конти-
нентального схилу Гвінеї.

Починаючи з 1984 р., у тропіках Атлантики під керівництвом 
О. Ю. Митропольського було проведено чотири спеціалізовані гео-
лого-геофізичні експедиції у 1986, 1987, 1989, 1990 рр. (три з них на 
НДС «Профессор Колесников»). Детальні геолого-зйомочні та пошукові 
роботи дали змогу побудувати вперше для океанічного регіону, що при-
микає до Західної Африки, геолого-геофізичний атлас економічної зони 
Гвінейської Республіки у масштабах 1:500000 та 1:1 000000. Цей атлас 
налічує 68 карт, які характеризують гранулометричний, хімічний і мі-
нералогічний (речовинно-генетичний) склад донних осадків шельфу та 
їх фаціальну структуру. Він став геологічною основою для подальших 
пошукових досліджень на шельфі Гвінеї. Найбільш вагомим наслідком 
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цих робіт є відкриття фосфоритоносності шельфу та материкового схилу. 
Були знайдені як стародавні фосфорити у глинах еоценового віку, так і 
зареєстровано сучасний широкомасштабний фосфатогенеруючий про-
цес, пов’язаний з апвелінгом збагачених на фосфор глибинних вод [3–6].

Широка географія експедиційних робіт дозволила Олексію Юрі-
йовичу власноручно зібрати значний фактичний матеріал та його опра-
цювати. Це вилилося в дисертаційну роботу докторського рівня, яку вче-
ний захищає в Інституті геохімії та фізики мінералів АН УРСР на тему: 
«Геохімія внутрішніх морів (Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське)» 
(1989), в якій він аналізує та узагальнює величезний масив емпіричного 
матеріалу. Це узагальнення дало можливість розкрити глибинні зв’язки 
і закономірності історико-геологічного розвитку гетерогенних процесів 
седиментогенезу та літогенезу в їх відносинах з тектогенезом, магматиз-
мом та еволюцією біосфери.

У 1986–1987 рр. О. Ю. Митропольський — завідувач лабораторії 
геохімії і морської гідрогеології відділу гідрогеологічних проблем. Від 
1989 р. до нині він очолює в ІГН АН УРСР (згодом НАН України) відділ 
сучасного морського седиментогенезу.

З припиненням існування СРСР (серпень 1991 р.), з початку не-
залежності України для української науки настали нелегкі часи. Не є 
виключенням і морські геологічні дослідження. Науковий потенціал і ма-
теріальна база, яка лишилась у спадок Україні від Радянського Союзу, не 
дозволили українським дослідникам акваторії нині повноцінно здійсню-
вати теоретичні та прикладні дослідження дна Світового океану. Причина 
в тому, що оригінальні плавзасоби були розкрадені, знищені, а науковці 
позбавлені експедиційних можливостей. В ці непрості часи українські 
морські геологи не припиняють дослідження всупереч ситуації, що скла-
лася. Нині сформоване і діє Відділення літології, геології морів та океанів 
(кер. чл.-кор. НАН України О. Ю. Митропольський з 1992 р. до нині), до 
якого входять відділ сучасного морського седиментогенезу (заввідділом 
чл.-кор. НАНУ О. Ю. Митропольський) і літології (заввідділом доктор 
геол-мін. наук, проф. В. Х. Геворк’ян). Серед основних результатів і на-
укових надбань цього Відділення є низка напрацювань О. Ю. Митрополь-
ського, а саме: здійснено геологічну оцінку трансформації субмаринного 
скиду підземних вод, розробку методологічних питань диференціації 
геоекосистеми донних відкладів у зоні стику «суходіл-море», оцінку її по-
рушень та захисту (О. Ю. Митропольський, В. О. Ємельянов). Створений 
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та виданий атлас «Глибинна будова та екогеологія України» (О. Ю.  Ми-
тропольський, М. М. Байсарович).

Завдячуючи Олексію Юрійовичу та його однодумцям, було збере-
жено керновий матеріал з дна акваторії Світового океану. Силами відділу 
сучасного морського седиментогенезу створено керносховище рейсових 
матеріалів (с. Велика Салтанівка, приблизно 6000 одиниць, близько 12700 
пог. м.), тяжкою працею зібраних співробітниками відділу протягом 
кількох десятиліть. Саме тому до його обробки можна повернутися і от-
римати нову геологічну інформацію про дно океану, використовувати для 
навчання студентів та молодих фахівців. Важливість кернового матеріалу 
в дослідженні дна океанів і морів важко переоцінити, і це усвідомлюють 
всі геологи, всі фахівці у галузі геології океанів і морів.

