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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЬ-НИНЬО-ЛА-НИНЬА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ЮЖНОМ 
ПОЛУШАРИИ

Предложен метод оценки телеконекций между полями приповерхностной темпера-
туры и атмосферного давления в области образования Эль-Ниньо-Ла-Ниньа в средних 
и высоких широтах Южного полушария, основанный на построении уравнений мно-
жественной линейной регрессии. Проведен ряд экспериментов для некоторых перио-
дов явлений Эль-Ниньо и Ла-Ниньа. Показано, что фактические поля аномалий атмос-
ферного давления имеют хорошее сходство с полями, полученными при реализации 
моделей.

Ключевые слова: аномалии, атмосферное давление, приземная температура, вол-
ны Россби, уравнение регрессии.

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие большое внимание уделяется явлению Эль-Ниньо-
Ла-Ниньа и его влиянию на состояние климатической системы планеты. В ряде 
работ [1, 2, 5] указывается, что это явление является океаническим феноменом 
и определяется процессами апвелинга и даунвелинга в приэкваториальной зоне 
Тихого океана, обусловленными океаническими волнами Россби. Отражаясь 
при своем перемещении на запад от австралийского континента, они меандри-
руя через некоторое время меняют направление движения на обратное, обус-
лавливая приток теплой воды в приэкваториальной зоне Тихого океана. Кро-
ме того, как показано в работах Тернера, Хоскинса, Кароли [11, 21] и других 
исследователей, волны Россби из приэкваториальных широт перемещаются в 
северо-восточном и юго-восточном направлениях. С этими волнами связаны 
течения теплой воды в указанных направлениях оказывающее влияние на ин-
тенсивность Тихоокеанского-Северо-Американского колебания в высоких и 
средних широтах Северного Тихого океана и интенсифицируя циклоническую 
деятельность в морях Росса, Беллинсгаузена и Уэдела. В работах [1-3] показано, 
что явление Эль-Ниньо совместно с аналогичными процессами в Карибском 

© Е. П. Школьный, Э. Н. Серга, А. И. Сущенко, 2014
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бассейне представляют собой некоторую «дипольную» структуру, определя-
ющую межсезонную изменчивость аномалий температуры и, следовательно, 
формирование циркуляционных процессов в атмосфере средних и высоких ши-
рот обоих полушарий. Попытки установить факт наличия отклика климатичес-
кой системы на события Эль-Ниньо-Ла-Ниньа, а также определения характера 
этого влияния содержатся в большом количестве научных работ [11-18]. Не-
смотря на это, природа этого явления остается пока еще не до конца изучена и 
остается в определенной степени загадочной до настоящего времени.

Изучение механизмов влияния Эль-Ниньо на формирование атмосферных 
процессов ведется как статистическими методами, так и методами численно-
го моделирования. В большинстве случаев статистические методы состоят в 
поисках и попытках теоретического обоснования телеконекций между харак-
теристиками, связанными с явлением Эль-Ниньо, например известным пара-
метром Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК), с характеристиками полей 
температуры, давления, осадков, скорости ветра, структурой полей льда [11-19] 
в различных регионах Южного океана. Корреляционные связи, используемые 
в большинстве случаев являются порой противоречивыми и страдают некото-
рой неопределенностью. 

Основной целью данной работы является попытка оценить в какой мере 
явления Эль-Ниньо-Ла-Ниньа оказывают влияние на формирование структуры 
полей приземного атмосферного давления в средних и высоких широтах Юж-
ного Атлантического океана и прилегающих землях Антарктиды, включая Ан-
тарктический полуостров, где как известно, расположена украинская антарк-
тическая станция «Академик В. И. Вернадский».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве постулата при организации исследования была принята схе-
ма Петерсона и Уайта [17], представляющая процесс распространения из 
приэкваториальной зоны внутригодичных аномалий температуры поверхнос-
ти океана, обусловленных океаническими волнами Россби. Эта схема пред-
ставлена на рис. 1.

Указанный регион включает Южный Тихий океан, большую часть Южно-
Американского континента, средние и высокие широты Южного Атланти-
ческого океана. Для указанного региона были использованы данные массива 
ЭРА-40 за 1958-2002 годы среднемесячных значений приземной температуры 
воздуха и атмосферного давления на уровне моря в сетке 2,5×2,5о. Предпо-
лагалось, что за счет процессов взаимодействия между океаном и атмосферой 
аномалии теплой воды, последовательно распространяясь в юго-восточном на-
правлении, будут оказывать влияние на формирование структуры полей при-
земной температуры и давления.

Анализ полей средних значений и средних квадратических отклонений в 
указанном западном секторе южного полушария [8], а так же данных клас-
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теризации, проведённой с помощью «Универсального итерационного метода 
кластеризации данных» [6] дал основание разбить этот сектор на указанных 
на схеме четыре региона, на которые последовательно распространяются 
аномалии температуры поверхности океана. Был проведен компонентный 
анализ этих полей. Оказалось, что более 70% суммарной дисперсии полей 
температуры и давления исчерпывают первые два собственных значения [8]. 
Следовательно, основные крупномасштабные особенности указанных метео-
рологических полей описывают первые две главные компоненты. Указанное 
ортогональное преобразование рассматриваемых полей, если их представить в 
виде центрированных значений 

       },X x ij nxm
D = D


  (1)

где n – количество точек, m-количество полей, то их разложение в базисе 
собственных векторов имеет вид.

              
lW X ZD =  (2),

где (l) – операция транспонирования,  { }ij nxmZZ =  – матрица ортогональных 
компонент, у которой первые две строки представляют собой временные ряды 
соответственно первой  z1j и второй z2j главных компонент 1,j m= .

Был проведен статистический анализ главных компонент полей температуры 
воздуха и полей атмосферного давления, в том числе выявление периодич-

Рис. 1. Схема общего распространения межгодовых аномалий температуры поверхности 
океана от источника, расположенного вблизи субтропической зоны западной части 

южного Тихого океана (затемненный овал). Сплошные линии соответствуют средней 
геострофической циркуляции на поверхности океана [9].
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ностей, скрытых в их временных рядах. Эти результаты содержатся в рабо-
те [8]. Для определения телеконекций между полями приземных температур 
и атмосферного давления в регионах № 1 и № 2, где на структуру этих по-
лей оказывает большое влияние аномалии температур поверхности океана, 
обусловленных непосредственным влиянием явлений Эль-Ниньо и Ла-Ниньа, 
с полями в средних и высоких широтах Южного полушария, которые в ре-
гионах № 3 и № 4 в определенной степени являются откликом на процессы 
формирования метеорологических полей в приэкваториальной зоне, был при-
менен алгоритм взаимного спектрального анализа между главными компонен-
тами рассматриваемых полей. Подробное описание результатов спектрального 
анализа приводится в работах [8, 19]. Показано, что между главными компо-
нентами полей температуры и давления наблюдаются корреляционные связи 
на 10-ти, 5-6-летних, годичных и полугодичных временных интервалах. По-
следние и послужили в качестве характеристик на входе построенной модели. 
(В дальнейшем будем их условно называть «предикторами», а отклики «пред-
иктантами». Кавычки означают, что модель не является прогностической а но-
сит имитационный характер).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как отмечалось выше, на развитие атмосферных процессов в 
рассматриваемых регионах акватории Южного океана большое влияние 
оказывают механизмы взаимообмена теплом, водяным паром, количества 
движения. Если принять за основу направление переноса теплой воды тече-
ниями волн Россби, изображенной на рис. 1, то нетрудно оценить временные 
интервалы указанных взаимодействий, зная скорости поверхностных течений. 
Как указывается в работах [1, 2] волны Россби в тропическом поясе Южного 
Тихого океана перемещаются со скоростями от нескольких см/с до 2,5 м/с. При 
переходе в более высокие широты скорости их перемещения уменьшаются. 
Если принять среднюю скорость перемещения волн и, следовательно, пере-
носа теплой воды из регионов № 1 и № 2 в регион № 3 – 0,2 м/с [1 , 2, 4], то 
за 1 год частицы воды перемещаются на расстояние около 6000 км, а за пол-
года из региона № 3 в регион № 4 – около 3000 км. Поскольку температура 
приповерхностного воздуха и атмосферное давление определяются в большой 
мере процессами взаимодействия атмосферы и подстилающей поверхности, 
приведенные оценки дают основания полагать, что влияние Эль-Ниньо и Ла-
Ниньа должно проявляться в регионе № 4, то есть в средних и высоких широ-
тах Южного Атлантического океана, при учете статистических связей между 
полями атмосферного давления в четвертом регионе с полями температуры 
воздуха и атмосферного давления в первом и втором регионах в наибольшей 
мере именно через 1 год и между отмеченными физическими полями в 3-ем 
и 4-ом регионах через в 0,5 года, после максимума проявления этих явлений.
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Попытка определения влияний явлений Эль-Ниньо и Ла-Ниньо на струк-
туру полей атмосферного давления у региона № 4 осуществлялась путем 
применения регрессионного анализа. Уравнение линейной множественной 
регрессии строилось с помощью известного последовательного отбора статис-
тически значимых влияющих факторов из системы потенциальных «предик-
торов». Поскольку, как указывалось выше, более 70% суммарной дисперсии 
исходных полей исчерпывают первые два собственные значения, уравнения 
регрессии строились для главных компонент полей (4)

1p
Z  и (4)

2 p
Z  давления в чет-

вертом регионе. Влияющими факторами («предикторами») считались первые 
Z1 и вторые Z2 главные компоненты полей атмосферного давления и припо-
верхностной температуры воздуха в 1,2 и 3 регионах. Таким образом, множе-
ство потенциальных «предикторов» во всех случаях включало 12 указанных 
главных компонент. Просеивание их с помощью пошаговой регрессии осу-
ществлялось на основе множественного коэффициента корреляции (R) и кри-R) и кри-) и кри-
терия Стьюдента (t). При R=0,95 и t=1,9 для первого «предиктанта» (4)

1p
Z  урав-

нение множественной регрессии имеет вид:

(4)
1p
Z =-0,449 (3)

2 p
Z -1,014 (2)

1t
Z +0,907 (2)

1p
Z -0,305 (2)

2 p
Z -0,331 (2)

2t
Z +0,057 (1)

2 p
Z - 

-0,233 (1)
1p
Z -0,413 (3)

1p
Z +0,346 (1)

2t
Z  

  (3)

а для второй главной компоненты 
(4)
2 p

Z  в четвертом регионе

(4)
2 p
Z =0,869 (2)

2 p
Z -0,249 (3)

2t
Z +0,240 (2)

1t
Z -0,243 (1)

2 p
Z -0,851 (1)

1p
Z -0,207 (1)

1t
Z  + 

+0,378 (2)
1p
Z  +0,445 (3)

2 p
Z -0,440 (1)

2t
Z   

 (4)

Объём рядов при расчете коэфициентов регрессии составлял для каждого 
влияющего фактора 480 значений (в уравнениях регрессии в скобках на месте 
показателя степени обозначается принадлежность фактора к региону, а внизу– 
номер главной компоненты полей температуры Т и давления p).

В работе [12] приводится перечень сроков Эль-Ниньо и Ла-Ниньа, которые 
наблюдались в 20 веке, начиная с 1969 года. Численные эксперименты на моде-
лях (2) и (3) проводились с учетом этих данных. Было рассмотрено Эль-Ниньо, 
которое происходило в период с 1991 по 1995 г. и Ла-Ниньа с 1970 по 1972 гг. 
Так как реперными годами, как указывалось выше, были последние года на-
блюдения этих явлений, то значения «предикторов» были взяты: для теплого 
явления – март 1995 г., для холодного – январь 1972 г. в регионах № 1 и № 2, в 
октябре 1995 г. для Эль-Ниньо и в июне 1992 г.для Ла-Ниньа в регионе № 3 со-
ответственно. Расчеты по уравнению регрессии показали, что для Эль-Ниньо 

(4)
1p

Z =133,5; (4)
2 p

Z = -5,9, а для Ла-Ниньа (4)
1p

Z = -51,6; (4)
2 p

Z =32,4.
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Привлекает внимание тот факт, что главные компоненты, рассчитанные 
по модели для теплого и холодного явлений имеют противоположные знаки. 
Эти значения «предиктантов» дали возможность осуществить обратное пре-
образование вектора главных компонент в базисе собственных векторов. Для 
этого, с учетом того факта, что дисперсии первых двух главных компонент 
рассматриваемых метеорологических полей описывают более 70% суммарной 
их дисперсии, создавали вектор главных компонент в виде:

    
�

(4)
1

(4)
2

0
.
.
.
0

p

p

z

z

Zp

 
 
 
 
 
 =
 
 
 
 
 
 

  (5)
  

Путем обратного преобразования

    p W Zpпр        (6)

получим «прогнозное» поле центрированных значений атмосферного 
давления в регионе № 4 при указанных явлениях. Эти поля представлены на 
рис.  2, 3.

Рис.2. Прогностическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Эль-Ниньо 1991-1995 гг.)
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Для того, чтобы прийти к заключению о влиянии Эль-Ниньо и Ла-Ниньа 
на формирование среднемесячных полей давления были построены векторы  
Zp, факт, у которых в качестве первых главных компонент выступали фактичес-
кие  их значения, относящиеся к указанным выше срокам. Путем преобразова-
ния (6) получены соответствующие фактические поля центрированных средне-
месячных значений атмосферного давления в регионе № 4. Они представлены 
на рис. 3.

Рис.3. Фактическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Эль-Ниньо 1991-1995 гг.) 

Сравнение фактических полей аномалий атмосферного давления с полями, 
полученными при реализации моделей (2) и (3), позволяет сделать вывод об их 
хорошем сходстве. Во-первых, при Эль-Ниньо 1991-1995 г. фактическое поле 
аномалий давления имеет почти подобную структуру с «прогнозным». Это 
относится к положению экстремума и его значения. Во-вторых, при Эль-Ниньо 
почти весь регион, как у фактических, так и у модельных аномалий покрыт 
положительными значениями.

Как в том, так и в другом случае поля аномалий давления характеризуются 
большими горизонтальными градиентами. При явлении Ла-Ниньа, наоборот, 
происходит падение давления по сравнению со среднемесячным (рис. 4, 5).

Еще два численных эксперимента были проведены для Эль-Ниньо, которое 
происходило в течение 1976-1978 гг. и Ла-Ниньа 1995-1996 лет. Соответствую-
щие расчеты при Эль-Ниньо проводились для реперного временного интерва-
ла – январь 1977 г. для «предикторов» первого и второго регионов и июля этого 
же года для региона № 3.

Соответствующие модельные значения равняются (4)
1p

Z =11,9 и 
(4)
2 p

Z =63,2. 
Обратное преобразование вектора �Zp  в этом случае с помощью соответствую-
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щей матрицы собственных векторов привело к «прогнозному» полю прp ,  , ко-
торое относится до января в 1998 г. Таким же образом на основе фактических 
значений 

(4)
1p

Z  и (4)
2 p

Z  построено фактическое поле аномалий атмосферного дав-
ления Dpф для четвертого региона в январе. Сравнение этих полей показывает, 
что «прогнозное» и фактическое поля аномалий атмосферного давления хоро-
шо согласовываются. 

Рис. 5. Фактическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Ла-Ниньо 1970-1972 гг.)

Рис. 4. Прогностическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Ла-Ниньо 1970-1972 гг.)
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Во-первых, как и при Эль-Ниньо 1976-1979 гг. большая часть региона 
покрыта положительными значениями аномалий давления. Во-вторых, совпа-
дают положения основных экстремумов в «прогностическом» и фактическом 
полях и значения аномалий в области экстремумов. В-третьих, общая конфи-
гурация изобар в «прогнозном» поле аномалий мало чем отличается от конфи-
гурации их в фактическом поле. 

Если сделать сравнение полей аномалий давления Эль-Ниньо 1976-1978 гг. 
и 1991-1995 гг., то видно, что им свойственна общая закономерность: преобла-
дание в регионе положительных аномалий. Это можно объяснить ослаблением 
циклонической деятельности. Различия в деталях структуры полей в этих двух 
явлениях обусловлены разными атмосферными процессами, которые протека-
ли в эти периоды в высоких и средних широтах Южного-Атлантического оке-
ана и примыкающих землях Антарктиды и Южно-Американского континента.

Рис.6. Прогностическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Эль-Ниньо 1976-1978 гг.)

Значения «предикторов» при Ла-Ниньа 1995-1996 гг., которые относятся к 
первому, второму и третьему регионам для марта 1996 г. отбирались указанным 
выше способом. Значения откликов по моделям составляют: (4)

1p
Z = -62,1;

(4)
2 p

Z  =5,1.
Как и в предыдущих случаях, обратное преобразование осуществлено на 

основе соответствующей матрицы собственных векторов. Оно дало «прогноз-
ное» поле аномалий давления, которое приводится в рис. 8, 9. Поле аномалий 
давления, которые рассчитывались на основе фактических величин первых 
двух главных компонент представлены на рис. 9.

Сравнение этих полей свидетельствует о почти полном сходстве как 
структуры «прогнозного» и фактического полей, так и положения облас-
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тей наибольшего падения атмосферного давления после явления Ла-Ниньа, 
которые приходятся на море Уедела. Такой же результат получен и в численном 
эксперименте для Ла-Ниньа 1970-1972 года.

Рис. 8. Прогностическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Ла-Ниньо 1995-1996 гг.)

Рис.7. Фактическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Эль-Ниньо 1976-1978 гг.)
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Рис. 9. Фактическое поле аномалий приземного атмосферного давления  
в регионе № 4 (Ла-Ниньо 1995-1996 гг.)

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенных исследований, изложенные выше, дают основа-
ние сделать взвод о безусловном влиянии теплой и холодной фаз явления Эль-
Ниньо, на формирование структуры полей атмосферного давления в средних 
и високих широтах Южного Атлантического океана и примыкающих участ-
ках суши. При этом реализация теплой его фазы приводит к формированию 
положительных по отношению к средним многолетним значениям аномалий 
полей давления. Наоборот, с реализацией холодной фазы явления связаны поля 
отрицательных аномалий давления. По-видимому, формирование таких полей 
можно объяснить изменением интенсивности циклонической деятельности 
под влиянием фаз явления Эль-Ниньо в западном секторе Южного полушария.

Есть основания полагать, что предлагаемый метод оценки телеконекций 
между полями приземной температур и атмосферного давления в области об-
разования Эль-Ниньо-Ла-Ниньо и в средних и высоких широтах Южного по-
лушария может быть взят за основу при разработке методики долгосрочного 
прогноза изменения общей структуры метеорологических полей под влиянием 
рассмотренных явлений.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯВИЩА ЕЛЬ-НІНЬО-ЛА-НІНЬА 
НА  ФОРМУВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОЛІВ У ПІВДЕННІЙ 
ПІВКУЛІ

Резюме 
Запропоновано метод оцінки телеконекцій між полями приповерхневої температу-

ри та атмосферного тиску у регіоні виникнення Ель-Ніньо-Ла-Ніньа в середніх і висо-
ких широтах Південної півкулі, заснований на побудові рівнянь множинної лінійної 
регресії. Проведено ряд експериментів для деяких періодів явищ Ель-Ніньо і Ла-Ніньа. 
Показано, що фактичні поля аномалій атмосферного тиску мають хорошу схожість з 
полями, отриманими при реалізації моделей.

Ключові слова: аномалії, атмосферний тиск, приземна температура, хвилі Россби, 
рівняння регресії.
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ESTIMATION OF EL NIÑO–LA NIÑA IMPACT ON FORMATION OF 
METEOROLOGICAL FIELDS IN SOUTHERN HEMISPHERE

Abstract 
The paper aims to try estimating how the El Niño–La Niña phenomenon impacts on a 

formation of surface atmospheric pressure fields in middle and high latitudes of the Southern 
Atlantic Ocean (fours region) and adjacent Antarctic lands including Antarctic Peninsula 
with the Ukrainian Antarctic Site «Akademic V. I. Vernadskii».

The proposed model for teleconnections estimation is based on the regression analysis 
method. To originate the linear multiple regression equations we applied sequential selection 
of statistically significant impact factors from the system of prospective ’predictors’ by using 
multiple correlation coefficient and Student’s t-test.

According to the results of component analysis the first two eigenvalues exhaust more 
than 70% total dispersion of initial, and the regression equations were therefore originated 
for the respective principal components of surface pressure fields in the forth region. The 
first and second principal components of surface pressure and temperature fields in the 1-st, 
2-nd, and 3-rd regions spreading to the most part of Southern Pacific Ocean were considered 
as the impact factors (’predictors’). Therefore, the set of prospective ’predictors’ in all cases 
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involved the 12 above-mentioned principal components. Their sifting by using stepwise re-
gression was carried out by multiple correlation coefficients.

It is shown that real fields of atmospheric pressure anomalies coincide well with the 
model fields.

The results of the study allow to conclude that the El Niño–La Niña phenomenon im-
pacts strictly the pattern of atmospheric pressure fields in middle and high latitudes of the 
Southern Atlantic Ocean and adjacent lands. Particularly, the El Niño results in the positive 
anomalies (versus the long-term annual values) of the pressure fields; on the contrary, the La 
Niña causes the negative anomalies. Apparently, these patterns can be described by changes 
of cyclonic activity owing to the El Niño–La Niña alteration in the western sector of the 
Southern Hemisphere.

Keywords: аnomalies, atmospheric pressure, surface temperature, Rossby waves, regres-аnomalies, atmospheric pressure, surface temperature, Rossby waves, regres-nomalies, atmospheric pressure, surface temperature, Rossby waves, regres-
sion equation
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ПРОБЛЕМИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ГРУНТУ

Розглянуті проблеми оцінки ерозійних втрат ґрунту на прикладі просторової ГІС-
реалізованої моделі змиву-акумуляції ґрунту, пов’язані з особливостями моделюван-
ня водної ерозії ґрунту у середовищі ГІС-пакетів, що підтримують растровий формат 
даних. Показано, що величина чарунки растру значно впливає на кінцевий результат 
моделювання змиву ґрунту, а найкращою величиною чарунки растру для невеликих за 
розмірами схилових ділянок, що представляють собою окремі поля або їх частини, є 
величина не більше 10 м.

Ключові слова: водна ерозія ґрунту, оцінка ерозійних втрат ґрунту, просторова 
ГІС-реалізована модель, растровий формат даних, чарунка растру.

ВСТУП 

На сьогоднішній день існує декілька десятків моделей, що дозволяють роз-
раховувати та прогнозувати водноерозійні втрати ґрунту. Значна частина з них 
має досить вагоме всебічне обґрунтування, реалізацію у середовищах найсу-
часніших програмних пакетів та використовується у різних регіонах світу з 
практичною метою, яка полягає у моделюванні та прогнозі ерозійних втрат 
ґрунту: LISEM [9], EUROSEM [11], EROSION 2D/3D [13], ГІС-реалізація 
WEPP [8, 12], просторово реалізоване Універсальне рівняння втрат ґрунту [10], 
просторова ГІС-реалізована модель змиву-акумуляції ґрунту [2] та деякі інші. 
Слід зазначити, що у більшості з них існують суттєві недоліки, самим видат-
ним з яких є недостатнє врахування значної просторової нестаціонарності про-
цесу водної ерозії ґрунту. Але якщо навіть врахована просторова мінливість 
усіх факторів водної ерозії ґрунту, існують деякі проблеми практичного ви-
користання таких моделей. Зокрема, верифікація моделей, або перевірка адек-
ватності моделі реальному процесу, та просторова генералізація отриманих ре-
зультатів. Остання проблема характерна для моделей, що реалізовані у пакетах 
з растровим форматом даних. 