Упродовж багатьох років наукова діяльність О. Ю. Митрополь-
ського спрямовується на вивчення широкого кола питань геології океанів 
і морів. Особливу увагу він приділяє вивченню закономірностей поши-
рення донних відкладів океанів і морів та формування їх різноманітних 
властивостей. З 90-х років ХХ століття наукові інтереси Олексія Юрійо-
вича стосуються розвитку нового наукового напряму морської геології, 
одним із засновників якого він є — морської геоекології. В Україні вона 
розвивається за геоекологічним, геологічним і геохімічним напрямами. 
Про це нам свідчать монографічні роботи, які вийшли у видавництві 
«Академперіодика», насамперед — «Геоэкология Черноморского шельфа 
Украины», (авт. Митропольський О. Ю. та ін., в 2004 р.) та «Екогеохімія 
Чорного моря» (авт. Митропольський О. Ю. та ін., в 2006 р.).

Наукові дослідження в галузі геології океанів і морів О. Ю. Ми-
тропольський вдало поєднує з педагогічною діяльністю. Ним підго-
товлено 17 кандидатів наук та 3 доктори наук. З 1989 по 1994 рр. він 
був професором кафедри морської геології (філії кафедри загальної 
геології геологічного факультету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка). У 1986 р. в якості лектора ЮНЕСКО прочитав курс 
лекцій для слухачів 8 країн Західної Африки: Гвінеї, Сенегалу, Гвінеї-
Бісау, Того, Конго, Беніну, Камеруну та Кот-д’Івуару. Ця акція наочно 
показала низці країн Африки, що собою представляє Україна, який її на-
уковий потенціал та вказала можливі шляхи сучасного співробітництва. 
У 1996 р. Олексія Юрійовича обрано членом Академії педагогічних та 
соціальних наук (м. Москва), а в 1998 р. — дійсним членом Міжнародної 
академії наук Екології, Безпеки людини і Природи (м. Санкт-Петербург). 
Від 2000 р. донині він за сумісництвом викладає навчальні курси «Гео-
логія океанів і морів» і «Основи екології» в якості професора кафедри 
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загальної та історичної геології геологічного факультету Київського на-
ціонального університету ім. Тараса Шевченка.

Перу О. Ю. Митропольського належить перший українською 
мовою підручник «Основи морської геології», який вийшов у видавни-
чо-поліграфічному центрі «Київський університет» в 2004 р. (автори 
Митропольський О. Ю., Іванік О. М.).

Науково-організаційна діяльність професора Олексія Юрійо-
вича Митропольського теж визначається надзвичайною активністю. З 
1993  р. він — голова спеціалізованої вченої ради Д.01.09.02 при ІГН 
НАН України по захисту кандидатських та докторських дисертацій за 
фахом 04.00.10 — «геологія океанів і морів» та 04.00.21 — «літологія». 
В період 1993–1996 рр. — член експертної Ради ВАК України, в цей же 
час — член Національної науково-технічної ради з проблем Світового 
океану, у 1995–1996 рр. — член експертної Комісії наук про Землю та 
Всесвіт і проблеми навколишнього середовища Держфонду фундамен-
тальних досліджень Державного комітету України з питань науки, тех-
ніки та промислової політики. Крім того, робота у спецраді Д.05.01.03 
при Одеському держуніверситеті ім. І. І. Мечнікова (1993–1995 рр.), у 
Науковій Раді НАН України з проблеми «Геологія та геоекологія морів 
і океанів», а також у Комісії з проблем Світового океану при Президії 
НАН України [3-6].

Олексій Юрійович — член Комісії НАН України з наукової спад-
щини академіка В. І. Вернадського, експерт INTAS, член консалтингової 
групи TACIS.

Окремо треба зупинитися на редакційній роботі О. Ю. Митро-
польського. Сьогодні він є членом редколегій «Геологічного журналу», 
«Морского гидрофизического журнала», «Морского экологического 
журнала», «Бюлетеня Українського Антарктичного центру», «Вісника 
Українського Будинку економічних та науково-технічних знань» та жур-
налу «Геологія і корисні копалини Світового океану». В 2001 році за 
його ініціативою засновано новий науково-технічний журнал «Екологія 
довкілля та безпека життєдіяльності». Його співзасновниками виступили 
НАН України, товариство «Знання» України, Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України та Міністерство екології та природних ресурсів 
України. Головним редактором було призначено Олексія Юрійовича. На 
превеликий жаль, за відсутністю належного фінансування журнал про-
існував всього 10 років [3–6].