Метою представленої роботи є встановлення особливостей впливу обра-
ної величини елементу растра на результати моделювання змиву ґрунту. У про-
цесі дослідження вирішені наступні задачі: 1) вплив величини чарунки растру 
на ідентифікацію структури схилового стікання; 2) характер впливу величи-
ни чарунки растру на перерозподіл та величину змиву ґрунту; 3) рекомендації 
щодо визначення величини чарунки растру при моделюванні водної ерозії та 
оптимізації використання ерозійнонебезпечних територій. Питання про вплив 

© П’яткова А. В., 2014
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величини чарунки растру на результати розрахунків змиву ґрунту вже розгля-
далось у [14, 6], але це стосувалось моделей, де просторова неоднорідність всіх 
факторів водної ерозії не була врахована. Об’єктом даного дослідження є про-
сторова ГІС-реалізована фізико-статистична модель змиву-акумуляції ґрунту, 
надбанням якої є урахування просторової мінливості всіх факторів змиву ґрун-
ту. Предметом дослідження є визначення особливостей впливу просторової 
генералізації інформації при растровій формалізації просторових об’єктів.

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ

Для дослідження питання про вплив величини чарунки растру на кінце-
вий результат моделювання та прогнозування використана просторова ГІС-
реалізована модель змиву-акумуляції ґрунту, що розроблена на кафедрі фізич-
ної географії та природокористування Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова. Базою для просторової реалізації моделі послужив моди-
фікований варіант логіко-математичної моделі змиву ґрунту, запропонований 
О. О. Світличним [4]. Надбанням нового варіанту моделі є врахування просто-
рової мінливості всіх факторів водної ерозії ґрунту: рельєфу [4], гідрометеоро-
логічних умов [5], властивостей ґрунту [1], структури схилового стікання [3]. 
Крім того при реалізації моделі використані сучасні методи геоінформаційних 
систем (ГІС) та програмування. Одне з рівнянь моделі має вид
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(1) 

де WЗЛ (i, j) – середньобагаторічний зливовий змив ґрунту, т/га/рік, у точці 
простору (чарунці растру) с координатами (i, j); х – відстань від вододілу до 
чарунки (i, j) вздовж ліній току води, м; x′ – приведена відстань від вододілу 
до чарунки (i, j) вздовж ліній току води, м, x′ = 0,5x (Kp(i, j) + 1), де Кр – кое-
фіцієнт, що враховує форму схилових мікроводозборів, безрозм.; La – довжи-
на зони зростання інтенсивності активного наносоутворення, яка примикає до 
вододілу, м; KГМ(i, j) – середнє у межах схилового мікроводозбору до точки 
(i,  j) значення гідрометеорологічного фактору зливового змиву ґрунту; fа(i, j)  – 
середнє у межах схилового мікроводозбору до точки (i, j) значення фактору 
агротехніки, безрозм.; jR(i, j) – середнє у межах схилового мікроводозбору до 
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точки (i, j) значення характеристики відносної змиваємості ґрунту, безрозм.; 
I(i, j) – середній у межах схилового мікроводозбору до точки (i, j) ухил схилу,  ‰; 
n – координата простору вздовж лінії току води з початком на місцевому водо-
ділі; m – показник ступеню при нахилі.

Модель реалізована у середовищі пакету просторового аналізу та моделю-
вання довкілля PCRaster з використанням програмної мови Visual Basic. На 
рис. 1 представлена блок-схема моделі.  

Модель реалізована у середовищі пакету, що підтримує растровий формат 
даних, основною одиницею виміру якого є величина чарунки растру, що пред-
ставляє собою у більшості випадків квадрат з певною стороною на цифровій 
карті, що відповідає подібному квадрату на місцевості. З одного боку макси-
мальне зменшення величини чарунки растру є найбільш виправданим засобом 
щодо уточнення розрахованих величин та максимального їх наближення до 
реальних даних, з іншого боку безкінечне зменшення елементарної розрахун-
кової ділянки не може бути здійснене, оскільки це призводить до суттєвого 
(у  декілька разів) збільшення об’єму растру та ускладнює його обробку.

Рис 1. Блок-схема ГІС-реализованої просторової моделі розрахунку норми змиву ґрунту
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Просторова ГІС-реалізована модель апробована на декількох тестових ді-
лянках степової та лісостепової зон України та Російської Федерації, для яких 
створені гідрологічно коректні цифрові моделі рельєфу (ЦМР), що є однією з 
основних умов роботи моделі, та ґрунтові карти з даними про ступінь еродова-
ності ґрунтового покриву.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Одним з важливих моментів представленої моделі є урахування структу-
ри схилового стікання – концентрації, паралельного стікання або розсіювання 
тимчасових струмків – за допомогою коефіцієнта форми схилових мікрово-
дозборів (Кр). Для виявлення впливу розміру чарунки растру на відображення 
структури схилового стоку виконані кількісні експерименти, які полягали у ви-
конанні розрахунків Кр за ЦМР одних і тих же ділянок з різною величиною 
чарунки растру. Для виконання експериментів обрана ділянка улоговина Плос-
ка, що представляє собою верхів’я балки Довжик у межах басейну р.Бутеня, 
притоку р.Росава (південь Київської області) (рис. 2). Середній ухил території 
1,4°, площа 8,5 га.

Величини чарунки растру у розрахунках склали 5, 10, 25 і 50 м. Чарунки 
більші 50 м занадто узагальнюють інформацію, необхідну для розрахунків 
змиву-акумуляції у межах невеликих схилових ділянок.

Рис. 2. Цифрова модель рельєфу (зліва) та ґрунти (справа) улоговини Плоскої:  
24 – темно-сірі лісові незмиті ґрунти; 23 – темно-сірі лісові слабкозмиті ґрунти; 29 – темно-

сірі лісові слабко- та середньозмиті ґрунти

У результаті кількісних експериментів виявилось, що на електронних кар-
тах з чарункою 5 та 10 м при розрахунках Кр чітко просліджується структура 
схилової струмкової мережі. Використання ЦМР з величиною чарунки растру 
більше 10 м для розрахунків коефіцієнту форми схилових мікроводозборів 
призводить до того, що концентрація або розсіювання тимчасових струмків 
майже не просліджується (рис. 3 (C, D)).
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Рис.3. Зміна просторової мінливості коефіцієнта форми  
схилових мікроводозборів (Кр) для різних величин чарунки растру:

А – 5 м; В – 10 м; С – 25 м; D – 50 м 

Тобто урахування концентрації схилових водотоків (коефіцієнта Кр) у моделі 
(1) доцільне та необхідне при використанні ЦМР з чарункою не більшою  10 м. 

Для розрахунків зливового змиву ґрунту використані ЦМР з чарункою 2, 
5 та 10 м, на основі яких врахована схилова поперечна концентрація. Отримані 
результати представлені на рис. 4. 

Рис. 4. Просторовий розподіл розрахункового змиву ґрунту на картах  
з розміром чарунки растру: 1 – 2 м; 2 – 5 м; 3 – 10 м

На основі розрахунків отримано, що розрахований змив ґрунту коливається 
у межах -1,0 – 7,0 т/га/рік, але від’ємні величини і величини більше 5,0 т/га/
рік займають дуже малі площі території (менше 1%), тому не представляється 
доцільним їх представлення на даних картах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



33

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Використання вихідних карт для розрахунків змиву ґрунту з величиною ча-
рунки більше 10 м не потребує врахування коефіцієнта Кр. розрахунки змиву 
ґрунту з чарунками 25, 50 та 100 м представлені на рис. 5.

Рис. 5. Просторовий розподіл розрахункового змиву ґрунту на картах  
з розміром чарунки растру: 1 – 25 м; 2 – 50 м; 3 – 100 м

Отримано, що просторова диференціація змиву ґрунту ідентифікується при 
розмірі чарунки до 25 м, при збільшенні розміру чарунки просторовий роз-
поділ згладжується, розкид значень змиву по площі значно зменшується: для 
чарунки 25 м значення коливаються у межах від -0,2 до 5,5 т/га/рік, для 50 м – 
діапазон складає 0-4,6 т/га/рік, для 100 м – 0-2,9 т/га/рік.

Спостереження за перерозподілом продуктів ерозійного руйнування у меж-
ах улоговини Плоскої вздовж схилу, а тим більш по площі не проводились. Тут 
виконувались спостереження за стоком та змивом лише у замикаючому створі, 
де, вважалося, отримувались середньозважені по площі дані ерозійних втрат 
ґрунту.

Середньозважені по площі значення змиву ґрунту при різних розмірах ча-
рунок растру відрізняються від середнього виміряного змиву, розрахованого за 
17 років спостережень, у межах -34,0 …+24,7%. При цьому на картах з чарун-
ками 2, 5, 10 і 100 м середньозважений змив занижений відносно середнього 
виміряного, а на картах з чарунками 25 та 50 м – навпаки завищений (табл.1).

Найближчим до фактичного змиву ґрунту з площі експериментальної ділян-
ки улоговина Плоска (0,271 т/га/рік) є середньозважене значення при величині 
чарунки 10 м – 0,233 т/га/рік (різниця складає -13,6 %). При розмірах чарун-
ки растру більше 25 м середньозважений змив ґрунту порівняно з фактичним 
збільшується або зменшується майже на третину.
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Таблиця 1
Середньозважений по площі розрахований змив ґрунту  

при різних розмірах чарунки растру
Розмір чарунки 

растру, м Розрахований змив ґрунту, т/га/рік Різниця з фактичним середнім 
змивом ґрунту, %

2 0,225 -16,9

5 0,223 -17,7

10 0,234 -13,6

25 0,323 +19,2

50 0,338 +24,7

100 0,186 -34,0

Таким чином, в результаті виконаного дослідження отримано, що найбільш 
адекватні розрахунки зливового змиву ґрунту одержуються при величині ча-
рунки растру 10 м, але якщо звернути увагу на ідентифікацію структури схи-
лового стікання найбільш вірним є використання чарунки растру розміром 5 м 
для невеликих за площею територій. 

Таке положення підтверджується також результатами верифікації просторо-
вої ГІС-реалізованої моделі змиву-акумуляції ґрунту на основі даних спостере-
ження просторового розподілу продуктів ерозії ґрунту з використанням методу 
магнітного трасеру та радіоцезієвого методу у межах водозбору балки Грачова 
Лощина (Курська область Російської Федерації). При виконанні розрахунків 
норми змиву використовувалась ЦМР з чарункою 5 м, а верифікація моделі по-
казала достатньо високу достовірність результатів розрахунку [7]. 

ВИСНОВКИ

Дослідження впливу величини чарунки растру на результати розрахунків 
норми зливового змиву ґрунту з використанням просторової ГІС-реалізованої 
моделі показали, що чарунка растру, по-перше, має вагомий вплив на кінцевий 
результат – розподіл та величину змиву ґрунту, по-друге, у залежності від вели-
чини чарунки растру відбувається ідентифікація структури схилового стікан-
ня, по-третє, для невеликих за площею схилових ділянок з метою оптимізації 
використання ерозійнонебезпечних земель доцільно використовувати чарунку 
растру не більшу 10 м. 
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ПРОБЛЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭРОЗИОННЫХ 
ПОТЕРЬ ПОЧВЫ

Резюме 
Рассмотрены проблемы оценки эрозионных потерь почвы на примере простран-

ственной ГИС-реализованной модели смыва-аккумуляции почвы, связанные с особен-
ностями моделирования водной эрозии почвы в среде ГИС-пакетов, которые поддер-
живают растровый формат данных. Показано, что величина ячейки растра значительно 
влияет на конечный результат моделирования смыва почвы, а наилучшей величиной 
ячейки растра для небольших по размерам склоновых участков, которые представляют 
собой отдельные поля или их части, является величина не больше 10 м. 

Ключевые слова: водная эрозия почвы, оценка эрозионных потерь почвы, про-
странственная ГИС-реализованная модель, растровый формат данных, ячейка растра.
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THE PROBLEMS OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF EROSIVE 
SOIL LOSSES 

Abstract
Purpose.Today, there are several dozen models that allow us to calculate and predict 

water erosion soil loss. A considerable part of them is quite weighty comprehensive study, 
the implementation of media-art software packages and used in different regions of the world 
with a practical purpose. If spatial changeability of all factors of water erosion of soil is even 
taken into account, there are some problems of the practical use of such models. In particular, 
it is the verification of models, and the spatial generalization of the got results. A question 
appears here, which a size of elementary area of space – raster cell – must be, from what it 
depends and on what it influences.

Methodology. To study the impact of the raster cell size of the final result of modeling and 
forecasting used the GIS-realized spatial model implemented flush-accumulation of soil that 
was developed at the Department of Physical Geography and Nature Use of Odessa Mech-
nikov’s National University. Spatial GIS-realized a model is approved on a few test areas of 
steppe and forest-steppe areas of Ukraine and Russian Federation.

Finding. As a result of quantitative experiments it appeared that on the electronic maps 
with cell size 5 and 10 meters at the calculations of a coefficient of form of hillside catch-
ments are expressly traced the structure of hillside rill network. Use of digital model of relief 
with the cell size more than 10 meters for calculations the coefficient of form of hillside 
catchments results in a volume, that a concentration or dispersion of temporal rills is not 
almost traced.

It is got, that the spatial differentiation of soil washing off is identified at the cell size to 
25 meters, at the increase of cell size the spatial distributing is smoothed out, and the varia-
tion of values of washing off for areas diminishes considerably.

The nearest to the actual soil washing off from of experimental area Ploska (0,271 t/
ha/year) is a average value at the cell size 10 meters – 0,233 t/ha/year (a difference makes 
-13,6  %).

Results. The research of influence of raster cell size on the results of calculations of norm 
of the thundershower soil washing off with the use of spatial GIS-realized models showed 
that raster cell, at the first, had a considerable influence on end-point – distributing and size 
of soil washing off, at the second, in dependence there is authentication of structure of the 
hillside flowing down on the cell size, at the third, for small hillside area with the purpose of 
optimization of the land use expediently to use the cell size not more than 10 meters.

Keywords: soil erosion, loss of soil erosion assessment, spatial GIS-implemented model, 
raster data format, raster cell.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЗЗ В РОССИИ: ЛАНДШАФТОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Проанализированы публикации российских ученых последних лет в области те-
матической обработки аэро-и космических изображений на предмет пригодности из-
ложенных в них результатов для решения задач ландшафтоведения. Установлен ощу-
тимый прогресс в области дешифрирования отдельных компонентов ландшафтных 
комплексов, в частности, растительного покрова. Методика составления достоверной 
ландшафтной карты по аэро– и космоснимкам в автоматизированном режиме пока 
не разработана.

Ключевые слова: материалы ДЗЗ, классификация изображений, ландшафтный 
комплекс, ландшафтное картографирование, дешифрирование растительного покрова.

ВВЕДЕНИЕ

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) являются важным инструмен-
том получения данных о природных, природно-антропогенных и антропоген-
ных объектах. Растущий спрос на материалы аэро– и космической съемки, 
их эффективность, а в ряде случаев – незаменимость, а также постоянная из-
менчивость объектов зондирования обуславливают непреходящую актуаль-
ность исследований в этой сфере [6, 16, 19]. 

Последние годы отмечены лавинообразным ростом количества дистан-
ционных данных, методик их обработки и конечных результатов текстового, 
графического, (в первую очередь картографического) формата. Вся эта огром-
ная масса новых знаний требует упорядочивания с целью понимания главных 
направлений и трендов развития. 

Результаты анализа новейших ландшафтно-дистанционных исследований 
в Украине в сентябре будут изложены автором на международной научной 
конференции «Ландшафтоведение: состояние, проблемы, перспективы». Ло-
гическим продолжением этой работы является выявление последних веяний 
в области тематической обработки дистанционных данных в России – стране, 
с которой Украина имеет общие научные корни. Объект исследования, таким 
образом, – направления, подходы и методики российской тематической интер-
претации данных ДЗЗ, а также полученные там конечные результаты. Предмет 
исследования – возможность применения этих наработок для решения задач 
ландшафтоведения. 

© О. Б. Загульская, 2014
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Сложность внутреннего и внешнего строения ландшафтных комплексов 
создает большие трудности для их распознавания на аэро– и космоизобра-
жениях автоматизированным способом. К сегодняшнему дню эта задача не 
имеет решения, и получение сведений о подвижках на этом направлении со-
ставляет отдельный исследовательский интерес.

Определение новейших тенденций в области тематической обработки дан-
ных ДЗЗ – вклад в теорию и методологию как этого научно-прикладного на-
правления, так и науки о ландшафтах. Изложенные в сжатой форме сведения о 
методах, применяемых ныне для извлечения со снимков необходимой инфор-
мации, степени их эффективности – своеобразное справочное пособие для тех, 
кто работает в этой сфере, и для тех, кто только учится. Рафинированные и си-
стематизированные знания удобны для восприятия, они ложатся в основу мо-
нографий и учебных пособий. Анализ ландшафтоведом имеющихся программ-
ных средств обработки дистанционных данных определяет те направления, по 
которым их разработчикам следует работать, чтобы создать инструментарий, 
способный обеспечивать объективные сведения о ландшафтных комплексах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источником информации служили указанные в списке литературы публика-
ции российских ученых. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) являются важным инструмен-
том получения данных о природных, природно-антропогенных и антропоген-
ных объектах. Растущий спрос на материалы аэро– и космической съемки, 
их эффективность, а в ряде случаев – незаменимость, а также постоянная из-
менчивость объектов зондирования обуславливают непреходящую актуаль-
ность исследований в этой сфере [6, 16, 19]. 

Последние годы отмечены лавинообразным ростом количества дистанци-
онных данных, методик их обработки и конечных результатов текстового, гра-
фического, (в первую очередь картографического) формата. Вся эта огромная 
масса новых знаний требует упорядочивания с целью понимания главных на-
правлений и трендов развития. 

Результаты анализа новейших ландшафтно-дистанционных исследований 
в Украине в сентябре будут изложены автором на международной научной 
конференции «Ландшафтоведение: состояние, проблемы, перспективы». Ло-
гическим продолжением этой работы является выявление последних веяний в 
области тематической обработки дистанционных данных в России – стране, с 
которой Украина имеет общие научные корни. Объект исследования, таким об-
разом, – направления, подходы и методики тематической интерпретации дан-
ных ДЗЗ в исполнении российских ученых и практиков, а также полученные 
там конечные результаты. Предмет исследования – возможность применения 
этих наработок для решения задач ландшафтоведения. 
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Сложность внутреннего и внешнего строения ландшафтных комплексов 
создает большие трудности для их распознавания на аэро– и космоизобра-
жениях автоматизированным способом. К сегодняшнему дню эта задача не 
имеет решения, и получение сведений о подвижках на этом направлении со-
ставляет отдельный исследовательский интерес.

Определение новейших тенденций в области тематической обработки дан-
ных ДЗЗ – вклад в теорию и методологию как этого научно-прикладного на-
правления, так и науки о ландшафтах. Изложенные в сжатой форме сведения о 
методах, применяемых ныне для извлечения со снимков необходимой инфор-
мации, степени их эффективности – своеобразное справочное пособие для тех, 
кто работает в этой сфере, и для тех, кто только учится. Рафинированные и си-
стематизированные знания удобны для восприятия, они ложатся в основу мо-
нографий и учебных пособий. Анализ ландшафтоведом имеющихся программ-
ных средств обработки дистанционных данных определяет те направления, по 
которым их разработчикам следует работать, чтобы создать инструментарий, 
способный обеспечивать объективные сведения о ландшафтных комплексах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Основой основ ландшафтных исследований является ландшафтное карто-
графирование, т. е. определение границ ландшафтных комплексов (ЛК) в про-
странстве и, следовательно, на карте, аэро– и космоизображениях. Ошибки 
в оконтуривании ЛК искажают их пространство и, соответственно, приводят в 
негодность результаты всех последующих изысканий научного, и что особенно 
опасно, прикладного характера.

Ландшафтные комплексы – поверхностные трехмерные системнооргани-
зованные объекты природы, отличающиеся относительной территориальной 
морфологической однородностью, обусловленной общностью генезиса, разви-
тия и функционирования [4]. 

Сложная внутренняя и внешняя организация ЛК и часто встречающаяся раз-
мытость границ создает значительные трудности для их вычленения на аэро– 
и космоснимках (КС), особенно в автоматизированном режиме. Погрешность 
определения контуров при компьютерной обработке ДЗ, как отмечено в работе 
14, значительно выше, чем традиционными способами.

В Украине начавшиеся в конце прошлого столетия экспериментальные ра-
боты по автоматизированному выделению ЛК на аэро– космических 
изображениях не получили продолжения [22–25]. Анализ публикаций ведущих 
российских научных изданий показывает, что и в этой стране пока не разрабо-
тана методика компьютерного составления достоверной ландшафтной карты. 

Общая схема обработки данных ДЗЗ построена на классификации изобра-
жений и сегментации объектов с близкими спектральными свойствами, в то 
время как ЛК внешне гетерогенны уже с уровня урочищ, да и элементарные 
ЛК – фации тоже не всегда поверхностно однородны. 
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В РФ разработаны собственные технологии автоматизированного выделе-
ния на космоизображениях внешне простых или четко ограниченных классов 
объектов: «облачность», «водоемы», «почвогрунты», «растительность», «пе-
ски», «дороги», «сельскохозяйственные земли», «поселки» и др. [6, 10–13].

Одно из ведущих мест в структуре ДЗЗ занимает разработка методик ис-
следования растительного покрова. Полученные результаты имеют большую 
ценность для ландшафтоведения, поскольку растительность не только форми-
рует эктоярус ЛК и нередко фиксирует его генетические границы, но и служит 
индикатором характера и состояния других его компонентов, отражает особен-
ности его функционирования. 

Имеются методики автоматизированного дешифрирования КС для изучения 
динамики границ лесных земель и степени нарушения непрерывности (фраг-
ментации) лесного покрова. Осуществляется картографирование и инвентари-
зация лесов, контроль за порядком лесопользования и ходом восстановления 
на вырубках и гарях [6]. 

Лесные территории можно разделить на покрытые лесом и непокрытые (вы-
рубки, прогалины, гари, несомкнутые лесные культуры, места ветровалов, по-
гибшие насаждения) [6]. На покрытых лесом участках распознаются хвойные, 
лиственные, смешанные леса (отдельно увлажненные и засушливые), молодые 
и средневозрастные леса после возмущений (вырубок и лесных пожаров), тра-
вяной покров [12].

В плане автоматизированного дешифрирования земных покровов удалось 
достичь приличных успехов. Способом максимального правдоподобия хвой-
ные спелые насаждения определяются с достоверностью 71%, лиственные 
спелые – 77%, лиственные молодняки – 87%, не покрытые лесом земли – 84%, 
нелесные земли – 83%, сельскохозяйственные земли – 99%, водные объекты – 
100% [6].

Точность распознавания типов растительного покрова, полученная с по-
мощью нейросетевого классификатора, составила 91 %, что превосходит по-
казатели других методов: максимального правдоподобия (82 %), расстояния 
Махаланобиса (78 %), минимальных расстояний (64 %) [19].

Исследования показали высокие возможности растительных индексов 
(в  частности NDVI) для классификации растительности [7, 8].

По результатам обработки КС высокого разрешения созданы схемы плотно-
сти леса, а также количественного соотношения хвойных и лиственных пород 
деревьев [15]. Исследуются возможности повышения эффективности дешиф-
рирования растительного покрова автоматизированными методами с использо-
ванием временных рядов снимков разных сезонов [17]. 

Разработаны новые подходы к количественной оценке объема зеленой фи-
томассы, общей биомассы и других параметров состояния растительности (по-
родный состав лесных насаждений, тип межкроновой растительности и др.) 
для каждого элемента многоспектральных космических изображений [9, 13]. 
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Ландшафтный комплекс во всей своей целостности и пространственной 
протяженности объектом исследования методами ДЗЗ в последние годы в Рос-
сии, как и в Украине, становится не часто. 

В частности, создается система ландшафтных эталонов для обучения авто-
матизированных систем, что позволит использовать в данном процессе боль-
шой набор косвенных признаков [21]. Разрабатывается методика дешифриро-
вания ландшафтов для создания карты элементов среды обитания охотничьих 
ресурсов [18].

Элементарные ландшафты, которые выделяют авторы работ 5, 16, понимая 
ними максимально гомогенные во всех спектральных диапазонах раститель-
ные ареалы, в ландшафтной иерархии сопоставимы с фациями, или с парцел-
лами внутри фаций. По результатам исследований формируются «спектраль-
ные портреты» элементарных ландшафтов.

Дополнительное изучение геолого-геоморфологического строения терри-
тории и почв позволяет выявлять факторы, которые определяют обособление 
однородных растительных сообществ, что, в свою очередь, открывает возмож-
ности для моделирования изменений ландшафтных обстановок (совокупности 
элементарных ландшафтов) при изменении одного или нескольких компонен-
тов среды. Кроме того, предлагается методика оценки вклада смежных ланд-
шафтов в спектральный отклик при переходе от снимков крупного разрешения 
к более мелкому.

Встречаются работы, в которых осознанно или неосознанно применяется 
ландшафтный подход, т. е. используется факт взаимосвязи между компонен-
тами природы, одинаковой в пределах ЛК. Наибольший интерес представляет 
цепочка «растительность–рельеф» и «растительность–почва» [6, 14].

Предлагаются сферы применения внутриландшафтных связей: 1) для рас-
чета общей устойчивости экосистем к внешним факторам воздействия [6]; 2) 
для оценки степени антропогенной трансформации природных лесных экоси-
стем [15]; 3) для верификации не только карт растительности, но и почвенных 
и геоморфологических карт [14].

Ряд работ имеет индикационную направленность. По изображенным на 
снимках объектам (индикаторам) на основе фактора взаимообусловленности 
свойств компонентов ЛК определяются неизображенные (индикаты). Таким 
методом, в частности, выявляются новейшие тектонические движения, следы 
современных и позднечетвертичных землетрясений [20].

С сожалением приходиться констатировать, что сегодняшние наработки в 
области индикации по аэро- и космоизображениям не соответствует той бо-
гатейшей теоретико-методической базе, которая заложена работами 1–3. При-
чина, очевидно, кроется в том, что эффективной индикации должна предше-
ствовать масштабная полевая работа по определению индикационных связей, 
ареалов их распространения и экстраполяции. 

Несмотря на слабый интерес к ЛК, как к объектам картографирования и 
изучения, вопрос автоматизированного выделения на снимках сложных при-
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родных, природно-антропогенных и антропогенных образований в России 
находится в числе приоритетных. Любые достижения в этом направлении, 
естественно, приближают решение задачи компьютерной разбивки снимков на 
ландшафтные комплексы. 

Поскольку поверхностно сложные объекты на аэро- и космоизображениях 
формируют смесь спектральных откликов различной яркости, исследуемые 
классы могут перекрываться в пространстве измерений, стандартные мето-
дики разграничения анализируемой площади по классам однородных полей, 
представленных пикселами с однотипными спектрами, к ним не примени-
мы [16]. В поисках удовлетворительного результата прибегают к объектно-
ориентированной и нейросетевой классификации.

Объектно-ориентированная классификация отвечает задаче распознавания 
ЛК по своей сути, поскольку предоставляет возможность анализа простран-
ственных параметров (текстуры, формы, размера). Но в случае с объектами 
с большим разнообразием составляющих их элементов, а таковыми являются 
ЛК ранга местность и ландшафт, добиться надежного результата не удается 
[8]. Процесс распознавания с помощью нейронной сети, кроме того, занимает 
гораздо больше времени, чем использование статистических алгоритмов, что 
показывает необходимость разработки для решения конкретных задач специа-
лизированных архитектур [19].

В России активно разрабатываются приложения методов, алгоритмов и 
программ распознавания образов по данным многоспектрального и гипер-
спектрального дистанционного зондирования. В гиперспектральных системах 
разрешение по спектру достигает нанометров, что открывает возможности 
нанодиагностики состояния объектов. Эти приложения, например, позволя-
ют выявлять стрессовое состояние растительности под влиянием дефицита 
увлажнения и загрязнений окружающей среды [11, 12]. 

Следует, однако, заметить, что наноуровень дистанционной съемки теряет 
значительную часть своих информационных возможностей, если он не прое-
цируется на ландшафтное строение территории. Мониторинг, интерпретация 
полученных данных, прогнозирование требуют понимания факторов, опреде-
ляющих свойства и развитие выявленных посредством гиперспектрального 
зондирования составляющих эктояруса. Элементы ландшафтной структуры 
задают параметры значимых для растительности режимов (орографического, 
литологического, почвенного, теплового, влажностного и т. д.), определяют 
особенности функционирования растительных сообществ. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в России не идеали-
зируют методы компьютерной обработки снимков для решения тематических 
задач. Многие авторы воспринимают их как средство дополнения, количе-
ственного уточнения и коррекции стандартных методик. Визуальное дешиф-
рирование остается в перечне адекватных и эффективных приемов в области 
ДЗЗ. Важная роль в процессе обработки изображений отводится опытным и 
компетентным в заданной предметной области специалистам. 
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Российские ученые, работающие в области ДЗЗ, не отказались от наземных 
исследований. Полевые работы используют для составления комплексных баз 
геоданных, верификации выделенных полигонов, точной привязки исследуе-
мых объектов в системе координат, оценки точности классификации объектов, 
что существенно улучшает конечный результат.

ВЫВОДЫ 

В России тематическая обработка данных ДЗЗ перешла на компьютерную 
основу. Одним из приоритетных ее направлений является разработка методи-
ческого аппарата автоматизированного распознавания сложных природных и 
природно-антропогенных образований. Однако методика автоматизированного 
ландшафтного картографирования пока не разработана. Ощутимый прогресс 
имеется только в области дешифрирования отдельных компонентов ландшафт-
ных комплексов, в частности, растительного покрова.
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ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ 
ДЗЗ У РОСІЇ: ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

Резюме
Проаналізовано публікації російських учених останніх років в області тематичної 

обробки аеро-і космічних зображень на предмет придатності викладених у них 
результатів для вирішення завдань ландшафтознавства. Встановлено відчутний про-
грес в області дешифрування окремих компонентів ландшафтних комплексів, зокре-
ма, рослинного покриву. Методика складання достовірної ландшафтної карти за аеро-і 
космоснімки в автоматизованому режимі поки не розроблена.

Ключові слова: дані ДЗЗ, класифікація зображень, ландшафтний комплекс, ланд-
шафтне картування, дешифрування рослинного покриву.

O. B. Zagul’s’ka
Departnent of physical geography
Ivan Franko National University of L’viv, 
Doroshenka St., 41, L’viv,79000, Ukraine, <fizgeografia@yahoo.com>

THE MAIN DIRECTIONS OF THEMATIC PROCESSING OF REMOTE 
SENSING DATA IN RUSSIA: LANDSCAPE ASPECT

Abstract
Purpose.Publications of the Russian scientific last years in the field of thematic processing 

aero- and space images about use for the solution of problems of a landscape science are 
analysed.

Methodology. The publications of the Russian scientists specified in the list of references 
were a source of information.

Finding.In Russia achieved decent success in the field of automatic interpretation of earth 
cover. One of the leading places in the structure of remote sensing occupies the working of 
techniques for the study of vegetation. Landscape complex as a whole object of research by 
the methods of remote sensing in recent years become rare. Elementary landscape complexes 
are determined by images of vegetation, the system of landscape standards for training of 
the automated systems is created. The technique of interpretation of landscapes is developed 
for the applied purposes. Works in which landscape approach is applied meet. A number of 
works has an indicative orientation. Among priority a question of the automated allocation 
in images of compound natural, natural-anthropogenous and anthropogenous structures. 
The technique of recognition of images according to multispectral and hyperspectral remote 
sensing is actively developed.

Results. In Russia the technique of automatic landscape mapping on aero- and to satellite 
images isn’t developed yet. Progress has been made only in the decoding of the individual 
components of landscapes, particularly vegetation. 

Keywords: remote sensing data, image classification, landscape complex, landscape 
mapping, decoding vegetation.
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АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВИНОГРАДА СОРТОВ ОВИДИОПОЛЬСКИЙ И ЛАНКА 
ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ

Дана оценка риска повреждения винограда различных сортов весенними замороз-
ками с использованием модели условной вероятности. Расчеты проведены по данным 
пяти агрометеорологических станций виноградарской зоны Одесской области, а так-
же, с использованием данных полевого эксперимента, проводившегося на протяжении 
двух лет.

Ключевые слова: весенние заморозки, виноград, модель условной вероятности 
повреждения винограда

ВВЕДЕНИЕ

Сведения о заморозках необходимы для оценки заморозкоопасности терри-
тории для определения вероятности гибели цветков и завязей плодовых и ягод-
ных культур с целью решения вопросов о рациональном размещении наиболее 
теплолюбивой группы культур. В этой группе сельскохозяйственных культур 
следует выделить виноград, для которого особую опасность представляют 
поздние весенние заморозки, наблюдающиеся преимущественно в период со-
кодвижения и появления первых листьев винограда [3].

В. Н. Степанов [1] дал количественную оценку устойчивости сельскохозяй-
ственных культур по отношению к заморозку в разные фазы их развития. Он 
выделил пять основных экологических групп, в которой виноград отнесен к 
самой пятой, наиболее неустойчивой к заморозкам. Убытки, наносимые замо-
розками в виноградарстве, сравнимы с убытками, наносимыми градом, моро-
зами. Однако виноградарству заморозки наносят наибольший ущерб, так как 
они могут погубить урожай не только текущего года, но и последующего. 

Заморозком называют понижение минимальной температуры воздуха до 
0 оС и ниже на фоне положительных средних суточных температур в период 
вегетации сельскохозяйственных культур. При этом часто отмечаются ситуа-
ции, когда заморозки наблюдаются на поверхности почвы и в слое воздуха 
50-100 см при их отсутствии на уровне 200 см (метеорологической будки). 
Применительно к винограду важна именно информация о понижении темпе-
ратуры в слое воздуха на уровне кроны [2].

© Г. В. Ляшенко, Е. И. Маринин, 2014
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Представляет интерес разработанная Г. В. Ляшенко [4] методология оцен-
ки риска повреждения винограда заморозками с применением метода расчета 
условной вероятности. Реализация метода осуществлена на примере винограда 
сорта Фетяска в различных природных зонах Молдовы. Оценка степени риска 
повреждения винограда различных сортов весенними заморозками является 
актуальным вопросом в области размещения и организации виноградных на-
саждений на территории Одесской области

Целью работы является оценка степени риска повреждения винограда раз-
личных сортов весенними заморозками с применением разработанной модели 
условной вероятности заморозков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исходной информацией послужили данные наблюдений на территории 
Одесской области за термическим режимом в весенний и осенний периоды 
по пяти агрометеорологическим станциям (Одесса, Болград, Измаил, Сербка и 
Сарата) в виноградарской зоне. Даты различных фенологических фаз виногра-
да предоставлены отделом селекции НЦЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Расчеты 
проводились для столовых сортов и технических сортов винограда Ланка и 
Овидиопольский. Сорта различаются по морфологической структуре, срокам 
прохождения этапов органогенеза и созревания. Общее количество лет в рас-
четах составило 25 (с 1989 по 2013 год). 

В 2012 и 2013 годах с целью установления различий минимальных темпера-
тур воздуха, как показателя интенсивности заморозка, в слое распространения 
кроны виноградного растения на опытных участках отдела селекции терри-
тории ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» проведен полевой эксперимент. Для 
определения рисков повреждения винограда заморозками использован метод 
условных вероятностей, который широко применяется в климатологии для по-
лучения комплексных показателей:
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где )/( gyxP i )/( ixyP g  – условные вероятности совпадения двух явлений 
xi и yg – (вероятность дат заморозков определенной интенсивности и дат на-
ступления фазы развития культуры, критическая температура повреждения за-
морозками при которых соотнесена к соответствующей его интенсивности).

На основе этого метода была разработана модель условной вероятности по-
вреждения винограда весенними заморозками. Модель предназначается для 
получения статистической оценки дат прекращения весенних и наступления 
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осенних заморозков разной интенсивности, а так же для характеристики дат 
наступления фенологических фаз винограда и его условной вероятности по-
вреждения заморозками различных сроков наступления. Модель разрабатыва-
лась в среде Microsoft Excel и была адаптирована под программный пакет для 
статистического анализа «Statistica», реализующий функции получения дан-
ных, их анализа, управления данными и визуализации данных с привлечением 
статистических методов.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам полевого эксперимента выявлено, что интенсивность замо-
розков на высоте 50 см по – сравнению с уровнем 200 см может значительно 
возрастать в зависимости от типа погоды (балла нижней облачности и скоро-
сти ветра). Так, разница минимальных температур на высотах 50 и 200 см в 
годы эксперимента при облачной и ветряной погоде составляла 1,0-1,2 оС, а 
при ясной тихой погоде – 2,5-3,4 оС.

Поскольку степень риска повреждения весенними заморозками винограда 
определяется сроками наступления различных фаз винограда и датами замо-
розков различной интенсивности, рассмотрим динамику и тренд этих показа-
телей. 

Средняя дата наступления фазы начало сокодвижения (рис 1) у сортов Ови-
диопольский и Ланка отмечается 8 апреля, самый ранний срок отмечается 
19 марта у обоих сортов, а наиболее поздние – 17 апреля (1992 год) у сорта 
Ланка и 25 апреля (1992 год) у сорта Овидиопольский. Линия тренда показыва-
ет, что для сорта Овидиопольский характерно смещение дат наступления фазы 
на более поздние сроки – с первой декады апреля на вторую декаду апреля, а 
для сорта Ланка – с третьей декады марта на конец первой декады апреля.

Средняя дата наступления фазы начало распускания почек у сорта Ланка 
наблюдается 24 апреля и 23 апреля – у сорта Овидиопольский (рис. 2). Самые 
ранние сроки наступления отмечались в 1990 году – 3 апреля (Ланка) и 3 апре-
ля этого же года (Овидиопольский), а наиболее поздние – 5 мая для сорта Лан-
ка (1997 год) и 6 мая 1992 года (Овидиопольский). 

Линия тренда показывает, что для сорта Овидиопольский характерно сме-
щение дат наступления фазы на более поздние сроки – со второй декады апре-
ля на третью декаду апреля, а для сорта Ланка – с конца второй декады апреля 
на середину третьей декады апреля.

Линия тренда фазы начало распускания почек у сорта Овидиопольский по-
казывает, что с 1989 года наблюдалось ее смещение со второй на третью декаду 
апреля вплоть до конца исследуемого периода. У сорта Ланка отмечается бо-
лее плавная тенденция и к концу исследуемого периода наблюдается смещение 
сроков наступления фазы с конца второй декады апреля на середину третьей 
декады апреля. 
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Рис. 1. Динамика и тренд фазы начало сокодвижения у сортов  
Ланка (Ряд 1) и Овидиопольский (Ряд 2) 

Проведены расчеты вероятности повреждения заморозками винограда в 
фазы начало сокодвижения и начало распускания почек традиционным мето-
дам с использованием данных об их средних многолетних сроках.

Рис. 2. Динамика и тренд фазы начало распускания почек у сортов  
Ланка (Ряд 1) и Овидиопольский (Ряд 2) 
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Даты и интенсивность заморозков рассматривались по данным о минималь-
ных температурах в метеорологической будке на высоте 200 см. Как следствие, 
отмечаются и небольшие различия в вероятности их повреждения заморозка-
ми – 3-6%.

Расчеты же вероятности повреждения винограда заморозками с учетом по-
лученных результатов полевого эксперимента по минимальным температурам 
на высоте 50 см позволили уточнить степень риска повреждения винограда. 
Так, например, даже по средним датам наступления фаз начало сокодвижения 
винограда у обоих сортов вероятность повреждения варьируется от 10 до 15 %, 
а при разнице минимальных температур воздуха между высотой 50 и 200 см 
3,4 оС вероятность повреждения возрастает до 76-95 % (табл. 1а).

 В фазу начало распускания почек диапазон изменчивости вероятности по-
вреждения винограда заморозками у всех сортов чуть меньший и в среднем 
составляет 8-12 %, а с учетом разницы минимальных температур в 3,4 оС – 73-
92 % (табл.1б). 

Таблица 1
Риск повреждения заморозками винограда 

а) фаза начало сокодвижения

Агрометео-
рологические 

станции

Сорт Ланка Сорт Овидиопольский

Заморозки Заморозки

200 см 50 см 200 см 50 см
Средн., 

%
1,2 оС, 

%
2,5 оС, 

%
3,4 оС, 

%
Средн., 

%
1,2 оС, 

%
2,5 оС, 

%
3,4 оС, 

%

Одесса 12 20 50 79 9 21 49 80

Болград 14 28 51 84 13 26 47 83

Измаил 13 25 55 91 12 24 53 89

Сербка 13 25 55 93 14 26 54 93

Сарата 11 19 47 84 10 18 46 83

б) фаза начало распускания почек
Ланка Овидиопольский

Заморозки Заморозки в слое 0-50 см

200 см 50 см 200 см 50 см

Средн., % 1,2 оС, % 2,5 оС, % 3,4 оС, % Средн., % 1,2 оС, 
%

2,5 оС, 
%

3,4 оС, 
%

Одесса 7 15 38 72 5 14 44 73

Болград 9 16 43 74 9 22 45 78

Измаил 11 27 55 91 8 19 49 85

Сербка 10 26 55 91 10 19 49 87

Сарата 9 18 49 86 6 13 41 78
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На территории Одесской области наиболее высокий риск повреждения ви-
нограда весенними заморозками отмечается по данным агрометеорологиче-
ских станций Измаил и Сербка – 80-95%.

ВЫВОДЫ 

В ходе проведенной работы было выявлено, что за последние десятиле-
тие, сроки наступления фенологических фаз винограда сдвигаются на более 
позднее время. Такие изменения наблюдаются как для столовых, так и для тех-
нических сортов винограда с разной степенью сроков созревания. За весь ис-
следуемый период времени сроки наступления фаз «Начало сокодвижения» и 
«начало распускания почек» сместились почти на декаду. 

Тем не менее, не смотря на то, что по данным о температуре в метеорологи-
ческой будке (на высоте 2 м) риск повреждения винограда весной изменяется 
от 8 до 15%, в слое воздуха 50 см от поверхности почвы могут наблюдаться 
риски повреждения от 40 до 95%.

Таким образом, даже не смотря, на то, что даты прекращения весенних за-
морозков отмечаются гораздо раньше дат наступления фаз вегетации виногра-
да, при некоторых обстоятельствах, заморозки в деятельном слое могут дохо-
дить до весьма опасных значений.

Надійшла 30.06.2014.
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АГРОКЛІМАТИЧНИХ ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОШКОДЖЕННЯ 
ВИНОГРАДУ СОРТІВ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ ТА ЛАНКА 
ВЕСНЯНИМИ ЗАМОРОЗКАМИ 

Резюме
Дана оцінка ризику пошкодження винограду різних сортів весняними заморозками 

з використанням моделі умовної ймовірності. Розрахунки проведені за даними п’яти 
агрометеорологічних станцій виноградарської зони Одеської області, а також, з вико-
ристанням даних польового експерименту, що проводився протягом двох років. 

Ключові слова: весняні заморозки, виноград, модель умовної ймовірності ушкод-
ження винограду
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AGROCLIMATIC RISK ASSESSMENT BY SPRING FROST DAMAGE 
OF OVIDIOPOLSKYI AND LANKA GRAPE VARIETIES 

Abstract
Purpose. The aim is to assess the degree of risk of damage to the grapes of different vari-

eties of spring frost using the developed model, the conditional probability of frost. 
Methodology. The initial information was compiled observations in the Odessa region 

in the thermal regime in the spring and autumn periods in five agrometeorological stations 
(Odessa, Bolhrad, Ishmael, Serb and Sarata) in wine-growing zone. Calculations were made 
for table varieties and wine grapes – Ovidiopolskii and Lanka. To determine the risk of frost 
damage to grapes used the method of conditional probabilities. 

Finding. Termination date of spring frosts observed much earlier onset dates vegetative 
phases of grapes, in some circumstances, freezing in the active layer can be up to very dan-
gerous levels. 

Results. In the course of this work it was found that over the past decade, the timing of 
phenological phases grapes shifted to a later time. Such changes are observed both for dining 
and for wine grapes with varying degrees of ripening period. For the entire period of time 
periods offensive phase «Start Sap» and «bud» has shifted almost a decade. 

Nevertheless, despite the fact that according to the temperature in the meteorological hut 
(at 2 m) the risk of damage to grapes in the spring varies from 8 to 15% in the layer of air 
50 cm from the soil surface can be observed risks of damage from 40 to 95 %.

Keywords: spring frost, grapes, model the conditional probability of grape damage 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 
МИРОВОГО ОКЕАНА

Выполнен анализ факторов, определяющих изменения уровня Мирового океана. 
Колебания уровня океанов по данным разных авторов сопоставлены с нашими оцен-
ками за период с 1880 по 2010 гг.: тренд в Атлантическом океане – 1,85 мм·год-1, в Ти-
хом и Индийском океанах меньше – соответственно 1,71 и 1,79 мм·год-1, а в целом по 
Мировому океану – 1,76 мм·год-1. Показан согласованный волновой характер общего 
роста уровня океанов с этапами слабого и интенсивного его повышения и согласо-
ванность максимумов межгодовой изменчивости среднегодовых значений с явлением 
Эль-Ниньо.

Ключевые слова: уровень моря, тренд, межгодовые колебания, Атлантический, 
Тихий, Индийский, Мировой океан.

ВВЕДЕНИЕ

Крупномасштабные глобальные изменения природной среды в настоящее 
время становятся все более очевидными. Они прослеживаются во всех гео-
сферах Земли и оказывают все возрастающее влияние на развитие челове-
ческого общества [17, 18]. Причинами глобальных изменений являются как 
естественные колебания в развитии природных процессов под воздействием 
планетарной эволюции Земли, мощного воздействия гелиокосмических фак-
торов, так и нарастающая активность деятельности человека. Главным факто-
ром глобальных изменений в XX столетии и в настоящее время является про-
грессирующее потепление климата [17, 18], которое продолжается уже больше 
100 лет. Первый максимум потепления был отмечен в 40-е годы прошлого сто-
летия и составил 0,5°С. Затем до середины 60-х годов наблюдалось некоторое 
снижение глобальной приземной температуры воздуха в пределах 0,2°С, кото-
рое затем сменилось дальнейшим повышением температуры в более ускорен-
ном темпе, достигшем второго максимума в конце 90-х годов, составившем в 
среднем 0,75°С при общей амплитуде температурных изменений в 1,27°С в 
период 1861-2000 гг. [11]. 

Глобальное потепление климата охватило северное полушарие и слабее за-
тронуло южное полушарие. Северное полушарие прогрелось на 0,3°С боль-

© О. Р. Андрианова, 2014
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ше, чем южное – более океаническое и с большей массой льда. Потепление 
в северном полушарии на территории суши [17] происходило в среднем от 
-0,63° до +0,60°С, т. е. оно составило 1,23°С при общей амплитуде в 1,84°С (от 
-1,04°(1862 г.) до +0,80°С (1991 г.)). В пределах морской акватории потепление 
в среднем возрастало от -0,45° до +0,20°С, т. е. в целом составило 0,65°С при 
общей амплитуде в 0,88°С от -0,60° (1862 г.) до +0,28° (1991 г.). Таким образом, 
величина потепления на суше оказалось в 2 раза больше, чем в районе океана. 
В южном полушарии воздух над сушей прогрелся на 35% больше, чем над 
морской акваторией.