Характеризуючи громадську діяльність О.Ю. Митропольського, 
перш за все відзначимо його активну громадську позицію. Все своє сві-
доме життя він не стоїть осторонь.
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Після розпаду СРСР О. Ю. Митропольський разом з однодумцями 
заснував одну з перших в Україні доброчинних організацій: Всеукра-
їнський Благодійний фонд «Геоеко — ХХІ століття». Основною своєю 
метою він ставив об’єднання зусиль вчених та широких кіл громадськості 
у справі покращення та нормалізації екологічної ситуації в державі. За 
роки існування фонду його активісти створили музей академіка АН УРСР 
В. Г. Бондарчука в с. Депеші Житомирської області в сільській школі, 
де свого часу навчався Володимир Гаврилович Бондарчук. Згодом вони 
провели декілька літніх екологічних таборів на Бутовій горі для учнів 
школи ім. В. І. Вернадського смт Шишаки, постійно брали участь в усіх 
екологічних конференціях, що проводяться на території України, запо-
чаткували меморіальну серію «Забуті імена славетних синів України». 
В цій серії видані збірки «Геолог від Бога» (присвячена пам’яті про-
фесора С. А. Мороза.) та збірка пам’яті В. І. Скаржинського. Спільно з 
міжнародним фондом «Відродження» в напрямку програми «Інтеграція 
в українське суспільство кримсько-татарського народу, болгар, вірмен, 
греків, німців, які зазнали депортації», видано 2 томи навчального по-
сібника проф. В. С. Крисаченка «Історія Криму в джерелах і докумен-
тах», ч. І — «Античність і середньовіччя»; ч. ІІ — «Кримське ханство». 
Своїми добрими справами фонд «Геоеко – ХХІ ст.» став відомим далеко 
за межами України [5-6].

Активну участь О. Ю. Митропольський брав в роботі товариства 
«Знання». Він був членом координаційно-проблемної ради з пропаганди 
науково-технічного прогресу, конкретної економіки та передового вироб-
ничого досвіду при правлінні товариства «Знання» України, заступником 
голови секції геології, геодезії, гірничої справи та геоекології.

Науковий доробок Олексія Юрійовича складає близько 400 дру-
кованих праць, із яких 15 монографій, атласи тощо. Наукові дослідження 
О. Ю. Митропольського добре відомі за кордоном. Його праці опубліко-
вані у багатьох російських виданнях, а також у США, Франції, Гвінеї, Ту-
реччині, Болгарії. Він виступав із науковими доповідями на міжнародних 
симпозіумах та з’їздах у Москві та Санкт-Петербурзі, Ялті та Талліні, 
Стамбулі та Ізмірі, Нанті, Конакрі, Варні, Софії, Відні, Мішкольці, тощо.

Активність у науковій, педагогічній та громадській роботі не про-
йшла не поміченою з боку держави, НАН України та наукової спільно-
ти. Доробок О. Ю. Митропольського в розвиток морських геологічних 
досліджень в Україні відзначений медалями — «За доблестный труд» 
(1970), «В память 1500-летия г. Киева» (1983) , премією імені В. І. Вер-В память 1500-летия г. Киева» (1983) , премією імені В. І. Вер-» (1983) , премією імені В. І. Вер-
надського АН УРСР (1985), почесними грамотами Президії НАН України 
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(1986,  2002), грамотою секретаріату по науці та дослідженням Гвіней-
ської республіки (1987), Державною премією України в галузі науки і тех-
ніки (2000), премією імені М. І. Іванюти УНГА (2002). Йому присвоєне 
звання «Почесний розвідник надр України» (2002), нагороджено золотим 
нагрудним знаком «Спілки геологів України» та іменним геологічним 
молотком (2005).

За вклад у роботу Українського відділення Міжнародної Академії 
наук екології, безпеки людини та природи та в зв’язку з 65-річчям від дня 
народження його нагороджено грамотою та медаллю ім. Н. К. Рериха «За 
заслуги в области экологии». Спілкою геологів України його нагородже-». Спілкою геологів України його нагородже-
но золотою медаллю «За заслуги» I ступеня (2007 р.). В 2007 р. Указом 
Президента України О.Ю. Митропольському присвоєно звання Заслуже- Митропольському присвоєно звання Заслуже-Митропольському присвоєно звання Заслуже-
ний діяч науки і техніки України.  Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України нагородило його почесним знаком «Петро Могила».