Угроза быстро повышающегося уровня моря вследствие глобального поте-
пления является одной из самых больших, которая будет стоять перед челове-
чеством в недалеком будущем. Подъем уровня моря в прошлом, а именно, в 
переходный период от ледникового периода до настоящего периода потепле-
ния, который произошел около 14 000 лет назад, происходил не равномерно и 
линейно, а, скорее всего, скачкообразно и с высокой долей таяния. Реконструк-
ция показывает изменения на 15 метров всего лишь за 300 лет, что в 15 раз 
больше изменений, наблюдаемых в наше время [14]. Это доказывает, что в 
теплом климате уровень моря может очень быстро изменяться. Особенности 
изменений уровня моря и связанная с этим динамика береговой зоны являют-
ся предметом обсуждений при экономическом планировании не только в ре-
гиональном, но и в глобальном масштабе, становятся темой международных 
политических форумов и конгрессов, так как это отражается на различных 
элементах природы и на условиях проживания человека.

Цель работы – анализ изменения уровня Мирового океана под влиянием 
различных факторов с позиций физической географии – взаимозависимос-
ти природы океана и материков, крупномасштабных связей между океано-
сферой и остальными элементами географической оболочки Земли и оценка 
современных сложившихся представлений о тенденциях развития процессов в 
береговой зоне. Объект исследования – динамическая система Мирового оке-
ана в период современных изменений климата Предмет исследования – изме-
нение уровня Мирового океана за весь период наблюдений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с указанной целью исследований рассматривались колеба-
ния уровня на станциях, расположенных на побережьях всего Мирового океа-
на, сведения о которых представлены в Интернете (Англия, Ливерпуль – http://
www.psmsl.org/data/obtaining/; США, Гонолулу, Гавайский университет – http://
uhslc.soest.hawaii.edu/thredds/uhslc_fast.html). В процессе работы было про-
ведено осреднение по годам рядов среднегодовых высот уровня выбранных 
для анализа 172 станций отдельно по акваториям Атлантического (37 станций 
вдоль западного побережья и 31 – вдоль восточного), Тихого (соответственно 
35 и 36) и Индийского (33 станции) океанов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поверхностные оболочки Земли, в общем, представляет собой систему, 
процессы в которой взаимосвязаны, поэтому их часто называют «механиз-
мами». Возможные механизмы долгопериодной изменчивости (колебатель-
ного характера) в системе океан-атмосфера-криосфера-поверхность суши 
представлены в таблице 1 [11]. 

Количество таких «механизмов» чрезвычайно велико и постоянно увели-
чивается в связи с новыми исследованиями. Нет никаких доказательств того, 
что это число не является практически бесконечным. Это индивидуальные 
процессы, обратные связи и взаимодействия, которые порождают изменения в 
системе в климатических масштабах времени – от примерно одного месяца до 
десятков, сотен лет и более. Такие механизмы могут быть условно разделены 
на три группы:

1. Внешние (по отношению к системе) механизмы. Они включают в себя 
естественные процессы и объекты космического, планетарного и геологичес-
кого происхождения.

2. Внутренние механизмы, то есть естественные механизмы внутри системы 
«океаносфера-атмосфера-криосфера-поверхность Земли».

3. Антропогенные процессы и факторы.
Все эти механизмы гипотетичны и их вклад является предметом исследо-

ваний конкретных авторов, однако не доказывается реальность их влияния на 
изменения в глобальной системе. Наиболее мощным внутренним механизмом 
изменений в океаносфере считается Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК), 
что отмечено в одном из первых мировых авторитетных отчетов по изменени-
ям климата [16]. Связь между процессами в черноморском регионе и явлением 
Эль-Ниньо показана в работах [4, 5] и, в частности, с аномальными значениями 
уровня в Черном море [1].

Процессы и силы, вызывающие разнообразные динамические явления в 
океанах и влияющие на положение его уровенной поверхности, в наиболее об-
щей форме можно объединить в следующие группы [7, 10]: 

1) космические; в [7] они носят название космогеофизических; к ним отно-
сятся приливообразующие силы Луны и Солнца, свободные и вынужденные 
колебания полюсов Земли, неравномерные изменения скорости вращения Зем-
ли, а также астрономические факторы, связанные с изменением орбитальных 
параметров Земли, положением ее в Солнечной системе и т. п. 

2) гидрократические – связанные с изменением количества воды в бассейне 
Мирового океана и параметров ее состояния [7, 8]; в [10] они выделяются в 
группу гидрометеорологических, а обусловленные ими колебания уровня по-
дразделяются на эвстатические (вызванные изменениями водного баланса), 
анемобарические (вызванные изменениями атмосферного давления) и стери-
ческие (вызванные изменениями плотности воды);

3) геократические – обусловленные изменениями емкости океанических 
впадин вследствие движений дна и континентальных блоков [7]; в [10] это 
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геолого-геодинамические факторы: землетрясения, извержения вулканов, тек-
тонические движения земной коры, накопление донных осадков, а также водо-
обмен через дно океанов и морей с глубинными водами. 

Таблица 1. 
Примеры периодичностей, обнаруженных  

в данных наблюдений и в модельных результатах [11]
Литература Параметр Механизм Период (ы)

[Дымников, Грицун, 
1996]

Различные 
параметры

Бароклинные осцилля-
ции 50 суток

[Takakashi, Zhao, 
1997]

Стратосферные пара-
метры

Квазидвухлетние коле-
бания 1,5 года

[Kane, de Paula, 1996] Мауна Лоа СО2 ЭНЮК 2-6, 8, 14 лет

[Yuanetal., 1996]
Различные 
параметры Антарктическая

циркумполярная волна 4-5 лет

[Currie, 1996] Параметры 
циклонов

Лунно-солнечные,
солнечные циклы

10, 18 лет

[Takata et al., 1997] Параметры вечной 
мерзлоты

Взаимодействия океана 
и суши 10-15 лет

[Carton, 1997] Температура океана Атлантический диполь 10 лет

[Currie, Vines, 1996] Осадки в Австралии Лунно-солнечные и
солнечные циклы 10, 18 лет

[Бабкин, Селяков, 
1995] Сток Волги Солнечный цикл 11 лет

[Butler, Johnson, 1996 Температура 
воздуха Солнечный цикл 11 лет

[Jovanovich, 1993] Влажность воздуха Солнечная активность 11-12, 19-22 года

[Kane, 1997] Засухи в Бразилии ЭНЮК 13, 26 лет

[Mann et al., 1995] Различные 
параметры Автоколебания 15-35, 50-150 лет

[Brayan, Grifffies, 1996] Различные 
параметры

Термохалинная конвек-
ция 50-60 лет

[Schlesinger, 
Ramancutty,
1994]

Глобальная 
температура

Внутренняя изменчи-
вость 65-70 лет

[Dovgalyuk, Klimenko, 
1996] Древесные кольца ЭНЮК 74, 320 лет

[Berger, Loutre, 1997] Объем покровного 
оледенения Изменения инсоляции 20,40, 100 тыс. лет

[Feng, 1996] То же Альбедные обратные 
связи 20,40, 110 тыс. лет

[Чистяков, 1996] То же Изменения инсоляции 20, 100 тыс. лет
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Все факторы, которым, по данным различных исследователей, принадле-
жит основная роль в современных изменениях уровня Мирового океана, отно-
сятся к группе гидрократических. Поэтому в целом, что повышение уровня 
объясняется большинством ученых совместным вкладом термического рас-
ширения, талых ледниковых вод и перераспределением вод между сушей и 
океаном.

Наибольший интерес в последнее время вызывает исследование не только 
глобального роста уровня моря, а, главным образом, его ускорения (скорости 
изменения) и это является темой обширных научных дискуссий [15]. Подъем 
морского уровня подтапливает прибрежные районы и ускоряет береговую 
абразию. За последние 100 лет более 70% береговых линий песчаных побе-
режий уже отступили вглубь суши. Знание скорости изменения уровня моря, 
необходимо для оценки береговых изменений и абразионных процессов [13], а 
также для построения долгосрочных прогнозов. 

Береговая зона – одна из важнейших в хозяйственном отношении и во 
многих случаях она несет многоцелевую антропогенную нагрузку, нередко 
превышающую ее природный потенциал устойчивости. С другой стороны, 
именно благодаря этому, наблюдения в береговой зоне за изменением уровня 
моря, также имеют длительную историю, которая отражает развитие геогра-
фической науки. 

Конец XVII – начало XVIII веков ознаменовались открытием специальных 
уровнемерных постов, которые стали вести систематические наблюдения за 
морским уровнем. С 1682 г. ведутся; наблюдения в Амстердаме, с 1703 г.– в 
Кронштадте, с 1774 г.– в Швеции, с 1807 г. – в г. Бресте во Франции и др. 
Непосредственные наблюдения за уровнем моря с этого периода позволяют 
судить уже не только о тенденции изменения уровня, но и представить его ход 
от года к году. Поэтому с 1870 по 1990 гг. повышение уровня моря фиксирова-
лось натурными измерениями. С 1990 г. имеются очень точные спутниковые 
данные. Межправительственные комиссии по изменению климата констатиру-
ют, что рост глобального уровня моря ускорился и в настоящее время составля-
ет около 3 мм в год. По данным климатических моделей этот показатель будет 
только увеличиваться [18]. 

В работе Клиге Р. К. с соавторами [9] проанализированы результаты ис-
следований изменений уровня для различных периодов времени до 1970 года 
включительно, которые обобщены и приведены в таблице 2. Одно из первых 
крупных исследований, посвященное современному изменению среднегодо-
вого уровня Мирового океана, – это работа Б. Гутенберга [19]. Он показал, 
что для периода 1860-1936 гг. характерно общее повышение уровня океана со 
средней скоростью около 1,2 мм в год (табл. 2). П. Кюнен для периода 1880-
1930 гг. получил величину изменения морского уровня +1,3 мм в год. Иссле-
дования Г. Валентина показали, что подъем уровня моря может достигать 
1-2 мм в год (1880-1950 гг.). В 1949 г. X. Мармер, изучая изменения морско-
го уровня в районе побережий США, пришел к выводу, что наблюдающееся 
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современное повышение уровня моря не является равномерным. С 1893 по 
1930 гг. уровень изменялся сравнительно мало. В период с 1914 по 1920 гг. на-
блюдался заметный подъем уровенной поверхности, после которого до 1929 г. 
наблюдалось его падение. Особенно быстрое повышение уровня наблюдалось 
с 1930 по 1947 гг., которое составило около 60 мм. Расчеты Л. Диснея пока-
зали, что подъем уровня воды на Атлантическом побережье США за период 
1910–1953 гг. составил около 3,3 мм в год, а для Тихоокеанского побережья 
США – приблизительно 1,5 мм в год. А. И. Дуванин (1956) отмечал, что за 
время наблюдения за уровнем в ряде пунктов (Балтимор, Брест, Марсель) на-
блюдается медленное его поднятие. Н. В. Буторин (1960) при исследовании 
вековых изменений средневекового уровня Атлантического океана получил 
для периода 1890–1946 гг. общее повышение уровня на 6,1 см. Р. Фейрбридж 
и О. Кребс рассчитали кривую изменения среднегодового уровня океана более 
чем за 100 лет (1860–1970) и использовали тщательно отобранные данные по 
уровням моря. Анализ этой кривой показал, что самая низкая точка уровня 
моря была примерно в 1890 г. Средний подъем уровня в период 1900-1950 гг. 
составлял 1,2 мм в год. В период 1946-1956 гг. наблюдался самый быстрый 
подъем уровня со скоростью 5,5 мм в год.

Таблица 2 предложенная Клиге Р. К. в 1978 [9], продолжена нами до на-
стоящего времени. На общем фоне подъема уровня океана, изменения уровня, 
проанализированные Шеннаном и Вудвортом (1992) [23], для Великобритании 
и региона Северного моря показали его падение 1,1 мм·год-1 с 1840 по 1930г., 
аналогичный показатель – падение ~ 1,0 мм·год-1, был получен Морнером в 
1995 г. [20]. Последовавший затем рост уровня океана (1,1 мм/год) в прошлом 
веке, Морнер связал с замедлением скорости вращения Земли и получил их со-
гласованность. В работе [22] рассчитана скорость изменения уровня по одному 
из самых длинных рядов наблюдений на станции Ливерпуль, которая функ-
ционирует с 1768 г. Скорость повышения уровня по этой станции за период с 
1880 г. составила 0,39±0,17 мм·год-1, а в XX столетии – 1,22±0,25 мм·год-1. 

Наши оценки роста уровня по данным за период с 1880 по 2010 гг. показывают 
незначительные различия между океанами: тренд в Атлантическом океане со-
ставил 1,85 мм·год-1, в Тихом и Индийском океанах меньше – соответственно 
1,71 и 1,79 мм·год-1, а в целом по Мировому океану – 1,76 мм·год-1 [2]. Благода-
ря проведенному осреднению данных среднегодовых высот уровня всех стан-
ций по бассейнам океанов, удалось получить обобщенные кривые межгодово-
го хода уровня за весь рассматриваемый период времени (с 1880 по 2010 гг.) 
для каждого из океанов (рис.1). Изменчивость уровня Мирового океана была 
получена путем осреднения данных уровня с учетом площадей отдельных оке-
анов (весовым способом): по Тихому океану – с весом 0,52, по Атлантическо-
му – 0,27, по Индийскому – 0,21, в соответствии с работой [6]. В обобщенную 
(суммарную) кривую не вошли данные по Северному Ледовитому океану из-за 
их малой надежности и незначительности его удельного веса (0,04). 
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Таблица 2. 
Повышение уровня Мирового океана по данным разных авторов

Период Изменение уровня 
океана, мм·год-1 Автор

1802–1937 1,10 Gutenberg (1941)

1880–1930 1,30 Кеunen (1950)

1880–1950 1,0-2,0 Valentin (1952)

1885–1951 1,30 Саilleuх (1952)

1890–1950 1,14 Dietrich (1954)

1900–1950 1,15 Lisitrin (1958)

1900–1950 1,22 Н. В. Буторин (1960)

1890–1960 1,20 Fairbridge & Krebs (1962)

1866–1956 1,30 А. В. Шнитников (1969)

1930–1970 2,60 Меаdе & Еmerу (1971)

1807–1968 0,86 Г. П. Калинин, Р. К. Клиге (1972)

1919–1964 1,74 Г. П. Калинин, Р. К. Клиге (1972)

1901-2000 1,22 Roemmich & Wunsch (1984)

1892–1991 1,0 Shennan & Woodworth (1992)

1910–1990 0,9 Mörner (2004)

1870–2004 1,44 Church & White (2006)

1900–1999 1,7 Holgate & Woodworth (2004)

1993–2003 2,8 Cazenave & Nerem (2004)

1893–2011
1913–1956

1,5
2,5 Climate Change, 2007

1880–2010 1,76 Андрианова и др. (2012)

Обобщенные кривые временной изменчивости среднегодовых высот уров-
ня океанов отражают в целом согласованный волновой характер их временного 
хода с чередованием этапов слабого и сильного поднятия (рис.1). 

Исключением явился лишь ход уровня океанов в течение 20-30 лет с нача-
ла периода наблюдений (с 1880 по 1902-1910 гг.), когда в Тихом и Индийском 
океанах в течение этого времени отмечался отрицательный тренд (~1 мм·год-1), 
в то время как в Атлантическом он был слабым положительным (0,3 мм·год-1). 
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Рис.1. Обобщенные кривые временной изменчивости среднегодовых высот уровня океанов (а) 
и сглаженных 5-ти-летним скользящим осреднением (б) за 1880-2010 гг. (1-Атлантический, 

2-Тихий, 3-Индийский, 4-Мировой океаны).
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При этом уровень Тихого и Индийского океанов за это время опустился на 
одинаковую величину, равную 27 мм, а уровень Атлантического – повысился 
всего на 10 мм (рис.1). С начала первого десятилетия прошлого столетия 
(1902-1910 гг.) по конец периода наблюдений (2010 г.) уровень рассматриваемых 
океанов и Мирового океана в целом непрерывно волнообразно повышался на 
фоне этапов слабого и интенсивного поднятия. При этом, если в каждом из 
океанов отмечалось по два этапа роста уровня после этапа опускания в течение 
первых 30 лет (1880–1902–1910 гг.), то в Мировом океане можно выделить три 
этапа его возрастания (рис.1): первый – наиболее интенсивный (1902-1921 гг.) 
на 49 мм за 19 лет – тренд – 2,59 мм·год-1), второй – чуть менее интенсивный 
(1922-1961 гг.: в течение этого периода уровень повысился на 82 мм за 38 лет, – 
тренд 2,16 мм·год-1); и третий – средний рост (1961-2010 гг. за 49 лет уровень 
повысился на 54 мм; тренд примерно 1,1 мм·год-1).

Следует отметить, что на кривых временного хода уровня всех океанов 
отмечаются регулярные резкие скачкообразные всплески – максимумы высот, 
повторяющихся примерно с 10-летней дискретностью (рис.1). Эти годы хоро-
шо согласуются по времени с годами, известными в литературных источниках 
как годы Эль-Ниньо, определенные по температуре поверхности океана (ТПО) 
[12], а также вычисленными нами ранее годами максимальных высот уровня в 
районе зарождения этого явления [3]. 

По климатическим прогнозам на основе моделирования и исходящим из 
среднего изменения глобального уровня моря в 20 веке равного в среднем 
17 см [16-18] ожидают в 21-ом веке гораздо больший рост этого показателя. 

В то же время накапливающиеся научные исследования все больше убеж-
дают многих ученых в том, что в настоящее время не существует достаточно 
убедительных доказательств определяющего воздействия деятельности чело-
века на глобальное потепление климата. Об этом свидетельствует первая волна 
потепления 1930-1940-х годов, происходящая на сравнительно низком уровне 
парниковых газов в атмосфере, а последующее похолодание 1950-1960-х годов 
не увязывается с постоянным нарастанием количества газовых выбросов в ат-
мосфере.

Поэтому, ситуация с изменением уровня океана и его прогнозами не одно-
значна. Используя с 1992 года спутниковые измерения уровня моря (TOPEX/
POSEIDON), главный их хранитель профессор Морнер считает [21], что эти 
исходные данные вообще не показали повышение уровня Мирового океана 
в 2002-2008 гг. Этот факт может успокоить миллионы береговых жителей во 
всем мире. Падение уровня по данным наблюдений на отдельных участках по-
бережья Мирового океана в начале 21 века согласуется с нашими расчетами, и 
подтверждается другими авторами. 
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ВЫВОДЫ

Изложенное в этой работе позволяет сделать ряд выводов.
1. Основная роль в современных изменениях уровня Мирового принадле-

жит, по данным различных исследователей, факторам, которые относятся к 
группе гидрократических. Результаты исследований долговременных измене-
ний уровня по данным разных авторов показали, что наблюдающееся совре-
менное повышение уровня моря не является равномерным. 

2. Наша оценка временной изменчивости колебаний уровня Атлантическо-
го, Тихого и Индийского океанов, а также Мирового океана в целом на протя-
жении с 1880 по 2010 гг. показала их согласованный волновой характер меж-
ду собой и с ранее проведенными исследованиями. Отмечается присутствие 
тенденции неравномерного роста уровня океанов с чередующимися этапами 
слабого и интенсивного повышения его. 

3. Рост уровня показал незначительные различия между океанами: тренд в 
Атлантическом океане составил 1,85 мм·год-1, в Тихом и Индийском океанах 
меньше – соответственно 1,71 и 1,79 мм·год-1, а в целом по Мировому океану – 
1,76 мм·год-1.

4. Появляющиеся примерно с квазидесятилетней цикличностью, максимумы 
поднятия уровня в рядах обобщенных среднегодовых высот океанов, обязаны 
своим происхождением своеобразному проявлению явления Эль– Ниньо в 
Тихом океане.

5. Несмотря на крупномасштабные изменения природной среды, ситуация 
с изменением уровня океана и его прогнозами не однозначна и необходимость 
постоянного мониторинга береговых процессов в настоящее время становится 
все более очевидной.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СВІТОВОГО 
ОКЕАНУ

Резюме
Виконано аналіз факторів, що визначають зміни рівня Світового океану. Коливан-

ня рівня океанів за даними різних авторів зіставлене із нашими оцінками за період 
з 1880 по 2010 рр.: тренд в Атлантичному океані склав 1,85 мм·рік-1, в Тихому та 
Індійському океанах менш – відповідно 1,71 і 1,79 мм·рік-1, а в цілому по Світовому 
океану – 1,76 мм·рік-1. Показано узгоджений хвильовий характер загального зростання 
рівня океанів з етапами слабкого та інтенсивного його підвищення та узгодженість 
максимумів міжрічної мінливості середньорічних значень з явищем Ель-Ніньо.

Ключові слова: рівень моря, тренд, міжрічні коливання, Атлантичний, Тихий, 
Індійський, Світовий океан.
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ACTUALS PROBLEMS OF THE RESEARCH OF WORLD OCEAN 
LEVEL

Abstract
The features of the sea level changes and the related dynamics of the coastal zone are 

the subject of the discussions in the economic planning as in the regionally as in globally 
scale. The work’s purpose is analysis of changes of World Ocean level under the influence of 
different factors from the viewpoint of physical geography – the interdependence of nature of 
the ocean and continents, large-scale connections between oceanosphera and other elements 
of the Earth’s environment and evaluation of the modern established knowledge about the 
tendencies of the development of processes in the coastal zone. The object of research is the 
dynamical system of the World Ocean in the period of current climate’s changes. The subject 
of research is the changes of the World Ocean level for whole observation period. During the 
work the averaging by data series of annual level heights for 172 stations separately for the 
Atlantic (37 stations along the west coast and 31 – along the east), Pacific (35 and 36) and 
Indian (33 stations) oceans has been done. The results of researches of long-term changes of 
level according to different authors have shown that the observed modern sea level rise is not 
uniform. Our evaluation of temporal variability of the fluctuations in the level of Atlantic, 
Pacific and Indian oceans, and the whole World Ocean during 1880 – 2010 years period has 
shown their coordinated behavior. It is noted that the trend of ocean levels grows uneven with 
alternating stages of the weak and intense increases it. There is a slight difference in levels’ 
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increasing in different oceans: the trend in the Atlantic Ocean was 1.85 mm·yr-1, in the Pacific 
and Indian oceans smaller – respectively 1.71 and 1.79 mm·yr-1 and in general for the World 
Ocean – 1.76 mm yr-1. The maxima of level rising in the generalized series of average annual 
heights of oceans (which displayed with approximately quasi decade cycles) are due to the 
peculiar display of the El Niño phenomenon in the Pacific Ocean. The satellite measurements 
of sea level have not shown increasing of the World Ocean level in 2002-2008. The falling 
of level on observation data in separate coastal areas of the World Ocean in the early 21st 
century is consistent with our estimates. The situation with the ocean level and its prognosis 
is not unambiguous so constant monitoring of the coastal processes is needed.

Keywords: sea level, trend, interannual fluctuations, the Atlantic, Pacific, Indian, World 
Ocean.
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ГРУНТОВА КАРТА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Висвітлено методику укладення та зміст створеної вперше в 2013 – 2014 рр. цифро-
вої грунтової карти масштабу 1:50000 території Нижньодністровського національного 
природного парку, що у заплаві нижнього Дністра. Схарактеризовано природно-
географічні умови і процеси грунтотворення на території парку, результати вивчення 
морфології, складу і властивостей алювіальних дернових, лучних, лучно-болотних і 
болотних ґрунтів, солонців і солончаків. Обґрунтовано напрямки і завдання подаль-
шого дослідження генетичної природи ґрунтів території парку та оцінки їх еколого-
біопродуційого стану.