Висновок

Огляд різнобічної творчості вченого свідчить про те, що Олек-
сій Юрійович Митропольський своєю довголітньою працею зробив 
великий внесок в розвиток своєї країни, в добробут свого народу, в роз-
виток раціонального використання мінеральних ресурсів, підготовку 
кваліфіцированих кадрів. Він гідно представляв і сьогодні продовжує 
представляти геологічну науку нашої держави на світовій арені. Його 
науково-педагогічна, організаційна та видавнича діяльність дає підставу 
вважати, що він займає чільне місце серед провідних фахівців у галузі 
морських геологічних досліджень в Україні та за її межами.
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УДК 911.3 (091)

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО

2 июля 2012 г. оборвалась жизнь Евгения Павловича Ларченкова, 
известного ученого–геолога, заведующего кафедрой общей и морской 
геологии Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика Инже-
нерной Академии наук Украины. И сейчас сжимается сердце от печали, 
не верится в то, что больше нет с нами нашего товарища и коллеги. 
Е. П. Ларченков был специалистом высокого уровня, обладал эрудицией 
в разных областях знаний, всегда выделялся энергичностью и прекрас-
ным чувством юмора, был честным и чутким человеком. Его научные 
интересы были связаны с такими вопросами, как историко-генетиче-
ские условия нефтегазообразования и нефтегазоносности рифтогенных 
осадочных бассейнов Восточно-Европейской и Сибирской платформ, 
а также бассейнов пассивных континентальных окраин Южной Аме-
рики, запада Африки, запада и юга Австралии. Он активно исследовал 
осадочные формации, тектонические и седиментологические процессы, 
анализировал осадочные бассейны и нефтегазовую геологию юга Укра-
ины и северо-западного шельфа Черного моря. Много времени и сил 
отдал исследованиям загрязнения тяжелыми металлами и нефтяными 
углеводородами прибрежной и шельфовой зоны севера Черного моря, 
геолого-геохимических факторов, определяющие миграцию и концен-
трацию загрязняющих веществ в природной среде и др.

Вспоминая этого интересного и деятельного человека, полистаем  
основные страницы его биографии. Евгений Павлович родился 13 ноября 
1946 г. в Москве, в семье военнослужащего. С 1950 г. его отца переводят в 
Одесский военный округ,  в 1953 г. в г. Котовск. Затем — военный городок 
возле железнодорожной станции Колбасной (Молдавия). Потом снова 
Москва, Рыбница (Молдавия). В 1964 г. Евгений Павлович поступил на 
геологический факультет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, на специальность «Геология  и разведка нефтяных 
и газовых месторождений», которой в основном и посвятил всю свою 
научную и трудовую деятельность. 26 июня 1969 г. Е. П. Ларченкову 
присвоена квалификация геолога. Но после университета  его призыва-
ют на два года в армию, где Евгений Павлович был командиром взвода 
1-й гвардейской Московско-Минской дивизии, считавшейся лучшим со-
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единением Красной Армии еще в довоенные годы, и служить в ее рядах 
было большой честью. В апреле 1970 г. был награжден медалью «ЗА 
ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», а в феврале 1988 г. медалью «70 лет ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ СССР». 

С 10 декабря 1971 г. Евгений Павлович начинает работать инже-
нером, а с 1 июня 1972 г. младшим научным сотрудником в научно-ис-
следовательском центре Одесского университета и принимает участие, 
под руководством Г. Г. Ткаченко, в газогеохимических поисках морских 
месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей. По 
масштабам исследования этой экспедиции не было аналогов ранее ни в 
СССР, ни за рубежом.

1 декабря 1974 г. Е. П. Ларченков поступил в аспирантуру МГУ по 
приглашению одного из своих учителей и наставников, общепризнанного 
классика нефтяной геологии, Б. А. Соколова. Он изучал тектоническую 
эволюцию палеозойской пассивной окраины Верхоянского палеооке-
ана  и историю нефтегазообразования в палеозойских и мезозойских 
комплексах востока Вилюйской синеклизы, а также занимался оценкой 
перспектив нефтегазоносности юго-восточной части Передне-Верхо-
янского прогиба, необходимых для дальнейшего анализа перспектив 
газоносности территорий, прилегающих к будущей трассе газопровода 
Якутск-Магадан, участвовал  в полевых работах в Верхоянье, в бассейнах 
рек Лена, Вилюй и Алдан. На основе полученных результатов Евгений 
Павлович защищает в МГУ кандидатскую диссертацию «Историко-гене-
тические предпосылки нефтегазоносности юго-восточной части Лено-
Вилюйского бассейна». По ее итогам 17 марта  1978 г. ему присуждается  
ученая степень кандидата геолого-минералогических наук.  В этом же 
году он возвращается в Одесский университет, в отраслевую лаборато-
рию морской геологии (ОНИЛ-3) на должность старшего научного со-
трудника (с  1.01.1978 г.) и активно принимает участие в исследованиях 
нефтегазоносности северо-западного Причерноморья и Черного моря.

Много внимания и времени Евгений Павлович  уделял еще одному 
своему призванию — преподавательской деятельности, которая началась 
с 1 марта 1979 г. Он читал такие сложные фундаментальные курсы, как 
«Общая геология», «Геология горючих ископаемых», «Структурная гео-
логия и геокартирование», «Региональная и историческая геотектоника», 
«Региональная геология Северной Евразии», «Осадочные бассейны и 
палеогеография», «Экономика минеральных ресурсов», «Актуальные 
проблемы геологии», «Учение о биосфере» и другие.
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28 июля 1982 г. Евгению Павловичу присвоено ученое звание до-
цента кафедры палеонтологии и региональной геологии ОГУ. С января 
1983 г. по июль 1986 г. Е. П. Ларченков заведует кафедрой палентологии 
и региональной геологии, в 1987–1990 гг. — заместитель декана ГГФ, 
в 1990–1991 гг. был проректором по учебной работе, а с октября 1991 г. 
— заведующий кафедрой общей и морской геологии. Все эти годы Ев-
гений Павлович продолжал изучение тектонической эволюции, истории 
нефтегазообразования и нефтегазоносности большой группы внутри-
континентальных и окраинноконтинентальных осадочных бассейнов 
Евразии, Южной  и Северной Америки, Африки, Австралии. В октябре 
1991 г. в Московском государственном университете успешно проходит 
защита докторской диссертации «Режимы формирования рифтогенных 
осадочных бассейнов и критерии прогноза их нефтегазоносности». И уже 
24 января 1992 г. Е. П. Ларченков утверждается в ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук, а 28 апреля 1992 г. ВАК присваивает ему 
звание профессора.

Исследования Евгения Павловича приобрели широкое междуна-
родное признание, о чем свидетельствуют его многочисленные  докла-
ды на  международных научных форумах и конференциях. Длительная 
международная научная стажировка началась у него в 1990 г. в Восточно-
Вашингтонском университете (штат Вашингтон, США) и завершилась в 
Западной Австралии по приглашению кафедры геологии университета 
Кертин с участием в проведении учебной практики в районе залива 
Шарк-Бей. В 1996–1997 гг. прошла стажировка в Уайе-колледже Лон-
донского университета. В 1997 г. в течение полутора месяцев работал в 
университете Чукурова в юго-восточной Турции над процессами форми-
рования осадочных толщ.

Он постоянно принимал участие в престижных научных проектах. 
В 1988–1990 гг. Евгений Павлович выступает ответственным исполни-
телем финансированного Министерством геологии Украины проекта 
«Историко-геологические предпосылки нефтегазоносности северного 
шельфа Черного моря»; в 1992–1995 гг. — научный руководитель финан-
сированного Министерством образования Украины проекта «Разработка 
геолого-геохимических критериев экологических условий прибрежных 
рекреационных зон юга Украины»; в 1993–1996 гг. — научный руково-
дитель финансированного ГКНТ Украины проекта «Газо-геохимические 
поиски нефтяных и газовых месторождений в украинском секторе Чер-
ного моря»; в 1994–1997 гг. — научный руководитель финансирован-
ного Министерством образования Украины проекта «Углеводородные 
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газы в морской воде и донных осадках как индикатор антропогенного 
загрязнения морской среды»; в 1997–2000 гг. — научный руководитель 
финансированного Министерством образования и науки Украины про-
екта «Эколого-геохимические и геодинамические основы прогноза тех-
ногенных изменений в прибрежной зоне междуречья Дунай-Тилигул»; 
в 1999–2002 гг. — научный руководитель финансированного Министер-
ством образования и науки Украины проекта «Изучение динамики об-
условленных техногенезом деформаций геохимических полей донных 
ландшафтов и разработка критериев прогнозирования экологического 
состояния прибрежно-морских экосистем северо-западного шельфа 
Черного моря»; в 2000–2003 г. — научный руководитель финансирован-
ного Министерством образования и науки Украины проекта «Разработка 
эколого-геохимических критериев оценки влияния освоения газовых и 
газово-конденсатных месторождений на геосистемы северо-западного 
шельфа Черного моря»; в 2003-2006 гг. — научный руководитель фи-
нансированного Министерством образования и науки Украины проекта 
«Создание эволюционно-геодинамической модели формирования и 
флюидодинамического режима Килийско-Змеиноостровского геоблока, 
для научного обоснования прогноза нефтегазоносности придунайского 
шельфа Украины»; в 2007–2009 гг. — научный руководитель финанси-
рованного — Министерством образования и науки Украины проекта 
«Оценка перспектив нефтегазоносности Килийско-Змеиноостровского 
геоблока на основе еволюционно-геодинамической модели его форми-
рования». С 1997 г. Евгений Павлович работает по программам проек-
тов: в 1997–2000 гг. — EU COPERNICUS; в 2005–2010 гг. — UNESCO-
IUGS-IGCP 521; в 2005–2011 гг. — INQUA 0501; в 2006-2009 гг. — FR 6 
HERMES и ряда других.