Ключові слова: Нижньодністровський національний природний парк, заплава 
нижнього Дністра, ґрунтова карта.

ВСТУП 

Ґрунтова карта – один із видів тематичних географічних карт, що відобража-
ють поширення грунтів на певній території та їхні властивості у відповідному 
масштабі. Найчастіше укладають загальногрунтові карти, на яких представле-
ні генетичні групи грунтів, їхній гранулометричний склад і ґрунтоутворюючі 
породи. Така карта грунтів – важлива складова інформації про екосистему те-
риторії обстеження, оскільки дає уявлення про ґрунтовий покрив (ГП) як біо-
сферно важливий природний компонент цієї системи та об’єкт господарського 
використання. 

Важливою є роль ґрунтового компоненту у функціонуванні екосистеми 
заплави нижнього Дністра, в межах якої знаходиться територія Нижньодні-
стровського національного природного парку (НДНПП) загальною площею 
21311 га. Створено парк 2008 року з метою збереження, відтворення і раціо-
нального використання типових та унікальних природних комплексів пониззя 
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Дністра в межах Одеської області, що мають важливе природоохоронне, на-
укове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Територія НДНПП вклю-
чає частини двох водно-болотних угідь міжнародного значення – межиріччя 
Дністра-Турунчука та північної частини Дністровського лиману.

Для наукового обґрунтування і забезпечення впровадження заходів щодо 
оптимізації функціонування екосистеми території НДНПП та оцінки її еколого-
біопродуційного стану необхідна інформація про ґрунти і ГП території, вклю-
чаючи наявність ґрунтової карти. Оскільки раніше грунтові обстеження і кар-
тографування на території природного парку практично не проводились, такі 
роботи тут виконано нами вперше у 2012 – 2014 рр.

Мета роботи – схарактеризувати грунти та укладену нами вперше у 2013-
2014 рр. цифрову грунтову карту території НДНПП масштабу 1:50000. Об’єкт 
дослідження – грунти та грунтова карта території НДНПП. Предмет дослі-
дження – природно-географічні умови і процеси грунтотворення та ґрунти те-
риторії природного парку, методика створення і зміст грунтової карти території 
НДНПП.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І РОБІТ

У статті наведено матеріали, отримані нами в результаті дослідження у 
2012 – 2014 рр. умов і процесів ґенези, речовинно-хімічного складу і власти-
востей ґрунтів та картографування ГП території НДНПП. При виконанні ро-
біт використано загальноприйняті у вітчизняній практиці методи польового 
і лабораторно-аналітичного вивчення і картографування ґрунтів і ГП з вико-
ристанням аеро– і космічних знімків території дослідження [1,6-8]. По-
льові дослідження і роботи виконувались за V (найвищою) категорією склад-
ності місцевості і ГП, зважаючи на труднощі прокладення робочих маршрутів 
в умовах практично повсюдної заболоченості, наявності численних річкових 
проток, рукавів і стариць та заплавних озер, прикордонного режиму з Респу-
блікою Молдова. Координати ключових станцій польових досліджень грунтів 
та закладених тут ґрунтових розрізів визначались приладом супутникової GPS-
навігації Garmim GPS 12. 

При створенні цифрової ґрунтової карти території НДНПП масштабу 
1:50000 використано наступні матеріали:

•	 цифрові шари карти української частини басейну нижнього Дністра, Дні-
стровського лиману і р. Кучурган масштабу 1:50000 станом на 1985 рік; 

•	 оцифрований співробітниками Центру моніторингу ОНУ варіант карти 
ґрунтів Української РСР масштабу 1 : 750000 1972 року;

•	 космічні знімки �uickbird (дозвіл 0,4 м, 2007 р.) та інтернет-ресурс 
Google (дозвіл 0,4-30 м, 2005-2010 р. р.);

•	 результати досліджень ґрунтів і ГП території НДНПП у 2012-2013 рр. 
Виготовлення цифрової грунтової карти проводилось у програмному серед-

овищі пакета ARC GIS 9.2 в системі координат WGS84 у кілька етапів:
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•	 геоцифрування результатів досліджень ґрунтів та їх просторове накла-
дення на існуючі цифрові шари карт кадастру і ґрунтів УРСР;

•	 оконтурювання однотипних площинних об’єктів карти ґрунтів по про-
сторовому розташуванню об’єктів названих вище карт (водні об’єкти, 
населені пункти, рослинність та ін.);

•	 додавання з використанням інтернет-ресурсу Google об’єктів, що не 
ввійшли в програму польових досліджень ґрунтів; 

•	 перевірка і коригування отриманих площинних об’єктів грунтової карти 
відповідно до космічних знімків �uickbird та інтернет-ресурсу Google;

•	 перевірка топології отриманих площинних об’єктів карти ґрунтів, усу-
нення дублювання, не співпадання меж об’єктів тощо;

•	 виготовлення атрибутивної таблиці цифрового шару і легенди грунтової 
карти;

•	 виготовлення макет-оригіналу грунтової карти території НДНПП.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Природні чинники і процеси грунтотворення на території природного 
парку. В природно-географічному відношенні територія НДНПП знаходить-
ся в межах заплави нижнього Дністра і гирла ріки та прилеглої акваторії Дні-
стровського лиману. Заплава ускладнена річковими протоками, рукавами і ста-
ричними руслами та заплавними озерами. Як заплавна, так і гирлова частини 
території природного парку характеризуються низькими абсолютними відміт-
ками поверхні. Щороку мінімум двічі вони затоплюються повеневими вода-
ми і практично постійно перебувають у плавнево-болотному режимі. І лише 
прируслова вузька шириною до 30 – 50, рідко 60 – 80 м смуга заплави і гирла 
нижнього Дністра вирізняються фрагментарними прирусловими валами від-
носною висотою 0,5-1,5 до 2,0 м.

Верхня частина розрізу алювіальної товщі в межах досліджуваної тери-
торії представлена заплавно-старичними відкладеннями. Складена темно-
сірими, часто з сизим відтінком суглинками із рослинними рештками, про-
шарками напіврозкладеного торфу, гніздами і лінзами глин та суглинків. 
Загальна потужність товщі відкладів змінюється в діапазоні 1,2 – 4,0 м [9]. 
Лише у прирусловій смузі заплави і гирла як Дністра, так і Турунчука алювій 
грубопилувато-легко– і середньосуглинковий, а на окремих прируслових ді-
лянках Дністра – піщанисто-грубопилуватий супісковий.

Як заплава, так і гирлова частина нижнього Дністра в межах території 
НДНПП вкриті різноманітною природною рослинністю. Із дерев – це верби, 
тополі, дуб звичайний, рідко вільха, у підліску терен, ожина, калина, шипшина 
та ін. Дерева проростають зазвичай на прирусловій, дещо підвищеній і віднос-
но краще дренованій смузі заплави ріки. Безлісі ділянки прируслової заплави 
вкриті лучною і лучно-болотною, а на переході до плавнів – інколи й солонча-
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ковою рослинністю. На обширних просторах дністровських плавнів доміну-
ють густі зарослі очерету звичайного.

Отже, грунтотворення в межах досліджуваної території протікає у супер– 
і субаквальних ландшафтно-геохімічних умовах заплави і плавнів нижнього 
Дністра на алювіальних відкладах під лучною, лучно-болотною, болотною і де-
ревною рослинністю. Утворення ґрунтів відбувається за визначального впли-
ву повенево-алювіальних процесів, тобто періодичного затоплення поверхні 
повенево-річковими водами. Заплавно-повеневий водний режим території за 
більш чи менш постійної участі у грунтотворенні підґрунтових вод спричиню-
ють гідроморфізм і засолення ґрунтів та повсюдний розвиток болотного про-
цесу [2-4, 5].

Залежно від співвідношення повенево-алювіального процесу та ступеня і 
характеру гідроморфізму, перезволоження поверхневими і ґрунтовими водами 
на різних ділянках території НДНПП утворились алювіальні дернові, лучні та 
лучно-болотні і болотні ґрунти. Всі вони зазвичай карбонатні із численними 
уламками мушель річкових молюсків по профілю, в різній мірі засолені і со-
лонцюваті [2,4]. Доволі часто у приплавневій і прилиманній смузі заплави із 
застійним режимом близьких від поверхні (1.0-1,5 м) ґрунтових вод, утворю-
ються солончаки глейові, які з віддаленням від плавнів (лиману) змінюються 
наступною від солончакової вузькою смугою солонців лучних карбонатних со-
лончакових.

За результатами проведених грунтово-генетичних досліджень нами ство-
рено вперше цифрову ґрунтову карту території НДНПП масштабу 1:50000 
(рис. 1). На карті виділено 8 найменувань поєднань і комплексів алювіальних 
дернових, лучних і лучно-болотних та болотних ґрунтів, солончаків і солон-
ців у межах заплавно-плавневого рівня поверхні та чорноземів різного ступе-
ня еродованості – порушеності на берегах долини нижнього Дністра. Алю-
віальні дернові і лучні ґрунти поширені вузькими (пересічно до 30 – 50 м) 
смугами вздовж русел Дністра і Турунчука, причому, як правило, у поєднанні 
з лучно-болотними і болотними ґрунтами. В межах субаквальних заплавно-
плавневих місцевостей утворились/формуються болотні і торфувато-болотні 
карбонатні солончакові ґрунти у поєднанні із лучно-болотними до 30 – 50% 
площі контурів.

Алювіальні дернові і лучні грунти характеризуються зазвичай слабко дифе-
ренційованим профілем, частіше шаруватого зложення. Забарвлення верхніх 
горизонтів від темно-сірого до сіро-палевого, при висиханні різко світлішає, 
у верхньому гумусоакумулятивному горизонті Н значна кількість рослинних 
коренів. Грунти суглинкового гранулометричного складу, різного ступеня огле-
єння в залежності від глибини рівня грунтово-підгрунтових вод і тривалості 
повеневого затоплення. Алювіальні лучно-болотні важко- і середньосуглинко-
ві грунти утворились на ділянках заплави в умовах інтенсивнішого перезво-
ложення як повеневими, так і ґрунтовими водами під лучно-болотною рос-
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Рис. 1. Ґрунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку
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линністю. Профіль їх оглеєний з поверхні, в нижній частині оглеєний сильно 
(сірувато-сизого чи сірувато-сизо-оливкового забарвлення).  

Болотні, зазвичай важкосуглинкові грунти утворились/формуються під 
болотною рослинністю плавнів. Профіль сильно оглеєний, із значною кіль-
кістю напіврозкладених та оторф’янілих рослинних решток. В болотних мі-
неральних ґрунтах під горизонтом оторф’янілої дернини Hd (Т) потужністю 
10-15 см виділяється гумусовий інтенсивно оглеєний горизонт HGl до 30-40 см 
потужністю – темно-глянцевий, злито-масивний, мазкий. Донизу змінюється 
перехідним інтенсивно оглеєним горизонтом PhGl грязно-темнувато-сизого 
чи сизо-зеленуватого забарвлення. У торфувато-болотних ґрунтах на поверх-
ні сформувався горизонт слабко розкладеного торфу Нdt чи Td потужністю 
15-25 см, густо переплетений коренями болотної рослинності.

По мірі віддалення від плавнів (лиману) та підвищення рівня поверхні зо-
внішнього краю заплави локально зустрічаються невеликі за площею контури 
солончаків глейових, які змінюються солонцями лучними карбонатними со-
лончаковими. Профіль їх оглеєний практично з поверхні, особливо інтенсивно 
у нижній частині, вміст солей від 1% і більше.

ВИСНОВКИ

1. За результатами проведених у 2012-2014 рр. грунтово-генетичних до-
сліджень нами створено вперше ґрунтову карту території НДНПП масштабу 
1:50000. На карті виділено 8 найменувань поєднань і комплексів алювіальних 
дернових і лучних, лучно-болотних та болотних ґрунтів, солончаків і солон-
ців у межах заплавно-плавневого рівня поверхні та чорноземів різного ступеня 
еродованості – порушеності на берегах долини нижнього Дністра. 

2. Територія природного парку вирізняється доволі неоднорідною струк-
турою ГП, будовою профілю, речовинно-хімічним складом і властивостями 
грунтів. Необхідне подальше вивчення генетичної природи та оцінки еколого-
біопродуційного стану грунтів цієї території як особливо значимого компонен-
та її унікальної екосистеми.
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ПОЧВЕННАЯ КАРТА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕДНЕСТРОВСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Резюме
Освещено методику составления и содержание созданной впервые в 2013 – 2014 гг. 

цифровой почвенной карты масштаба 1:50000 территории Нижнеднестровского нацио-
нального природного парка, расположенного в пойме нижнего Днестра. Охарактеризо-
ваны природно-географические условия и процессы почвообразования на территории 
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парка, результаты изучения морфологии, состава и свойств аллювиальных дерновых, 
луговых, лугово-болотных и болотных почв, солонцов и солончаков. Обоснованы на-
правления и задачи дальнейшего исследования генетической природы почв террито-
рии парка, оценки их эколого-биопродуционного состояния.

Ключевые слова: Нижнеднестровский национальный природный парк, пойма 
нижнего Днестра, почвенная карта. 

Yа.M. Bilanchуn1 
Y. M. Usacheva1, 
Y. I. Gazetov2, 
V. I. Medinets2, 
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SOIL MAP OF LOWER DNIESTROVSKIY NATIONAL NATURAL 
PARK TERRITORY

Abstract
PURPOSE: project objective is to characterize the soils and created by us for the first 

time in 2013 -2014 digital soil map of Lower Dniestrovskiy National Natural park territory 
(LDNNР).Object of investigation is the soils and the soil map of LDNNР park territory of 
1:50000 scale. Subject of investigation is natural-geographical conditions and processes of 
soil formation and soils of natural park territory, methodology of creation and content of soil 
map of LDNNР territory. METHODOLOGY: when performing the works there have been 
used standard methods of field and laboratory-analytical investigations and soil cartography, 
soil map formation has been held in program environment of batch ARC GIS 9.2 in coordi-
nate system WGS84. FINDING: there have been characterized natural conditions, processes 
of soil formation and soils of LDNNР territory, methodology of creation and content of soil 
map of natural park territory. RESULTS: there have been produced the results of morphol-
ogy, composition and properties of alluvial turf, meadow, meadow-marsh and marsh soils, 
and saline and alkali soils studying. 

Keywords: Nizhnednestrovskiy National Natural park, Lower Dniester floodplain, soil 
map.
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ФТОР У СИСТЕМІ «ГРУНТ-РОСЛИНИ»: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

У статті подається огляд наукової літератури щодо впливу сполук фтору на ріст 
та розвиток рослин. Аналізується вплив антропогенного навантаження на нако-
пичення фтору в системі «грунт-рослини». Встановлено, що зрошення та внесення 
фосфогіпсу призводить до накопичення активного фтору в чорноземах південних та 
сільськогосподарських рослинах, що може слугувати допоміжним джерелом його над-
ходження для тварин і людей. 

Ключові слова: фтор, чорноземи південні, рослини, екологічні аспекти. 

ВСТУП

На сьогодні фтор вважають найбільш небезпечним і фітотоксичним мікро-
полютантом серед інших забруднювачів повітря, води, продуктів харчування. 
Фітотоксичність сполук фтору визначається як екологічними так і біологічни-
ми чинниками та фізико-хімічними властивостями самого мікроелемента [10]. 
Незважаючи на значне розповсюдження фтору в природі, велику хімічну ак-
тивність його сполук, єдиної думки щодо впливу сполук фтору на ріст і розви-
ток рослин не існує і дотепер. Окремі дослідники вважають, що фтор є необ-
хідним елементом для рослин, але потреба в ньому дуже низька і визначається, 
перш за все, видом рослин [20]. За думкою інших [3], фтор не є елементом, 
необхідним для розвитку рослин. Оскільки сполуки фтору не приймають учас-
ті в обміні речовин більшості рослин, то в рослинній клітині не відбувається їх 
детоксикація, тому і при невеликих концентраціях сполуки фтору можуть мати 
значну токсичну дію на рослини [6].

Загальної думки дослідників із приводу залежності вмісту фтору в росли-
нах, від його вмісту в ґрунтах також не вироблено. Природний фтор є важкороз-
чинним і малодоступним для рослин. Сполуки фтору, які надходять в ґрунт при 
техногенному забрудненні, навпаки, є легкорозчинні і досить активно накопи-
чуються рослинами [13]. Так, дослідженнями Габовича Р. Д. [4] встановлено, 
що вміст фтору в рослинах при внесенні в ґрунт суперфосфату 200 кг/га під-
вищується незначно. При внесенні в ґрунт 1000 кг/га суперфосфату вміст фто-
ру в рослинах значно збільшується [2]. Проте, більшість дослідників вважає, 
що вміст фтору в рослинах не залежить від його вмісту в ґрунтах. Очевидно, 
цей висновок не є достатньо обґрунтованим, оскільки дослідники користують-

© В. І. Тригуб, 2014
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ся результатами визначення в ґрунтах валового фтору, який є малодоступним 
для рослин. З огляду на це, актуальним є вивчення закономірностей розподілу 
активного фтору в рослинах у зв’язку із вмістом його в ґрунтах, а також ви-
явлення впливу зрошення та хімічної меліорації на вміст фтору в рослинах. 
Об’єктом вивчення слугували різні види сільськогосподарських рослин, пред-
метом – вплив фтору на ріст і розвиток рослин та можливість накопичення 
його в системі «ґрунт-рослини» при антропогенному забруднені. 

Мета дослідження полягає в аналізі та узагальнені досліджень щодо біо-
логічної ролі фтору та можливості накопичення його сполук в системі «грунт-
рослини». Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: а) про-
аналізувати ступінь вивченості проблеми; б) з’ясувати впливу фтору на ріст 
і розвиток рослин; в) встановити закономірності розподілу активного фтору в 
системі «грунт-рослини»; г) виявити вплив зрошення та хімічної меліорації на 
накопичення активного фтору в рослинах. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для вирішення поставлених завдань були використані літературні джерела 
щодо виявлення біологічної ролі фтору та впливу його сполук на ріст і розви-
ток рослин, а також власні дослідження щодо вмісту фтору в системі «ґрунт-
рослини» в умовах зрошення та внесення фосфогіпсу. Об’єктами дослідження 
були чорноземи південні незрошувані, зрошувані, зрошувані гіпсовані та сіль-
ськогосподарські рослини (кукурудза, горох, овес, пшениця). Усі дослідження 
виконувалися потенціометричним методом із застосуванням F-селективного 
электрода марки EF-IV.

Для оцінки стійкості системи «ґрунт-рослини» до накопичення та трансло-
кації фтору запропоновано використовувати показник «активного забруднен-
ня», який визначається як співвідношення кількості рухомих форм елемента у 
забрудненому ґрунті до кількості рухомих форм у контрольному ґрунті, а також 
«коефіцієнт концентрації» – співвідношення концентрації фтору в рослинах, 
вирощених на забрудненому і незабрудненому ґрунті. Дані показники актив-
но використовуються при визначенні стійкості системи при забруднені важ-
кими металами [14]. В роботі використані також показники, запропоновані [8] 
для екологічної оцінки важких металів в системі «ґрунт-рослини»: ґрунтовий 
бар’єр – відношення показника активного забруднення до показника накопи-
чення хімічного елемента та бар’єр системи «ґрунт-рослини» – відношення 
показника активного забруднення ґрунту до показника активного забруднення 
рослин (чи окремих їх органів). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Про фізіологічну дію фтору на ріст і розвиток рослин існує багато супе-
речливих даних. Так, Школьник М. [21] і Вайнштейн [23], які узагальнили ре-
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зультати досліджень про роль фтору в стимулюванні росту рослин, вважають, 
що необхідність сполук фтору для життєдіяльності і метаболізму рослин од-
нозначно не визначена. Зокрема, Вайнштейн Л. зазначив, що стимулювання 
деяких ізоферментів (наприклад, кислої фосфатази або дегідрогенази) після 
фумігації рослин НF може призводити до інгібування інших ферментів. За да-
ними Власюка П. А. [3], в біологічних дослідженнях фториди є інгібіторами 
ферментів: фосфоглюкомутази, фосфотази, енолази. Активність фосфоглюко-
мутази і кислої фосфотази зменшується навіть при досить низьких концентра-
ціях фторидів.

Токсичну дію фтору на рослини можна пояснити інгібуванням багатьох фер-
ментативних систем, що веде до загального розладу обміну речовин. Надлиш-
кова кількість фтору значно зменшує вміст РНК у рослинах. Кількість РНК у 
кінчику кореня кукурудзи зменшується пропорційно до швидкості росту. Фтор 
сповільнює поділ і збільшення клітин та затримує ріст коренів. Під впливом 
фтору в тканинах рослин змінюється співвідношення органічних кислот, збіль-
шується вміст лимонної, бурштинової, яблучної і щавлевої кислоти. Підвище-
ний вміст фтору в атмосфері і ґрунті негативно позначається на транспірації і 
надходженні води ще до появи помітних пошкоджень. Підвищення інтенсив-
ності загальної транспірації супроводжується поступовим збільшенням частки 
кутикулярної і зниженням продихової транспірації [23].

Найбільш виражений вплив фтору на метаболізм рослин проявляється в та-
ких реакціях: 1) зменшення темпів поглинання кисню; 2) порушення респіра-
торної діяльності; 3) зменшення асиміляції (поживних речовин); 4) зменшення 
вмісту хлорофілу; 5) послаблення синтезу крохмалю; 6) послаблення функції 
пірофосфатази; 7) зміна метаболізму клітинних органел; 8) пошкодження клі-
тинних мембран; 9) руйнування ДНК і РНК; 10) синтез фторацетата – най-
більш токсичного сполучення фтору [10].

Реакції рослин на забруднення фтором, навіть до появи будь-яких симпто-
мів токсичності, проявляються в ослабленні темпів росту, слабкому відтво-
ренні та зниженні врожайності. Найбільш вираженими реакціями рослин на 
вплив фтору є ушкодження листя (хлоротичне і некротичне), а також плодів. 
Ці симптоми, так само як і підвищена чутливість поражених фтором рослин до 
мікробіологічних хвороб, не є специфічними тільки для фтору, вони можуть 
бути наслідком впливу й інших агентів [23].

За іншими дослідженнями, фтор, внесений у вигляді фтористого натрію, у 
поєднанні з фосфорними добривами збільшував врожай і цукристість цукро-
вого буряка [4]. При цьому автори висловлювали припущення, що вплив фтору 
на рослини зумовлений мобілізацією внутрішніх запасів фосфорної кислоти в 
ґрунтах шляхом зв’язування півтораоксидів. У дослідах Ількуна Г. М. [9] фтор, 
внесений у ґрунт (чорнозем) у вигляді фториду натрію і фториду кальцію, 
збільшував вагу коренів цукрових буряків і їхню цукристість.

З усього вищенаведеного можна зробити висновок, що необхідність фтору 
для життєдіяльності рослин на сьогодні остаточно не визначена. Рослини ма-
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ють різну здатність переносити несприятливий вплив забруднення фтором. За-
звичай, до стійких рослин відносять спаржу, квасолю, капусту, моркву і вербу, 
тоді як до чутливих – ячмінь, кукурудзу, гладіолус, абрикос, сосну, модрину. 
Однак між сортами і генотипами деяких видів визначається значна різнома-
нітність реакції на нагромадження фтору в тканинах, яка залежить від деяких 
біологічних і природних факторів. За даними Вайнштейна Л. [23], чутливі до 
впливу фтору рослини ушкоджуються при вмісті його в листі від 20 до 150 мг/
кг сухої маси, менш чутливі можуть переносити до 200 мг/кг, а дуже стійкі – не 
зазнають негативного впливу при вмісті 500 мг/кг.

Розподіл фтору в рослинах вивчають з метою оцінки його небезпеки для 
тварин, діагнозу ушкоджень рослинності і контролю над забрудненням навко-
лишнього середовища. 

Система «грунт-рослини» складається із підсистем, між якими існують тіс-
ні ієрархічні зв’язки [7]. Чорноземи південні за геохімічними особливостями 
належать до кальцієвого класу водної міграції, а ґрунти до кальцій-гумусових 
степових. Загальновідомо, що з кальцієм фтор утворює важкорозчинні сполу-
ки, тому в них можуть накопичуватися великі кількості фтору при низькій його 
активності. Проте, зрошення чорноземів півдня України і пов’язане з ним вне-
сення фосфорних добрив, зокрема фосфогіпсу, як хімічного меліоранта зрошу-
ваних ґрунтів, може призвести до накопичення фтору в ґрунтах та рослинній 
продукції, що з екологічного погляду є надзвичайно актуальною проблемою.

Про інтенсивне накопичення фтору в ґрунті, під час тривалого застосування 
мінеральних добрив, свідчать численні дані вегетаційних і стаціонарних по-
льових дослідів, які засвідчують також, що збагачення ґрунтів фторвмісними 
мінеральними добривами веде до збільшення його вмісту у врожаї сільськогос-
подарських культур [1, 5, 11, 12, 15-19, 22].

Досліди, проведені нами в польових і виробничих умовах, показали, що 
зрошення та внесення високих доз фосфогіпсу (12 т/га) суттєво підвищують 
вміст водорозчинного та кислоторозчинного фтору в чорноземах південних. 
(табл.1). 

Вміст активного фтору в соці рослин знаходиться в прямій залежності від 
його вмісту в ґрунті, але вирізняється індивідуальними особливостями нако-
пичення його сполук як за видами рослин, так і окремими їх органами. Збіль-
шення активного фтору в соці всіх досліджуваних рослин та їх органів при 
зрошенні та внесені фосфогіпсу склало: у стеблах – 0,5-2 рази , у коренях – 2,5-
4 рази та колосках пшениці – більш ніж у 4 рази. При внесенні гною кількість 
розчинних форм фтору є нижчою, що можна пояснити зв’язуванням гумусових 
кислот зі сполуками фтору в важкорозчинні форми.

Для детальнішої характеристики системи «ґрунт-рослини» нами викорис-
тані відносні показники забруднення, запропоновані Ільїним В. Б та Степано-
вою М. Д. [8], а саме: показники накопичення і активного забруднення фтору 
у досліджуваних ґрунтах та ґрунтовий бар’єр, активного забруднення в росли-
нах і їх органах та бар’єр системи «ґрунт-рослина».
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Таблиця 1
Вміст фтору в грунтах і клітинному соці рослин

Варіант
досліду

Вміст фтору в грунті (мг/кг) Фтор в рослинах (мг/л)
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Зрошення, контроль 
Hорн.
H 

319,2
345,8

13,78
16,63

1,33
1,19

0,06
0,12

0,14 0,11
0,20

0,16

Зрошення+фосфогіпс 
(12 т/га) 
Hорн.
H 

334,4
345,8

19,95
13,54

2,23
2,95

0,12
0,48

0,18 0,15
0,48

0,74

Зрошення+фосфогіпс 
(12 т/га)+гній (60 т/га) 
Hорн.
H 

- 16,07
12,83

1,43
1,38

0,16
0,36

0,15 0,12
0,42

0,29

Показник накопичення фтору на всіх досліджуваних варіантах є нижчим 
одиниці, що свідчить про незначний вплив валових форм фтору на можливість 
накопичення його в рослинах (табл.2). 

Таблиця 2
Показники накопичення, активного забруднення фтору  

та ґрунтовий бар’єр системи «чорноземи південні рослини»

Горизонт Накопичення
Активне забруднення Ґрунтовий бар’єр

1 2 1 2

Зрошення, контроль

Норн. 0,84 1,90 2,43 2,26 2,89

Н 0,83 1,16 2,74 1,40 3,30

Зрошення, гіпсування (12 т/га)

Норн. 0,88 3,19 3,52 3,63 4,00

Н 0,83 2,86 2,23 3,45 2,69

Зрошення, гіпсування (12 т/га)+гній (60 т/га)

Норн. - 2, 04 2,83 - -

Н - 1,34 2,11 - -

Примітка: 1 – водорозчинний фтор, 2 – кислоторозчинний фтор.



82

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Показник активного забруднення ґрунтів розрахований нами для двох рух-
ливих форм фтору: водорозчинного і кислоторозчинного і є вищими одиниці 
у всіх варіантах (табл. 2). Особливо високими значеннями характеризується 
орний горизонт на ділянках, де вносився фосфогіпс (3,19-3,25). що свідчить 
про накопичення в ґрунті сполук фтору, які можуть надходити в харчовий 
ланцюг.

Показник захисних можливостей ґрунтів (ґрунтовий бар’єр) використову-
ють для порівняння здатності різних ґрунтів зберігати елементи-забруднювачі, 
які надходять в малорухливій формі або переводити їх у таку форму [8]. 

Чорноземи південні, насамперед завдяки гумусу і глинистим мінералам, ви-
різняються значною буферністю, яка певною мірою гальмуватиме рух фтору з 
ґрунту в рослини. Проте, ґрунт відрізняється від рослинних організмів тим, що 
він позбавлений здатності повного самовідновлення і самоочищення. А в міру 
накопичення сполук фтору його властивості, а отже і буферна здатність мо-
жуть поступово погіршуватися. Як наведено в таблиці 2, на всіх досліджених 
варіантах як для водо-, так і кислоторозчинного фтору ґрунтовий бар’єр у кіль-
кісному вираженні змінюється від 1,40 до 3,30 при зрошенні та 2,69 – 4,00 при 
внесенні фосфогіпсу. Внесення фосфогіпсу сприяло значному накопиченню 
фтору в рослинах, вирощених на удобрених варіантах 

Оскільки показник активного забруднення для всіх досліджуваних рослин 
вищий за одиницю, то кількість фтору, внесеного в ґрунт, може спричиняти 
пригнічення цих рослин, про що особливо свідчать показники активного за-
бруднення кореня кукурудзи і колосся пшениці (4,0 і 4,63 відповідно) та по-
казники активного забруднення стебел – 1,36-2,00 (табл.3). 

Таблиця 3
Показники активного забруднення рослин фтором  

та бар’єр системи ґрунт-рослини

Частина 
(орган рослини)

Активне 
забруднення

Бар’єр системи 
ґрунт – рослина Активне 

забруднення

Бар’єр системи
 ґрунт – рослина

1 2 1 2

Зрошення, гіпсування 
(12 т/га)

Зрошення, гіпсування (12 т/га)+гній 
(60 т/га)

Кукурудза

стебло 2,0 1,52 1,44 2,67 1,52 1,44

коріння 4,0 0,76 0,72 3,0 0,76 0,72

Горох, стебло 1,29 2,47 2,73 1,07 2,35 2,22
Овес

стебло 1,36 2,35 2,59 1,09 2,23 2,11

коріння 2,4 1,33 1,47 2,1 1,26 1,20
Пшениця, колоски 4,63 0,69 0,76 1,81 0,65 0,62

Примітка: 1 – водорозчинний фтор, 2 – кислоторозчинний
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Показник «бар’єр системи ґрунт-рослини» тісно пов’язаний з буферною 
здатністю ґрунту і захисними можливостями рослин. Захисні можливості рос-
лин постійні для кожного виду і відновлюються зі зміною генерації. Цей показ-
ник сприяє оцінці умов, які виникають у ґрунті та першій ланці харчового лан-
цюга внаслідок накопичення елемента-забруднювача. Рослинному організму 
потрібно прикласти більше зусиль, щоб захистити себе від вторгнення неба-
жаного елемента-забруднювача, якщо ґрунт має слабку буферну здатність [8].

Як видно з даних таблиці 3, бар’єр системи ґрунт-рослини, розрахований 
для водо– і кислоторозчинного фтору, свідчить про різну здатність систе-
ми ґрунт-рослина (орган) протистояти забрудненню харчового ланцюга. Вищі 
можливості таких органів рослин, як стебло, оскільки бар’єр системи для цих 
органів вищий (1,44–2,67), ніж для коріння – 0,72-1,47 та колосків – 0,62-0,76, 
що вказує на мінімальну здатність (можливо і нездатність), особливо стебел, 
протистояти забрудненню фтором. 

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження засвідчують, що:
1 – незважаючи на значне розповсюдження фтору в природі, велику хімічну 

активність його сполук, необхідність мікроелементу для життєдіяльності рос-
лин однозначно не визначена;

2 – зрошення та внесення фосфогіпсу призводить до накопичення актив-
ного фтору в системі «чорноземи південні-рослини». Вміст активного фтору 
в соці рослин залежить від його вмісту розчинних форм у ґрунті. В рослинах 
спостерігається більш інтенсивне накопичення фтору, ніж у ґрунті;

3 – досліджені сільськогосподарські рослини та їх органи мають різну здат-
ність протистояти забрудненню харчового ланцюга. 
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ФТОР В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЯ» :  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Резюме
В статье представлен обзор научной литературы относительно влияния соединений 

фтора на рост и развитие растений. Анализируется влияние антропогенного фактора 
на накопление фтора в системе «почва-растения». Установлено, что орошение и вне-
сение фосфогипса способствует накоплению активного фтора в черноземах южных и 
сельскохозяйственных растениях, что может служить дополнительным источником его 
поступления для животных и людей. 

Ключові слова: фтор, черноземы южные, растения, экологические аспекты.
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FLUORINE IN THE «SOIL-PLANTS» SYSTEM: 
ECOLOGICAL ASPECTS

Abstract
Despite the significant distribution of fluorine in nature, great chemical activity of its 

compounds, the need for micronutrients to plant life is not determined uniquely. Does not ex-
ist also general views of researchers about the dependence of the fluorine content in the plants 
from its contents in the soil. In view of this very actual is the study of patterns of distribution 
of the fluorine in plants due to its content in the soil, and identifying the impact of irrigation 
and chemical reclamation on fluorine content in the «soil-plant» system. The object of the 
study were a different species of plants, the subject – the impact of fluorine on the growth 
and development of plants and the possibility of accumulation of microelement in the «soil-
plant» system under anthropogenic pollution. The aim of the article – to summarize scientific 
sources on the biological role of fluorine and its compounds possibility of accumulation in 
the «soil-plant» system. To achieve the aim were posed next tasks: a) to analyze the degree of 
knowledge of the problem; b) clarify the impact of fluorine on the growth and development 
of plants; c) establish the patterns of distribution of the fluorine in the «soil-plant» system; 
d) identify the impact of irrigation and chemical reclamation on active fluorine accumulation 
in plants. Conducted studies found that irrigation and putting of phosphogypsum leads to the 
accumulation of active fluorine in Southern chornozems and agricultural plants that can serve 
as an auxiliary source of income for animals and humans that from ecological point of view 
is extremely urgent problem.

Keywords: fluorine, Southern chornozems, plants, ecological aspects.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРИРОСТОВ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ УРОЖАЙНОСТИ СОИ

В данной работе была предложена модель оценки динамики приростов агроэко-
логических категорий урожайности сои и выполнена обобщенная характеристика аг-
роклиматических условий возделывания и продуктивности сои в Лесостепной зоне 
Украины.

Ключевые слова: агроэкологические категории урожайности, соя, продуктив-
ность, температура, влаго-температурный режим.

ВВЕДЕНИЕ 

Зернобобовые культуры играют важную роль в сельскохозяйственном про-
изводстве. Они относятся к семейству бобовых и включают такие роды и виды 
растений, как горох, кормовые бобы, фасоль, соя, чина, нут и др. Для оценки 
динамики приростов урожайности остановимся детальнее на культуре сои. 
Учитывая высокую степень распространения посевов сои и важность этой 
культуры, выполнения оценки агроклиматических условий формирования 
агроэкологических категорий урожайности будет актуальным.

Соя – самая распространенная, зернобобовая и масличная культура нашей 
планеты. Она оказалась экологически пластичной культурой и благодаря про-
деланной во многих странах селекционной работе шагнула далеко за пределы 
первоначального распространения. Соя – теплолюбивое бобовое растение 
муссонного климата. Она относится к растениям короткого дня (начало вегета-
ции при температуре не ниже + 10 ̊С), формирует большую вегетативную мас-
су, дает ценный урожай бобов. Если влага влияет на продуктивность культур, 
ограничивая при недостатке или избытке жизнедеятельность растений, то от 
теплового состояния среды зависит интенсивность всех биологических про-
цессов в растительном организме, которые в итоге определяют его урожай-
ность [2, 6] .

В Украине соя наиболее распространена в Лесостепной и Степной зоне, 
однако в последние годы сою стали выращивать и в зоне Полесья. Сред-
няя урожайность сои колеблется от 15,9 ц/га до 23,7 ц/га. При этом соя при 
выращивании по технологии с использованием биологических препаратов 
дает урожайность на треть большую, в среднем – 26,4 ц/га в целом по Украине 
и 34,6 ц/га при орошении на юге Украины и более [1; 2].

© А. В. Толмачева, 2014
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Цель данной работы – разработать модель и дать оценку влияния агро-
климатических условий на формирования урожайности сои и моделирование 
этого влияния.

Объект исследования. Посевы сои в Украине.
Предмет исследования. Закономерности влияния агроклиматических усло-

вий на формирование агроэкологических уровней урожайности сои.
В настоящее время в работах [1; 2; 7; 8] представлены некоторые результаты 

научных исследований по влиянию погодных условий, сроков сева, густоты 
стояния, развитие, урожайность и масличность данной культуры, однако пред-
ставляет научный и практический интерес дальнейшее развитие новых мето-
дов и оценок по выращиванию сои в нашей стране.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выполнении исследования были использованы материалы многолет-
них фенологических наблюдений за соей сети гидрометеорологических и аг-
рометеорологических станций Украины.

В качестве теоретической основы исследования была использована базовая 
модель оценки агроклиматических ресурсов формирования продуктивности 
сельскохозяйственных культур А. Н. Полевого [3], основанная на концепции 
Х. Г. Тооминга [5] о максимальной продуктивности посевов. Параметры этой 
модели определены нами применительно к культуре сое. 

С помощью этой модели нами для каждой области Украины на основе сред-
немноголетних метеорологических и агрометеорологических данных, а так-
же с использованием информации о внесении органических и минеральных 
удоб рений, было выполнено моделирование формирования различных агро-
экологических уровней урожайности сои в Украине.

Предложенная модель имеет блочную структуру и содержит шесть блоков: 
блок входной информации; блок показателей солнечной радиации и влаго– 
температурного режима с учетом экспозиции поля; блок функций влияния фазы 
развития и метеорологических факторов на продукционный процесс растений; 
блок плодородия почвы и обеспеченности растений минеральным питанием; 
блок агроэкологических категорий урожайности; блок обобщающих оценочных 
характеристик. Рассмотрим более подробно блок агроэкологических категорий 
урожайности. 

Приращение потенциальной урожайности за декаду определялось в зави-
симости от интенсивности ФАР и биологических особенностей культуры с 
учетом изменения способностей растений к фотосинтезу в течение вегетации:

   
q
dQ

t
ПУ jj

фарj
Ф

j 








           (1)

где  
t

ПУ


     – прирост потенциальной урожайности за декаду, г/м2;
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aф – онтогенетическая кривая фотосинтеза, отн.ед; 
h – КПД посевов, отн. ед; 
Qфар – интенсивность ФАР, кал/см2;  
q – калорийность.
Прирост метеорологически-возможной урожайности (МВУ) представляет 

собой прирост потенциальной урожайности (ПУ), который будет ограничен 
влиянием влаго-температурного режима: 

     
   FTW

t
ПУ

t
МВУ jj








 j                                              (2)

где 
t

МВУ


    – прирост метеорологически возможной урожайности; 

FTW – обобщенная функция влияния влаго-температурного режима. 
Формирование действительно возможной урожайности ограничивается 

уровнем естественного плодородия почвы:
 
   пл

jj

B
t

МВУ
t

ДВУ








              (3)

где  
t

ДВУ


   – прирост действительно возможной урожайности, г/м2; 

Впл – балл почвенного бонитета, отн.ед.
Получение уровня хозяйственной урожайности ограничивается реально 

существующим уровнем культуры земледелия и эффективностью внесенных 
минеральных и органических удобрений:  

        j
efземл

jj
FWk

t
ДВУ

t
УП








         (4)

где   t
УП


   – прирост урожайности в производстве, г/м2; 
kземл – коэффициент, который характеризует уровень культуры земледелия и 

хозяйственной деятельности, отн.ед; 
FWef – обобщенная функция эффективности внесения органических и 

минеральных удобрений в зависимости от условий влагообеспеченности декад 
вегетации, отн. ед. 

Наконец, вычислим различные агроэкологические категории урожая зерна 
при его стандартной 14%-ной влажности:

                              ПУзерна = ПУ·Кхоз·1,14·0,1,  (5)

где ПУзерна – потенциальный урожай зерна (при стандартной влажности зер-
на 14 %), ц/га;  

Кхоз – доля зерна в общей массе урожая, отн. ед. 
Аналогично определяются соответственно метеорологически возможный 

МВУзерна, действительно возможный ДВУзерна и урожай в производстве     
УПРзерна (4). Анализ разнообразных агроэкологических категорий урожай-
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ности (ПУ, МВУ, ДВУ, УП), а также их соотношений и отличий позволяет су-
дить о природных и антропогенных ресурсах сельского хозяйства, а также об 
эффективности хозяйственного использования этих ресурсов. 

Рассмотрим обобщенные характеристики агроклиматических условий 
возделывания:

1. Степень благоприятствия метеорологических условий возделывания 
культуры характеризует соотношение МВУ и ПУ: 

                              Км = МВУ/ПУ ,  (6)

где Км – коэффициент благоприятствия метеорологических условий, отн. ед.
2. Соотношение УПР и МВУ устанавливает эффективность использования 

агроклиматических ресурсов. Если это соотношение рассчитано по средним 
многолетним данным, то оно отражает эффективность использования агрокли-
матических ресурсов

                                                Кaр =УПР / МВУ,   (7)

где Кaр  – коэффициент эффективности использования агроклиматических 
ресурсов, отн. ед.

Определим величины различных агроэкологических категорий урожайнос-
ти, с учетом внесенных нами модификаций, с привлечением более полной ин-
формации и наполнения этих категорий новым содержанием.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим рассчитанные значения динамики приростов потенциального 
урожая (ПУ) сои и ход декадных сумм фотосинтетически активной радиации 
(ФАР) за вегетационный период в Лесостепной зоне Украины (рис. 1).

   
Рис. 1. Динамика декадных сумм ФАР (∑ФАР) и приростов ПУ сои  

в Лесостепной зоне Украины.
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Из рис. 1 видно, что в первую декаду вегетации сумма ФАР составляет 6 кДж/
см2∙дек, а во второй декаде отмечен резкий скачек значений до 11,1  кДж/ см2∙дек. 
После этого идет плавное снижение сумм ФАР до 9,9  кДж/ см2∙дек. В по-
следующие периоды вегетации сои идет плавное возрастание сумм ФАР до 
11,8  кДж/см2∙дек. Это значение является максимальным для всего периода ве-
гетации. К концу вегетационного периода кривая хода сумм ФАР опускается 
до значений 10 кДж/см2∙дек. 

Для динамики приростов потенциального урожая (ПУ) (рис. 1) характерно, 
что приросты начинаются с отметки 89 г/м2∙дек. В следующей декаде отмеча-
ется резкий скачек, где уровень  ∆ПУ составляет 172 г/м2∙дек. С этого момента 
наблюдается плавное повышение прироста ПУ до 205,8 г/м2∙дек. После этого 
наблюдается небольшое снижение ∆ПУ, но в последующей декаде этот показа-
тель резко возрастает и достигает максимума до 225,7 г/м2∙дек.  К концу веге-
тационного периода, что приходит на фазу полной спелости, уровень прироста 
ПУ снижается до 148 г/м2∙дек. 

Рассмотрим динамику показателей водно-теплового режима посевов сои в 
течении вегетации в Лесостепной зоне Украины (рис. 2).

 

Рис. 2. Декадный ход характеристики водно-теплового режима посевов сои  
в Лесостепной зоне Украины.

Суммарное испарение в посевах сои (Е) имеет хорошо выраженную дина-
мику. В начале вегетации суммарное испарение за декаду составляет 19,4 мм, 
затем по мере роста температуры воздуха и выпадением количества осадков 
суммарное испарение может возрастать или убывать. Максимальное значения 
Е наблюдается во второй декаде и составляет 29,2 мм, минимальное значение 
наблюдается в  конце вегетации и составляет 14,1 мм.

Испаряемость (Е0) в начальный период вегетации сои составляет 23,4 мм. 
Далее во второй декаде происходит повышение испаряемости до 37,5 мм. За-
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тем небольшое понижение показателей с последующим повышением с чередо-
ванием понижения показателей испаряемости. Максимальное значения испа-
ряемость достигает в восьмой декаде и составляет 48,3 мм. В конце вегетации 
испаряемость уменьшается до 43,9 мм. 

Отношение суммарного испарения к испаряемости (Е/Е0) характеризу-
ет влагообеспеченность посевов. Анализ динамики отношения Е/Е0 (рис. 2) 
показывает, что в начале вегетации сои оно находится на отметке 0,83 отн.ед., 
постепенно снижаясь достигает наиболее низких значений за весь период и 
составляет 0,6 отн.ед. к концу вегетации.

Такой влаго-температурный режим обеспечил и соответствующий уровень 
хода приростов метеорологически – возможной урожайности (МВУ). Рассмо-
трим декадный ход приростов МВУ сои в течении вегетации (рис. 3).

   
Рис. 3. Декадный ход приростов метеорологически – возможного урожая (МВУ) сои  

в Лесостепной зоне Украины.

Кривая хода прироста МВУ в начальный период составляет 80,7 г/м2∙дек. 
Далее кривая хода в следующей декаде поднимается до 169, 5 г/м2∙дек. В по-
следующие периоды наблюдается ее плавный рост до 203,6 г/м2∙дек. После 
этого идет небольшой спад, затем снова наблюдается увеличение хода при-
ростов. Максимум наблюдается в восьмой декаде и составляет 208,9 г/м2∙дек. 
Затем приросты МВУ плавно снижаются и в конце вегетации составляют 
128,8  г/ м2∙дек. 

Ход динамики приростов действительно-возможного урожая (ДВУ) пред-
ставлен на рис. 4.

Анализ результатов показал, что для хода прироста действительно-воз мож-
ного урожая (ДВУ) характерно, что начинается с отметки 49,0 г/м2∙дек, затем на-
блюдается плавное повышение до шестой декады и составляет 123,8  г/ м2∙дек. 
Затем незначительно снижается до 116,2 г/м2∙дек, после чего ДВУ начинает 
расти, достигая максимума в восьмой декаде и составляет 126,9 г/м2∙дек, к кон-
цу вегетационного периода приросты ДВУ снижаются до 78,3 г/м2∙дек.
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Приросты урожайности на уровне УП начинаются с отметки 16,8 г/м2∙дек, 
после чего резко возрастают во второй декаде и составляют 35,2 г/м2∙дек. Затем 
плавно поднимаются, то снижаются достигая максимума в восьмой декаде до 
43,4 г/м2∙дек. В конце вегетационного периода УП резко снижается до отметки 
26,8 г/м2∙дек.