Е. П. Ларченков — автор  и соавтор  более 140 публикаций, среди 
которых 2 монографии и 2 учебных пособия. Входил в состав редколле-
гий научного журнала «Вісник Одеського національного університету. Ге-Вісник Одеського національного університету. Ге-
ографічні та геологічні науки» и научно-технического журнала «Екологія 
довкілля та безпека життєдіяльності». Он был членом двух специали-
зированых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
За многолетнюю плодотворную научную работу Евгений Павлович был 
награжден  различными грамотами, дипломами, сертификатами.  Всеу-
краинской организацией «Спілка геологів України» отмечен медалью «ЗА 
ЗАСЛУГИ». Являлся членом Международной Американской ассоциации 
нефтяных геологов (AAPG) и международной ассоциации  геологов  
Циркумдобруджи. Будучи уже тяжело больным, он нашел в себе силы 
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обратить внимание премьер-министра Украины на благоприятную пер-
спективу разведки и эксплуатации месторождений нефти, газоконденсата 
и газа на Черноморском дне.

К сожалению, не всем планам и идеям удалось реализоваться.  
И с грустью вспоминаются слова из песни известного барда А. Дулова 
(на слова Н. Соколовой), друга Евгения Павловича со студенческих лет:

«Рванется сердце – и потом замрет.

От ветра штора будет шевелиться,

И будет время уходить вперед,

И лишь мое уже не повторится...»

Светлый образ этого мужественного и интересного человека на-
всегда останется в памяти всех, кто его знал…                                                                      

Коллеги, друзья, ученики,
Ученый Совет

Геолого-географического факультета 
Одесского национального университета им. И. И. Мечникова 
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УДК 911.3 (091)

ПАМЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ В. И. ЛЫМАРЕВЕ

Береговая наука понесла тяжелую утрату. В феврале 2012 года 
ушел из жизни один из основателей береговедения, заложивший основы 
морской географии и учения о береговой зоне морей во многих вузах 
бывшего СССР, доктор географических наук, профессор Василий Иоси-
фович Лымарев.

Василий Иосифович Лымарев родился в станице Уманской (ныне 
Ленинградская) в Краснодарском крае, на Кубани, 20 августа 1920 г. в 
семье сапожника Иосифа Георгиевича и домохозяйки Марии Ефимов-
ны. В 1930 году, уже с двумя меньшими дочерьми, семья переехала в 
Ростов-на-Дону, где глава устроился разнорабочим. Сын Василий учился 
в средней школе, а затем в педагогическом училище, которое закончил в 
1937  г. Затем стал работать учителем в начальной школе и учиться заочно 
на географическом факультете Ростовского университета. В 1938/1939 
учебном году и в начале следующего учебного года преподавал геогра-
фию в Мечетинской средней школе Ростовской области. Отсюда в конце 
осени 1939 года был призван в Красную Армию на действительную во-
инскую службу.

Он попал в Московский корпус противовоздушной обороны, в 
который направлялись лица с образованием не ниже среднего (в том 
числе с высшим и незаконченным высшим). Успешно овладевающему во-
енным делом В .И. Лымареву командование части разрешило в воскрес-
ные дни продолжать учебу на географическом факультете Московского 
педагогического института им. В. И. Ленина с учителями-заочниками 
и успешно закончить его в год начала Великой Отечественной войны. 
Вначале сержантом, затем офицером он командовал взводом связи в роте 
прожектористов, которые защищали небо Москвы от налетов фашистской 
авиации. После Победы демобилизовался из рядов Советской Армии 
в декабре 1945 года. Сразу же он решил вернуться к учебе, т.к. давно 
мечтал об аспирантуре. Проявил волю и был принят в аспирантуру гео-
графического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова со специализацией в области морской географии.