 

Рис. 4. Декадный ход приростов действительно – возможного урожая (ДВУ)  
и урожая в производстве (УП) сои в Лесостепной зоне Украины.

На основании выполненных расчетов нами была сделана оценка обобщенных 
характеристик агроклиматических условий возделывания и продуктивнос-
ти сои в Лесостепной зоне Украины, рассчитанные значения представлены в 
табл.  1.

Из табл. 1 видно, что продолжительность вегетационного периода в По-
лесье составляет 91 дней, сумма эффективных температур выше 10 °C	 за 
вегетационный период – 723 °С, в Лесостепи продолжительность вегетаци-
онного периода составляет 98 дней, сумма эффективных температур выше 
10 °С за вегетационный период – 789 °С, в Северной Степи и Южной Степи 
продолжительность вегетационного периода составляют 98 дней, 94 дней со-
ответственно, а сумма эффективных температур выше 10 °С в этих зонах со-
ставляет 930 °С, 1057 °С соответственно. Наименьшие значения суммы ФАР 
за вегетационный период возделывания сои наблюдаются в зоне Полесья и со-
ставляют 92 кДж/см2, а наибольшие значения суммы ФАР в районах Южной 
Степи – 111 кДж/см2. 

Также важным фактором в жизни растений является и влага. Наименьшее 
количество осадков наблюдается в районах Южной Степи – 169 мм, наиболь-
шее в районах Полесья – 270 мм.  Соответственно, что и потребность растений 
во влаге будет в районах Южной Степи (503мм), где наблюдаются наименьшее 
количество выпавших осадков. Для районов Полесья, Лесостепи и Северной 
Степи потребность растений во влаге составило 407 мм, 434 мм, 484 мм со-
ответственно.
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Таблица 1.
Обобщенные характеристики агроклиматических условий  

возделывания и продуктивности сои в Украине

№ 
п/п

Обобщенные показатели за период 
вегетации

Районы возделывания

Полесье Лесостепь Северная 
Степь Южная Степь

1 Сумма эффективных температур 
выше 10 ° 723 789 930 1057

2 Сумма ФАР, кДж/см2 92 99 109 111

3 Продолжительность вегетационно-
го периода, дни 91 98 98 94

4 Сумма осадков, мм 270 259 204 169

5 Потребность растений во влаге, мм 407 434 484 503

6
Коэффициент благоприятствия 
метеорологических условий (Км), 
отн.ед.

0,977 0,957 0,858 0,719

7
Коэффициент эффективности ис-
пользования агроклиматических 
ресурсов (Какл), отн.ед.

0,204 0,208 0,197 0,205

8 ПУ зерна, ц/га 76 80 83 86

9 МВУ зерна, ц/га  74 76 71 62

10 ДВУ зерна, ц/га  44 47 43 40

11 ПУ зерна, ц/га  15 16 13 12

Рассчитанные значения позволили оценить распределения различных 
агроэкологических категорий урожая зерна при его стандартной 14%-ной 
влажности (табл. 1). Максимальные значения ПУ зерна наблюдаются в райо-
нах Южной Степи и составляют 86 ц/га, что объясняется большей интенсив-
ностью ФАР в этих районах.  Наибольшие значения МВУ зерна, ДВУ зерна, 
УП зерна наблюдаются в районах Лесостепи  и составляют 76 ц/га, 47 ц/га, 
16  ц/га соответственно.  Для районов Южной Степи характерны наименьшие 
значения МВУ зерна  –  62 ц/га, ДВУ зерна – 40 ц/га, УП зерна – 12 ц/га.

 Степень благоприятствия метеорологических условий (Км) для 
возделывания сои из табл. 1 показал, что наибольшее значение (0,977 отн.ед.) 
наблюдается в Полесье, наименьшее значение (0,719 отн.ед.) наблюдается в 
Южной Степи. А оценка уровня эффективности использования агроклимати-
ческих ресурсов (Какл) для возделывания сои показал, что наиболее высокое 
значение (0,208 отн.ед.) наблюдается в Лесостепи, наиболее низкое значение 
(0,197 отн.ед.) наблюдается в Северной Степи.
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, при помощи выполненного моделирования нами дана 
оценка влияния агроклиматических условий на динамику приростов 
агроэкологических уровней урожайности культуры сои и выполнена оценка 
агроэкологических категорий урожайности зерна, а также оценена степень  
благоприятствия агроклиматических условий для возделывания сои в районах 
Лесостепи Украины.
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПРИРОСТІВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ 
КАТЕГОРІЙ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ

Резюме 
У даній роботі була запропонована модель оцінки динаміки приростів агро-

екологічних категорій врожайності сої і виконана узагальнена характеристика 
агрокліматичних умов вирощування та продуктивності сої в Лісостеповій зоні України.

Ключові слова: агроекологічні категорії врожайності, соя, продуктивність, темпе-
ратура, волого-температурний режим.
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ASSESSMENT THE GROWTH DYNAMICS OF SOYBEAN YIELD 
AGRO-ENVIRONMENTAL CATEGORIES

Abstract
In this paper a model of assessment the growth dynamics of soybean yield agro-ecolog-

ical categories was proposed and a generalized characteristic of agro-climatic conditions of 
soya cultivation productivity in the forest-steppe zone of the Ukraine was performed.

Purpose. Soybean is the most common, legume and oilseed crop of our planet. This ther-
mopiles leguminous plant is the short-day plant of the monsoon climate. 

Subject of the study. Regularities of the agro-climatic conditions influence on the forma-
tion of agro-ecological levels of soybean yield.

Purpose of the work is to develop a model and assess the impact of agro-climatic condi-
tions on the soybean yield formation and modeling this influence.

Methodology.  The theoretical basis of the study was to use the basic model of the as-
sessment of agro-climatic resources of crops productivity formation by A.N. Polevoy, based 
on H.G.Tooming concept about the maximum crop productivity. The model is based on the 
concepts of four levels of agro-ecological yield categories: potential yield (PY), meteorologi-
cally possible yield (MPY), actually possible yield (APY) and yield in the production (YP). 
Also we will consider the generalized characteristics of cultivation agro-climatic conditions: 
degree of favoring meteorological conditions of crop cultivation and efficiency of agro-cli-
matic resources use.



97

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

On the basis of mean annual meteorological and agro-meteorological data, as well as 
using information on organic and mineral fertilizers application, the formation of different 
agro-ecological levels of soybean yields in the Ukraine was modeled.

Finding. Calculated values   allowed us to estimate the dynamics of PY, MPY, APY and 
YP growth and the course of decadal sums of PAR during the growing season, which were 
calculated for forest-steppe zone of the Ukraine. The maximum value of PY, MPY, APY, YP 
growth and PAR sums reached in the eighth decade and are 225.7 g/m2 ∙ dec., 208.9 g/m2 ∙ 
dec., 126.9 g/m2 ∙ dec., 43.4 g/m2 ∙ dec. and 11.8 kJ/ cm2 ∙ dec. respectively. By the end and 
PAR sums of the growing season the growths and PAR sums are reducing.

Calculated values   allowed us to estimate the dynamics of hydrothermal regime of soy-
beans. Evapotranspiration (E) and evaporation (E0) have a well-defined trend. With increas-
ing air temperature and precipitation the evapotranspiration may increase or decrease. The ra-
tio of evapotranspiration to evaporability (E/E0) characterizes moisture availability of crops 
and varies from 0.83 relative units to 0.6 relative units by the end of the growing season. 

On the basis of calculations made the assessment of generalized characteristics of agro-
climatic conditions and productivity of soybean cultivation in the forest-steppe zone of the 
Ukraine. The highest values of grain MPY, grain APY, grain YP observed in forest-steppe ar-
eas, the lowest values   are typical for areas of Southern Steppe. The highest degree of favoring 
the meteorological conditions (Km) for soybean cultivation observed in Polesye, the smallest 
value (Km) is in Southern Steppe. The assessment of the level of agro-climatic resources 
use efficiency (Kakl) for soybean cultivation showed that the highest value observed in the 
forest-steppe areas, the lowest value is in Northern Steppe.

Conclusions. Thus, using the simulation we evaluated the impact of agro-climatic condi-
tions on the dynamics of agro-ecological yield growth levels of soybean crop and estimated 
agro-ecological categories of grain yield, as well as estimated degree of favoring agro-cli-
matic conditions for the soybean cultivation in the forest-steppe areas of the Ukraine.

Keywords: agro-ecological yield category, soybean, productivity, temperature, moisture 
and temperature regime.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЗА  ОЦІНКОЮ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

Представлена загальна характеристика якості ґрунтів в розрізі адміністративних 
районів. Проведено класифікацію земель за оцінкою якості ґрунтового покриву 
за вмістом стронцію-90, цезію-137, свинцю, кадмію, марганцю, ртуті. Проведено 
диференціацію земель півдня Одеської області за оцінкою якості ґрунтів.

Ключові слова: якість ґрунтів, класифікація, диференціація земель, південь 
Одеської області.

ВСТУП 

Території півдня Одеської області притаманна просторова неоднорідність 
рельєфу, ґрунтового покриву, кліматичних умов. Спостерігається високий рі-
вень сільськогосподарського використання земель в різних адміністративних 
районах, що в певній мірі призводить до забруднення ґрунтового покриву те-
риторії. Значної актуальності набувають дослідження спрямовані на оцінку 
якості ґрунтів, які характеризують внесок антропогенних чинників. Метою до-
слідження є оцінка якості ґрунтів, проведення класифікації та територіальної 
диференціації земель за їх станом якості, адже дана територія відноситься до 
найнапруженіших за екологічним станом територій. 

Виконана оцінка якості ґрунтів та проведена територіальна диференціація 
земель південних районів Одеської області може бути застосована для обґрун-
тування раціональної організації сільськогосподарських типів угідь. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вихідними матеріалами для проведення дослідження є результати обсте-
ження ґрунтового покриву за вмістом важких металів та концентрацією раді-
онуклідів півдня Одеської області проведені у 2000-2007 рр [1]. Для території 
півдня Одеської області авторами досліджено стан ґрунтів досліджуваної те-
риторії та запропоновано класифікацію земель за якістю ґрунтового покриву 
за вмістом стронцію-90, цезію-137, свинцю, кадмію, марганцю, ртуті [2]. В за-
ключній частині проведено диференціацію земель півдня Одеської області за 
оцінкою якості ґрунтів, яка дає наочне уявлення про просторовий розподіл цих 
показників.

© Л. О. Прикуп, 2014
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Одеська область входить в число найбільш напружених за екологічним ста-
ном територій внаслідок високого рівня антропогенного навантаження. Од-
нією із складових такого навантаження є сільськогосподарське виробництво, 
пов’язане із внесенням в ґрунт мінеральних добрив, діюча речовина яких за 
умови їх надлишку, може накопичуватися і досягати величин, які мають ток-
сичну дію на сільськогосподарські культури і ґрунтові мікроорганізми. Це 
обумовлює велике практичне значення досліджень, присвячених оцінці якості 
ґрунтів, в т.ч. за вмістом важких металів і радіонуклідів.

Досліджувана територія включає 10 адміністративних районів: Арцизь-
кий, Білгород – Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ові-
діопольський, Ренійський, Саратський, Тарутинський та Татарбунарський 
райони. Дана територія відноситься до районів зі значним сільськогосподар-
ським використанням земель. Орні сільськогосподарські угіддя тут становлять 
69,2 – 85,4% від загальної площі району. На території досліджуваних районів 
відмічається нерівномірний розподіл земельних угідь. Землям сільськогоспо-
дарського призначення належить провідна роль. Із оброблюваних земель най-
більші площі займає рілля, а найменші – сади. Більше 80% орних угідь при-
ходиться на Арцизький, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, 
Овідіопольський, Ренійський, Саратський, Тарутинський райони, а найменше 
(менше 80%) – Кілійський і Татарбунарський райони [3]. 

На досліджуваній території відмічається нерівномірний розподіл заповідної 
зони. В 3-х районах (Овідіопольському, Ренійському та Саратському) заповідні 
території відсутні, а в інших площі змінюються від 4 до 46741,9 га [3]. В Кілій-
ському районі відзначають найбільші площі заповідних територій – 46741,9  га, 
або 36,6% від загальної площі території району. Заповідні території Кілійського 
району становлять 72% від площі ріллі, що є найкращим показником для пів-
денних районів Одеської області. Лісові насадження та лісосмуги рівномірно 
поширені на території досліджуваних районів, але складають вони не більше 
9,5% від площі ріллі (в Тарутинському районі) та не менше 2,8% (в  Білгород-
Дністровського районі). 

Для території півдня Одеської області, в розрізі адміністративних районів, 
було запропоновано класифікацію агроекологічного стану земель, виконано 
аналіз і надано оцінку якості ґрунтів за вмістом важких металів і концентраці-
єю радіонуклідів: марганцю, свинцю, кадмію, ртуті, стронцію-90 і цезію-137 
(Mn, Pb, Cd, Hg, 90Sr, 137Cs) [2]. За єдиною методикою були складені карти у 
масштабі 1:50000 за концентрацією цезію і стронцію та вмістом у ґрунті свин-
цю, кадмію, марганцю і ртуті із застосуванням програми �uantum GIS як скла-
дової ArcGis. Диференціація південної частини Одеської області за вказаними 
показниками, які характеризують якість ґрунту, виконується на тлі складених 
карт класів якості. При проведенні тематичної диференціації півдня Одеської 
області за якістю ґрунтового покриву дані вмісту важких металів та концентра-
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ції радіонуклідів прив’язувалися до центру кожного району. Тобто, кожному 
адміністративному району була присвоєна як просторова, так і атрибутивна 
інформація. Диференціація території виконувалась на основі класифікації, 
критерієм якої є відношення вмісту важких металів та радіонуклідів до ГДК. 
Виділено чотири класи стану якості: 1) 0-25% ГДК; 2) 26-50% ГДК; 3) 51-75% 
ГДК; 4) 76-100% ГДК та його перевищення.

За вмістом міді та кобальту не було проведено диференціації території пів-
дня Одеської області із-за відсутності даних в Кілійському, Овідіопольсько-
му, Ренійському, Саратському та Тарутинському районах. Вміст міді в 3 рази 
більший ГДК в Болградському районі. В Ізмаїльському районі значення дося-
гає максимуму та рівне 9,8 мг/кг (рис. 1 а). В районах, що містять вихідну ін-
формацію за вмістом кобальту спостерігається перевищення ГДК за винятком 
Болградського району. Мінімальний вміст кобальту (рис. 1 б) спостерігається 
в Болградському районі, а максимальний – в Татарбунарському та змінюється 
в межах 4,7-6,8 мг/кг. 

Райони: 1-Арцизький; 2-Білгород-Дністровський; 3-Болградський; 4-Ізмаїльський; 5-Кілійський; 
6-Овідіопольський; 7-Ренійський; 8-Саратський; 9-Тарутинський; 10-Татарбунарський

Райони: 1-Арцизький; 2-Білгород-Дністровський; 3-Болградський; 4-Ізмаїльський; 5-Кілійський; 
6-Овідіопольський; 7-Ренійський; 8-Саратський; 9-Тарутинський; 10-Татарбунарський

Рис. 1 Вміст міді (а) та кобальту (б) в ґрунтовому покриві досліджуваної території

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

райони

Co
, м

г/к
г

Co, мг/кг
ГДК

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

райони

Cu
, м

г/к
г

Cu, мг/кг
ГДК



101

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Найменша концентрація 137Cs для даної території спостерігається в Тару-
тинському районі (0,11Кі/км2), а найбільша – в Ренійському (0,24 Кі/км2). Се-
редній вміст 137Cs складає 0,152 Кі/км2 (рис. 2). 

Рис. 2. Просторовий розподіл концентрації цезію  
в південних районах Одеської області

Найкращі агроекологічні умови якості ґрунтів спостерігаються майже по 
всій території півдня Одеської області, за винятком Кілійського та Ренійського 
районів, де концентрація становить 0,22 та 0,24 Кі/км2 відповідно. Так показ-
ники належать до першого та другого класу якості ґрунтів. Відповідно розро-
бленої класифікації агроекологічні умови можемо характеризувати, як добрі, 
тому що дані величини віднесено до 1-го та 2-го класу якості ґрунтового по-
криву. На території Арцизького, Саратського, Тарутинського, Болградського та 
Татарбунарського районів концентрація змінюється від 0,11 до 0,12 Кі/км2. На 
території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського адміністративних районів 
концентрація цезію-137 становить 0,15 Кі/км2, а на території Овідіопольсько-
го – сягає 0,17 Кі/км2. 

Середній вміст 90Sr в ґрунтовому покриві території становить 0,044 Кі/км2 
(рис. 3). Найбільша концентрація 90Sr відзначається у ґрунтах Кілійського ра-
йону (0,06 Кі/км2), а найменша – у ґрунтах Саратського (0,03 Кі/км2), але в жод-
ному районі не спостерігається перевищення ГДК. Територія півдня Одеської 
області за якістю ґрунтового покриву за вмістом 90Sr належить до 1-го кла-r належить до 1-го кла- належить до 1-го кла-
су, що свідчить про найкращі агроекологічні умови. На території Ренійсько-
го, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів концентрація становить 
0,05  Кі/км2. Концентрація 90Sr збільшується з півночі на південь. 

Вміст свинцю в ґрунтовому покриві адміністративних районів становить 
9,4-13,3 мг/кг. Найвищий вміст свинцю спостерігається в ґрунтах Кілійського 
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району, найменший – в Болградському. Середній вміст свинцю в ґрунтовому 
покриві становить 10,9 мг/кг. Всі адміністративні райони належать до 2-го кла-
су даної класифікації (рис. 4), тому агроекологічні умови на території можемо 
характеризувати, як добрі. 

Рис. 4. Просторовий розподіл вмісту свинцю у ґрунтах півдня Одеської області

Рис. 3. Просторовий розподіл концентрації стронцію в південних районах Одеської області
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Вміст свинцю в ґрунтовому покриві Болградського, Арцизького, Татарбу-
нарського та Білгород-Дністровського районів не перевищує 10 мг/кг. Вищі 
концентрації свинцю зосереджені на території крайніх північних (Овідіополь-
ського, частково Тарутинського та Саратського) та південних районів (Реній-
ського, Ізмаїльського та Кілійського).

Вміст кадмію в ґрунтовому покриві значно коливається та змінюється від 
0,11 до 0,67 мг/кг (рис. 5). Середній вміст по району становить 0,325 мг/кг. 
В  жодному районі не спостерігається перевищення ГДК. Найменший вміст 
спостерігається в 3-х районах: Арцизькому, Білгород-Дністровському та Та-
тарбунарському (0,11 мг/кг), а найвищий відзначається в Тарутинському ра-
йоні (0,67 мг/кг). На території Ренійського району вміст кадмію становить 
0,57  мг/ кг, а на території Овідіопольського – 0,6 мг/кг. Виявлено закономір-
ність, що вищі концентрації кадмію, як і свинцю, зосереджені в ґрунтовому 
покриві крайніх північних та південних районів.

Рис. 5. Просторовий розподіл вмісту кадмію у ґрунтах півдня Одеської області

Середній вміст марганцю по всім районам рівний 58,3 мг/кг (рис. 6). Адміні-
стративні райони досліджуваної території належать до 3-го та 4-го класу, тому 
агроекологічні умови ґрунтового покриву незадовільні. На території Ізмаїль-
ського, Болградського, Арцизького, Тарутинського та Білгород-Дністровського 
районів відношення величин до ГДК змінюється в межах 51-75%, а на тери-
торії Ренійського, Кілійського, Татарбунарського, Саратського та Овідіополь-
ського адміністративних районів показники перевищують ГДК. 

Середній вміст ртуті по території становить 0,0879 мг/кг, а ГДК ртуті 
2,1  мг/ кг, тобто в даних районах не спостерігається перевищення допустимої 
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норми. Найнижчий вміст ртуті спостерігається на території Арцизького, Бол-
градського та Ізмаїльського районів (рис. 7). В Овідіопольському районі спо-
стерігаємо найвищий вміст ртуті (0,1760 мг/кг) в ґрунтовому покриві. В межах 
Татарбунарського, Саратського та Білгород-Дністровського районів вміст ртуті 
в ґрунтовому покриві змінюється від 0,0465 до 0,0628 мг/кг. 

Рис.7. Просторовий розподіл вмісту ртуті у ґрунтах півдня Одеської області

Рис. 6. Просторовий розподіл вмісту марганцю у ґрунтах півдня Одеської області
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Найвищий вміст ртуті спостерігається на території Ренійського та Овіді-
опольського районів, де відповідно становить 0,1717 та 0,176 мг/кг, а на тери-
торії Тарутинського та Кілійського районів – 0,13 мг/кг. 

ВИСНОВКИ 

Особливості організації різних типів угідь визначають вплив антропоген-
них чинників на якість ґрунтового покриву. Відзначено, що найбільшу площу 
угідь займає рілля, а найменшу – об’єкти природно-заповідного фонду, лісо-
смуги, чагарники. 

Відзначається неоднакове коливання стану земель за вмістом важких ме-
талів та радіонуклідів. Вміст стронцію-90 і цезію-137 становить відповідно 
0,03-0,04 і 0,11-0,24 Кі/км2 за величини ГДК (гранично допустимої концентра-
ції) 0,15 і 1,0 Кі/км2. Вміст кадмію, цинку, свинцю і ртуті у ґрунтах не пере-
вищує відповідних ГДК. Найбільший вміст свинцю спостерігається в ґрунтах 
Кілійського і Ренійського районів, а найменший – в ґрунтах Тарутинського, 
Саратського і Арцизького районів. Найвищий вміст кадмію відзначається в Та-
рутинському районі (0,67 мг/кг). Високий вміст ртуті у ґрунті простежується 
в Кілійському, Ренійському та Тарутинському районах досягаючи максиму-
му в Овідіопольському районі і складає 0,1760 мг/кг. Найгірша якість ґрунтів 
спостерігається за вмістом міді і кобальту, де величина ГДК перевищується в 
2,5-3,0 рази. Найбільший негативний внесок в погіршення якості ґрунтів вно-
сить марганець, мідь і кобальт за якими спостерігається 3 та 4 класи якості 
відповідно, що свідчить про поганий та найгірший стан.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ЮГА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА  ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА ПОЧВ

Резюме
Представлена общая характеристика качества почв в разрезе административных 

районов. Проведена классификация земель за оценкой качества почвенного покрова 
по содержанию стронция-90, цезия-137, свинца, кадмия, марганца, ртути. Проведено 
дифференциацию земель юга Одесской области за оценкой качества почв. 

Ключевые слова: качество почв, классификация, дифференциация земель, юг 
Одесской области. 

L.O. Prykup, a graduate student 
Dean’s Office Faculty of Environmental 
Odessa State Environmental University 
Lvovskyaa St., 15, Odessa, Ukraine 

DIFFERENTIATION OF THE LAND ASSESSMENT OF SOIL QUALITY 
OF THE SOUTHERN PART OF ODESSA REGION 

Abstract
The aim of the study is to assess the quality of soil classification and carrying out 

territorial differentiation of land as their quality, because this territory belongs to strenuous 
for the ecology of areas. For the area south of Odessa region studied soil condition study 
area and proposed land classification for quality of soil. Differentiation of land of the south 
of Odessa region according to soil quality, which gives a visual representation of the spatial 
distribution of these parameters. For a single method were drawn maps in scale 1:50000 at 
concentrations of cesium and strontium content in the soil and lead, cadmium, manganese 
and mercury using �uantum GIS program as part ArcGis. The worst quality observed in 
soils containing copper and cobalt, where the value exceeded the norm in 2,5-3,0 times. The 
largest negative contribution to the deterioration of soil quality makes manganese, copper 
and cobalt, which is observed 3 and 4 classes of quality, respectively, indicating that the poor 
and the worst condition.