Еще школьником Василий Иосифович побывал на Черном море 
в пионерских лагерях (города Геленджик и Анапа) и полюбил надолго 
морскую стихию. В Московском университете можно было осуществить 
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его мечту: на географическом факультете изучением морских берегов за-
нимался известный ученый Б. Ф. Добрынин, который после собеседова-
ния согласился стать научным руководителем аспиранта В. И. Лымарева. 
Ученик маститого профессора, молодой ученый В. П. Зенкович, дого-
ворился с главным Гидрографическим управлением Военно-морского 
флота СССР о направлении молодого аспиранта уже в апреле 1946 года 
на Тихий океан, для участия в гидрографических работах, со сбором ма-
териалов для кандидатской диссертации в составе Курильской гидрогра-
фической экспедиции. Вскоре к В. П. Зенковичу перешло и руководство 
В. И. Лымаревым как аспирантом, т.к. Б. Ф. Добрынин по состоянию 
здоровья переехал на юг, в Закавказье, став профессором Тбилисского 
университета. Так Василий Иосифович стал первым аспирантом у осно-
вателя современной географической науки — береговедения.

Первые полевые сезоны 1946–1947 гг. на Курильских островах по-
ложили начало научно-исследовательской деятельности В. И. Лымарева в 
области изучения береговой зоны моря. Выявленные им закономерности 
морфологии и динамики этих малоизученных вулканических берегов 
позволили ему успешно защитить кандидатскую диссертацию в 1949 г. 
В летние периоды 1950–1952 годов В. И. Лымаревым проводились бе-
реговые наблюдения в Северном и Восточном Приазовье (современная 
Украина). С 1953 по 1956 годы велись экспедиционные исследования 
берегов Аральского моря как уникального водоема, полностью окружен-
ного пустынной географической зоной. Постепенно накапливался опыт. 
На материалах исследований Аральского моря, впервые выполненных 
с использованием ландшафтно-зонального подхода, в 1964 г. В. И. Лы-
маревым была защищена докторская диссертация. Позже она была опу-
бликована виде монографии «Берега Аральского моря — внутреннего 
водоема аридной зоны» (1967 г.). Береговые наблюдения проводились 
также в 1959–1963 гг. в Северо-Восточном Беломорье, расположенном в 
тундровой и таежной географических зонах.

Экспедиционные исследования на ландшафтно-зональной осно-
ве получили продолжение в 1965 г. на берегах залива Петра Великого, 
Японское море, находящихся в географической зоне широколиственных 
лесов. Этот подход был использован в 1972–1975 гг. в береговых иссле-
дованиях Восточного Приазовья, с характерными для него природными 
чертами степной географической зоны. Результаты выполненных работ с 
применением ландшафтно-зонального подхода нашли отражение в ряде 
публикаций В. И. Лымарева и его учеников.
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Полученные научные материалы послужили базой для после-
дующих теоретико-методических обобщений в области комплексного 
береговедения, приведших к опубликованию нескольких монографий. 
В них определены предмет, методы и направления этих интенсивно раз-
вивающихся отраслей науки о морских берегах. Кроме того, такого рода 
обобщения были выполнены применительно и к физической географии 
океана и океанопользованию, а также к «острововедению» и «острово-
пользованию». В этих основополагающих трудах В. И. Лымарев высту-
пает как один из создателей названных географических наук.

Педагогическую деятельность В. И. Лымарев начал в 1949 г. 
старшим преподавателем и доцентом кафедры физической географии 
Ростовского университета. С 1952 по 1957 гг. работал заведующим кафе-
дрой физической географии Алма-Атинского педагогического института 
(современный Казахстан) и занимался изучением берегов Аральского 
моря. В последующие пять лет он заведовал кафедрой географии Архан-
гельского педагогического института в России, где завершил написание 
докторской диссертации на материалах Аральского моря. В 1963–1967 
годах организует и руководит геофизическим факультетом и кафедрой 
физической географии в Дальневосточном государственном универси-
тете. В 1965 г. ему присваивается ученое звание профессора, на кафедре 
создается аспирантура, впервые в ДВГУ. 

В 1967 г. руководство Ростовского университета пригласило его 
для заведования кафедрой физической географии. Но через два года такое 
же предложение последовало и от Кубанского университета в Краснодар, 
причем, с обещанием организовать при кафедре лабораторию прибреж-
но-морских исследований, что и было выполнено. Это было мощным 
толчком к развертыванию научно-исследовательских береговых работ в 
Азовском море.

Однако, в течение прошедших 1969–1976 гг. в Краснодаре 
В. И. Лымареву не удалось еще добиться открытия новой специализации 
по географии океана. Обучение же студентов по ней с 1971 г. уже велось 
на соответствующей кафедре Калининградского университета — един-
ственной в СССР. Заведующему этой кафедрой профессору М. М. Ер-
молаеву Василий Иосифович уже был известен как морской географ. 
По согласованию со своим ректором, М. М. Ермолаеву было поручено 
сделать предложение В. И. Лымареву занять вакантное место профессора 
кафедры географии, что с полным удовлетворением и было принято. 

За годы работы (1976–1993 гг.) на географическом факультете 
Калиниградского (сегодня — Балтийский Федеральный им. И. Канта) 
университета, сперва на кафедре географии океана, а затем на созданной 
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при участии В. И. Лымарева кафедре охраны природы (ныне геоэколо-
гии). Им были разработаны впервые читаемые университетские курсы 
по основным проблемам физической географии океана, океанопользо-
ванию и берегопользованию. По этим курсам издано несколько книг, ис-
пользуемых студентами и аспирантами в качестве учебников и учебных 
пособий. Одновременно В. И. Лымарев продолжает вести интенсивную 
научно-исследовательскую деятельность, участвуя также в работе науч-
ных конференций — отечественных и международных.

После переезда в 1993 г. по семейным обстоятельствам в Ле-
нинград он до 2000 г. работает на неполной профессорской ставке на 
кафедре промысловой океанологии и охраны вод Мирового океана в 
Ленинградском гидрометеорологическом институте (ныне Российский 
государственный гидрометеорологический университет). Занимается 
научной и педагогической деятельностью, кафедральными проблемами. 
Подготавливает рукописи и публикует работы по соответствующей тема-
тике. Принимал участие в работе организуемых научных конференций. 
Завершающие научно-педагогическую деятельность В. И. Лымарева 
2000–2006 годы прошли на кафедре географии и геоэкологии Поморско-
го государственного университета (г. Архангельск), куда его специально 
приглашали для чтения лекций по нескольким курсам морской геогра-
фии, знания которых особенно необходимы выпускникам приморского 
университета. Читались совершенно новые лекционные курсы: «Север-
ный Ледовитый океан: геосистемный аспект», «Введение в океанополь-
зование», «Океаническое биоресурсоведение: географический аспект». 
Они были разработаны по заданию кафедры, а переработанные тексты 
были опубликованы в виде монографий Издательским центром Помор-
ского университета.

Эти научные издания использовались и используются до сих пор 
на географических факультетах ряда университетов, прежде всего при-
морских. Среди них — студенты и аспиранты Одесского, Херсонского, 
Дальневосточного, Сахалинского университетов.

Немало бывших слушателей и молодых коллег профессора 
В. И. Лымарева связали трудовую деятельность с морскими организаци-
ями. Среди них десять человек защитили кандидатские диссертации по 
проблемам комплексного береговедения и рационального берегопользо-
вания, а трое стали докторами наук, внеся значительный вклад в развитие 
науки о морских берегах и рельефе Земли. Профессор В. И. Лымарев 
любил посещать Одессу. Он участвовал в работе научных конференций 
в Одессе в 1959, 1973, 1978, 1985, 1995 годах, трижды приезжал читать 
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лекции по проблемам морской географии. Его статьи публиковались в 
одесских научных изданиях. 

В. И. Лымарев был одним из старейших членов Географического 
общества СССР. Он избирался заместителем председателя президиума 
Приморского филиала, возглавлял Северо-Кавказский филиал и Красно-
дарский отдел. Был награжден почетным дипломом этого Общества, а с 
1985 года В. И. Лымарев — Почетный член Всесоюзного Географиче-
ского общества. Он награжден также Почетными грамотами Общества 
«Знание» РСФСР и органов просвещения. За большой вклад в развитие 
географической науки В. И. Лымарев удостоен в 1992 году почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В научной 
копилке профессора В. И. Лымарева более 250 работ, в том числе 20 книг 
— монографий, учебных пособий и научно-популярных изданий.

Все береговое сообщество СНГ, члены Рабочей Группы «Морские 
берега», коллективы геолого-географического факультета Одесского 
национального университета им. И. И. Мечникова, Дальневосточного 
государственного университета и его Берегового Центра, Балтийского 
Федерального университета им. И. Канта глубоко скорбят по поводу 
кончины Василия Иосифовича Лымарева. Добрую память о нем мы со-
храним в своих сердцах.

Ю. Д. Шуйский, П. Ф. Бровко, Ю. Б. Зонов, О. И. Рябкова
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