Key words: the soils quality, classification, differentiation of land, south of Odessa 
region. 
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ТЕНДЕНЦІЇ І НАПРАВЛЕНІСТЬ СУЧАСНОГО ҐРУНТОТВОРЕННЯ 
ТА ЕВОЛЮЦІЇ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Викладено результати дослідження у 2010-2014 рр. тенденцій і направленості су-
часного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів о. Зміїний. Спрогнозовано два сценарії 
подальшого ґрунтотворення і еволюції ґрунтів: екологічно оптимістичний за умо-
ви збереження існуючого покриву степової трав’яної рослинності і прогресуючої 
інтенсифікації процесу ґрунтотворення і чорноземоутворення зокрема та екологічно 
загрозливий при погіршенні стану природного середовища. Обґрунтовано пріоритетні 
напрямки раціоналізації використання та збереження унікальної степової природи, 
ґрунтів і ґрунтового покриву острова.

Ключові слова: острів Зміїний, ґрунтотворення, еволюція ґрунтів, сценарії 
еволюції.

ВСТУП

Проблема ґрунтотворення загалом та еволюції ґрунтів зокрема – одна із 
ключових у ґрунтознавстві. Вона неодноразово і різнобічно розглядалась в ро-
ботах В. В. Докучаєва, В. Р. Вільямса, С. О. Захарова, О. А. Роде, В. А. Ковди, 
І.  П. Герасимова, М. А. Глазовської, С. В. Зонна, І. А. Крупенікова, І. В. Івано-
ва, О. М. Геннадієва, О. Л. Александровського, Ф. І. Козловського, В. О. Тар-
гульяна та багатьох інших. В теоретичному відношенні еволюція ґрунтів роз-
глядається поряд і на рівні з ґенезою ґрунтів. Їх відмінності визначаються не 
характером самих процесів, а субстратом: у першому випадку – материнською 
породою, у другому – утвореним раніше ґрунтом.

Ґрунтотворення (ґрунтотворний процес) – це процес довготривалий і не-
зворотний. Причому інтенсивність як його окремих явищ і ЕҐП, так і процесу 
загалом може суттєво різнитися у залежності від різних умов і причин. Крім 
цього, процес ґрунтотворення характеризується циклічністю з проявами різ-
них стадій у процесі формування профілю ґрунту, його складу і властивостей. 
Кожна із стадій утворення і розвитку ґрунту вирізняється певною сукупністю 
якісних ознак, зміна яких впродовж процесу ґрунтотворення і називається ево-
люцією ґрунтів [9]. Іншими словами, процес еволюції ґрунтів можна визначити 
як процес доволі складної і довготривалої зміни ґрунтотворення в напрямку 
до зрілого стану ґрунтів і наступного перетворення зрілих ґрунтів під впливом 
зміни умов середовища чи саморозвитку біогеоценозу. 

© І. В. Леонідова, 2014
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Швидкість процесу ґрунтотворення з часом уповільнюється, відповідно і 
ґрунти, досягнувши тих чи інших стадій розвитку, в подальшому змінюються 
(еволюціонують) значно повільніше. В результаті деякі стадії ґрунтотворення 
можуть бути довготривалими, а стан ґрунтів здаватись навіть сталим і рівно-
важним. Однак на любій стадії розвитку / еволюції ґрунту ґрунтотворний про-
цес не є замкнутим чи зворотним у своїх річних циклах, і ґрунт продовжує 
еволюціонувати / змінюватися в процесі саморозвитку біогеоценозу за визна-
чального впливу живих організмів, і рослинності зокрема [9]. 

Мета роботи – з’ясування тенденцій і направленості сучасного ґрунтотво-
рення та еволюції ґрунтів о. Зміїний. Об’єкт дослідження – ґрунтотворення та 
еволюція ґрунтів острова. Предмет дослідження – сучасні процеси утворення 
і розвитку ґрунтів острова, тенденції, направленість і швидкість їх зміни в різ-
них природно-екологічних умовах. Актуальність, наукова новизна та теоре-
тичне і практичне значення роботи в тому, що на основі пізнання процесів 
утворення і розвитку ґрунтів, вивчення швидкості їх зміни можна спрогнозува-
ти подальший розвиток ґрунтів і зміни їх еколого-продуційного потенціалу та 
ландшафту загалом. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ І РОБІТ

В основу роботи покладено результати виконаних нами у 2010-2014 рр. до-
сліджень природних умов і чинників та процесів утворення ґрунтів острова, 
сформованості і будови їх профілю, речовинно-хімічного складу, властивостей 
та географо-генетичних особливостей і закономірностей поширення залеж-
но від оролітологічної приуроченості, а відповідно від рівня зволоженості та 
сформованості і продуктивності покриву трав’яної рослинності. При виконан-
ні роботи використано традиційні методи ґрунтово-генетичних і порівняльно-
географічних (порівняльно-профільних) досліджень. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У світлі викладеного висловимо своє бачення подальших вірогідних тен-
денцій і направленості ґрунтотворення та еволюції ґрунтів о. Зміїний. Базую-
чись на досвіді прогнозування стану ґрунтів Молдови [6], попередньо визна-
чимо два вихідні положення щодо прогнозування тенденцій і направленості 
ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова. Перше, прогноз базується на ви-
явленні (передбаченні) тенденцій і направленості любого процесу шляхом 
умовного продовження чи екстраполяції у майбутнє відомих чи встановлених 
його нинішніх тенденцій і закономірностей. І друге: виходячи із суті прогно-
зів як чогось очікуваного, вони не можуть бути однозначними (одноваріантни-
ми). Пропонуються два сценарії прогнозу залежно від стану і тенденції зміни 
природно-господарського середовища острова: екологічно оптимістичний за 
умови збереження покриву степової трав’яної рослинності і прогресуючого 



109

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

зростання еколого-ресурсного потенціалу біогеоценозів та ємності біоколоо-
бігу хімічних елементів і речовин, а відповідно і прогресуючої інтенсифікації 
процесу ґрунтотворення і чорноземоутворення зокрема, та екологічно загроз-
ливий при погіршенні природно-екологічного стану середовища.

За вихідну і визначальну передумову для прогнозування еволюції ґрунтів 
острова за екологічно оптимістичним сценарієм слід прийняти покритість 
більшої частини його території практично незайманою степовою трав’яною 
рослинністю в умовах заповідного режиму (не коситься, не випасається). 
На поверхню і в ґрунтову товщу тут щорічно поступає значна маса опаду 
трав’яної рослинності, що засвідчує прогресуючу інтенсивність біоколообігу 
хімічних елементів і речовин. У верхній частині профілю ґрунту формується 
горизонт дернини (Нd), на який щорічно накладається опад відмерлої надзем-d), на який щорічно накладається опад відмерлої надзем-), на який щорічно накладається опад відмерлої надзем-
ної фітомаси (горизонт чи шар степової повсті Нс). В результаті під покривом 
трав’яної рослинності формується органогенний горизонт Нс+ Нd, де зосеред-d, де зосеред-, де зосеред-
жено 60-70  % фітомаси трав, яка і є основним джерелом чи передумовою гу-
мусо– і ґрунтотворення на острові, і чорноземоутворення зокрема. Органо-
генний горизонт під покривом трав’яної рослинності характеризується дуже 
високою здатністю акумулювати і зберігати атмосферну вологу, яка власне й 
активізує наростання біомаси та забезпечує сприятливі умови для формуван-
ня максимально кореневмісного горизонту саме у верхніх 15-25 см товщі. Це 
призводить до поступового збільшення потужності як гумусоакумулятивного 
горизонту, так і профілю ґрунтів (чорноземних, примітивних) загалом шляхом 
наростання товщі доверху [3, 7].

Найсприятливіші умови для розвитку рослинності, а відповідно ґрунтотво-
рення і чорноземоутворення зокрема, на делювіально-акумулятивних підніж-
жях схилів та днищах понижень, куди поступає додаткова (до атмосферної) 
волога із гіпсометрично вищих рівнів поверхні. Відносно краще вологоза-
безпечені також західна і північна частини острова порівняно із ксероморф-
нішими східною і північною частинами [7]. Відповідно суттєво різняться 
умови ґрунто- і чорноземоутворення в межах цих частин території острова, 
що проілюструємо двома ґрунтово-рослинно-оролітологічними профілями – 
ҐРПОЗ-2 у південній відносно ксероморфнішій частині острова і ҐРПОЗ-5 у 
північній краще вологозабезпеченій частині, схил якої ускладнений улогови-
нами відносною глибиною від 1-3 до 5-7 м (рис. 1). Як бачимо із рисунка, в 
умовах вологозабезпеченіших північної і західної частин острова, й особливо 
на підніжжях схилів та днищах понижень суттєво потужніший ґрунтово– 
рослинний покрив порівняно із ксероморфнішими південною і східною час-
тинами. Потужність профілю чорноземних ґрунтів у першому випадку сягає 
45-55, а на днищах улоговин 65-75 см. В умовах кращої вологозабезпеченості 
суттєво менша доля примітивних ґрунтів у структурі ґрунтового покриву по-
рівняно із ксероморфнішими східною і південною частинами – відповідно 1-2 
(рідко до 4 %) і 6-9 % поверхні.
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Рис. 1. Ґрунтово-рослинно-оролітологічні профілі о. Зміїний [за 2]  
(масштаб горизонтальний 1:500, масштаб вертикальний 1:200)

Отже, нині очевидні відмінності умов і процесів ґрунтотворення та ґрунтів 
острова у залежності від геоморфно-гіпсометричної та експозиційної приуро-
ченості, а відповідно й ступеня зволоженості, сформованості покриву степової 
трав’яної рослинності та її біопродуктивності. 

За квазістабільних природно-екологічних умов у подальшому відміннос-
ті процесів та потужнісно-профільної вираженості ґрунтотворення, віро-
гідно, збережуться, а еволюція ґрунтів острова відбуватиметься у напрямку 
незворотно-поступального посилення їхніх чорноземних властивостей і ха-
рактеристик. 

Дослідження засвідчили, що чорноземні ґрунти острова вирізняються не-
звично високим вмістом гумусу (до 12-15 %) гуматного типу та доступних рос-
линам форм NРК. Водночас вони некарбонатні, кислі, ненасичені основами, у 
складі гумусу домінує фракція бурих гумінових кислот ГК-1. Причому догори 
по профілю поступово зростає вміст увібраних основ і головно Са, знижується 
ступінь кислотності, а в складі гумусу верхніх горизонтів утворюється фракція 
ГК-2. Наймовірніше, зростання вмісту кальцію у верхніх горизонтах ґрунтів – 
це результат його біогеохімічної акумуляції в процесі чорноземоутворення 
під покривом кальцефільної степової трав’яної рослинності. З інтенсифікаці-
єю процесу чорноземоутворення верхні горизонти ґрунтів збагачуються Са, 
суттєво зростає його кількість у ґрунтовому розчині і вбиральному комплексі 
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ґрунтів, знижується кислотність, утворюється фракція ГК-2 у складі гумусу 
[5,  8 та ін.].

Як засвідчили дослідження В. В. Пономарьової і Т. О. Плотнікової [8], фор-
мування гумусового і карбонатного горизонтів у профілі чорноземних ґрун-
тів – це єдиний процес, впродовж якого утворення цих горизонтів генетично і 
речовинно взаємопов’язані. Сутність чорноземоутворення трактується як ре-
зультат одночасного і значною мірою рівноважного протікання двох генетично 
і біогеохімічно споріднених процесів – гуміфікації рослинних решток і утво-
рення ГК, здатних осаджуватись кальцієм, та мінералізації рослинних решток з 
утворенням бікарбонату кальцію, частина якого осаджується ГК і зв’язується з 
ними у формі ГК-Са (ГК-2). Друга, надлишкова частина бікарбонату Са мігрує 
донизу і в багатовіковому результаті чорноземоутворення акумулюється під 
гумусовим горизонтом у формі СаСО3. Процес же формування карбонатного 
горизонту обмежується розвитком першого, оскільки в обох одне і те ж матері-
альне джерело – певна маса рослинних решток. Формування зрілого чорнозем-
ного профілю із типовими гуматно-гумусовим і карбонатним горизонтами за 
різними оцінками триває від 2-3 (5) до 10 тис. років [1, 3 та ін.]. 

Домінує уявлення, що сталість чорноземного процесу і стабільність чор-
ноземних ґрунтів загалом забезпечуються карбонатністю порід. На думку 
Афанасьєвої [1] та Пономарьової і Плотнікової [8], правильніше вважати, що 
власне процес чорноземоутворення формує карбонатний горизонт і забезпе-
чує сталість чорноземному типу ґрунтотворення і сформованих в результаті 
чорноземних ґрунтів. Тобто, сталість як процесу чорноземоутворення, так і 
чорноземних ґрунтів забезпечується самою біогеохімічною сутністю процесу 
утворення чорноземів: біогенно новоутворений кальцій осаджує і закріплює у 
гумусоакумулятивному горизонті профілю гумусові речовини, які й утриму-
ють його від вимивання.

Зазначимо також, що за екологічно оптимістичного сценарію еволюції ґрун-
тів острова при збереженні покриву степової трав’яної рослинності практич-
но виключаються прояви ерозії ґрунтів. Як засвідчили результати проведених 
нами на острові вперше ґрунтово-гідрологічних досліджень [7] та аналогічні 
дослідження інших авторів [4, 5 та ін.], степова трав’яна рослинність та верхні 
високоорганогенні горизонти сформованих під її покривом ґрунтів здатні за-
пасати і утримувати значну кількість атмосферної вологи, яка витрачається ви-
ключно на водозабезпечення рослин і транспірацію. Лише незначна кількість 
вологи поступає на підґрунтовий стік і ще менше – на стік поверхневий, який 
власне і спричинює ерозію ґрунтів. Тобто, покрив степової трав’яної рослин-
ності та горизонт дернини сформованих тут ґрунтів служать природною пере-
поною для процесів їх ерозії.

На ділянках зведення чи розрушення покриву степової трав’яної рослин-
ності локально констатуються прояви ґрунтової ерозії, особливо на схилах, де 
і природно утворені профілі ґрунтів менш потужні через відносну ксероморф-
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ність умов природного середовища. Тут очевидні ознаки екологічно загрозли-
вого сценарію подальшої направленості ґрунтотворення та еволюції ґрунтів 
острова. Посилення господарського навантаження на природне середовище, 
зведення / розрушення при цьому покриву трав’яної рослинності та розвиток 
ерозійних процесів може зруйнувати загалом нестійкі екосистеми острова і 
ґрунтовий покрив як їх складову. В результаті, на думку науковців-ботаніків, це 
може призвести до оголення острова і перетворення його « … у непривабливий 
кам’янистий останець серед моря» [10, с. 184].

Отже, за нинішнього «нормального» (природного) стану та еволюції біогео-
ценозу о. Зміїний при збереженні покриву степової трав’яної рослинності про-
стежуватиметься тенденція до інтенсифікації дерново-гумусоакумулятивного 
(чорноземного) процесу ґрунтотворення. В результаті у ґрунтах посилювати-
муться чорноземні властивості і характеристики: зростатиме потужність гу-
мусового горизонту, вміст і запаси гумусу гуматного типу, кількість основ і 
кальцію зокрема, знижуватиметься кислотність і кам’янистість, у складі гу-
мусу утворюватиметься фракція ГК-2 та ін. Тобто, подальше ґрунтотворення 
та еволюція ґрунтів на більшій частині острова відбуватиметься у напрямку 
незворотно-поступального наростання чорноземних властивостей і характе-
ристик, чому в значній мірі сприяє існуючий покрив степової трав’яної рос-
линності.

ВИСНОВКИ

1. Спрогнозовано тенденції і направленість ґрунтотворення та еволюції 
ґрунтів о. Зміїний за екологічно оптимістичним і екологічно загрозливим сце-
наріями.

2. На підставі матеріалів дослідження природних чинників і процесів ґрун-
тотворення і чорноземоутворення зокрема, закономірностей і тенденцій їхньої 
просторової зміни та з врахуванням заповідного статусу острова і покритості 
більшої частини його поверхні степовою трав’яною рослинністю прогнозуєть-
ся в подальшому екологічно оптимістичний сценарій тутешнього ґрунтотво-
рення та еволюції ґрунтів за умови збереження існуючого покриву трав’яної 
рослинності. 

3. Результатом екологічно оптимістичного подальшого ґрунтотворення буде 
зростання потужності ґрунтів острова доверху та незворотно-поступальне по-
силення їхніх чорноземних властивостей і характеристик.
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ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ПОЧВ ОСТРОВА 
ЗМЕИНЫЙ

Резюме
Изложены результаты исследования в 2010-2014 г.г. тенденций и направленности 

современного почвообразования и эволюции почв о. Змеиный. Спрогнозировано два 
сценария дальнейшего почвообразования и эволюции почв: экологически оптимисти-
ческий при условии сохранения существующего покрова степной травянистой расти-
тельности и прогресирующей интенсификации процеса почвообразования и чернозе-
мообразования в частности, и экологически угрожающий при ухудшении состояния 
природной среды. Обоснованы приоритетные направления рационализации использо-
вания и сохранения уникальной степной природы, почв и почвенного покрова острова.

Ключевые слова: остров Змеиный, почвообразование, эволюция почв, сценарии 
эволюции.
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TENDENCIES AND DIRECTIVITY OF THE ONGOING SOIL 
FORMATION AND SOIL EVOLUTION ON THE ZMIINY ISLAND

Abstract
This research has its aim in uncovering the tendencies and directivity of the Zmiiny is-the tendencies and directivity of the Zmiiny is-

land soil formation and soil evolution. The subject of this research embraces the ongoing 
processes of the soil formation and development, as well as the tendencies and directivity of 
the soil alterations in the different natural and ecological conditions of the island. A scope of 
the soil genesis and comparative geographic methods have been applied to meet the declared 
aims. Thus, the research includes results of the preceding 2010-2014 analyses of the natural 
conditions, factors and processes of the soil formation on the island, as well as assessment 
of the constitution of the soil profiles, their chemical composition and specifications in ac-
cordance to the the ornithological diversity and humidity levels. Two possible scenarios for 
the ongoing processes have been outlined. The first or ecologically optimistic relies upon the 
preservation of the existing steppe vegetation layer and further intensification of the soil– 
and black soil formation. The second or ecologically threatening is possible under the condi-
tions of constantly deteriorating natural environment. The major objectives for the rational 
usage and preservation of the unique steppe vegetation and isle soils have been discussed.

Keywords: Zmiiny island, soil formation, soil evolution, evolutionary scenarios
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ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ 

Викладено результати вивчення гранулометричного складу чорноземних ґрунтів 
острова Зміїний, що сформувались на щільних кислих силікатних породах. Установ-
лено специфічність і особливості їх гранулометричного складу. Проведено визначен-
ня класифікаційної належності сформованих ґрунтів за їх гранулометричним складом 
в класифікаційних системах вітчизняної і зарубіжної наукових шкіл ґрунтознавчо-
географічної науки.

Ключові слова: острів Зміїний, процес чорноземоутворення, гранулометричний 
склад, класифікація Н. Качинського, класифікація А. Аттеберга.

ВСТУП

Гранулометричний склад являється одним із головних показників при ха-
рактеристиці ґрунтів. Він визначає багато сторін процесу ґрунтоутворення і 
господарського використання ґрунтів. Від нього в значній мірі залежать фізич-
ні властивості (щільність, шпаруватість, водопроникність і вологоємкість, по-
вітрепроникність, кількість доступної і недоступної рослинам вологи), фізико-
механічні властивості. Оскільки гранулометричний склад ґрунтів визначає їх 
питому поверхню, тобто сумарну поверхню всіх часток ґрунту в одиниці маси 
або об’єму, відповідно він впливає на гумусонакопичення, обмінні реакції у 
ґрунті, живлення рослин. Отже, гранулометричний склад ґрунтів є фундамен-
тальною, базовою його властивістю, що визначає інші його властивості і ха-
рактеристики.

Гранулометричний склад ґрунту в значній мірі успадковується від вихід-
ної материнської гірської породи і в своїх загальних рисах мало змінюється 
в процесі ґрунтоутворення. При формуванні ґрунтів на щільних скельних по-
родах, що протікає практично одночасно з вивітрюванням порід, має місце 
фізичне подрібнення порід на механічні елементи різної величини. Відповід-
но більшість гранулометричних елементів в цьому разі генетично первинні, 
успадковані від вихідної материнської породи. Органічні і органо-мінеральні 
гранулометричні частки генетично пересічно вторинні, новоутворені в процесі 
формування ґрунту [12].

Сьогодні країни світу стають все більш взаємозалежними, насамперед, в 
питаннях постачання продовольства і різноманітної сільськогосподарської 

© М. Й. Тортик, А. О. Буяновський, 2014



116

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

продукції. Разом з тим, вже давно назріло питання наявності погодженої ін-
формації про ґрунти. Необхідно скорелювати існуючі класифікації ґрунтів, пе-
рейти до єдиних критеріїв визначення властивостей ґрунтів (в т.ч. і грануломе-
тричного складу). Це в значній мірі полегшить обмін інформацією та посилить 
взаємозв’язки на міжнародному рівні.

Актуальність, наукова новизна та практична значимість цієї роботи в 
тому, що такі дослідження для ґрунтів о. Зміїний проведені вперше, їхні ре-
зультати, безперечно, будуть затребуваними практикою подальшого дослі-
дження ґрунтів і картографування ґрунтового покриву острова. Основна мета 
роботи – висвітлення особливостей гранулометричного складу ґрунтів о. Змі-
їний і кореляція вітчизняної та міжнародної класифікацій ґрунтів за їх грану-
лометричним складом. Для досягнення мети нами були поставлені та виріше-
ні наступні завдання: 1). схарактеризовано умови і процеси ґрунтотворення в 
умовах о. Зміїний; 2). проаналізовано результати вивчення гранулометричного 
складу ґрунтів острова та класифікувати ці ґрунти за гранулометричним скла-
дом у різних класифікаційних системах. Об’єктом нашого дослідження є ґрун-
ти острова Зміїний, а предметом –гранулометричний склад ґрунтів острова та 
його особливості. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Нині в світі прийняті два основних принципи побудови класифікацій ґрун-
тів по гранулометрії. В країнах СНД прийнята класифікація Н. А. Качинсько-
го, що базується на співвідношенні відносного вмісту фізичної глини (часток 
менше 0,01 мм) і фізичного піску (часток більше 0,01 мм) з урахуванням вмісту 
домінуючих фракцій. Міжнародна класифікація А. Аттеберга ґрунтується на 
врахуванні відносного вмісту фракцій піску (2-0,05 мм), пилу (0,05-0,002 мм) і 
глини (< 0,002 мм). Для переведення назви ґрунту по гранулометрії із вітчизня-
ної класифікації в міжнародну постає певна проблема. Справа в тому, що кла-
сифікації відрізняються за кількістю фракцій (класифікація Качинського двох-
мірна, а Аттеберга – трьохмірна). Крім цього, і розміри (величини) фракцій в 
цих класифікаціях не співпадають. Отже прямий перехід із однієї класифікації 
в іншу неможливий. Перехід можливий лише через побудову кумулятивної 
кривої, находження вмісту вказаних трьох фракцій і визначення класифікацій-
ної належності ґрунтів за гранулометричним складом з використанням трикут-
ника Ферре [12]. Про це і буде мова нижче.

Починаючи з 2003 року, коли співробітниками кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів вперше були започатковані дослідження ґрунтів і ґрунтового 
покриву острова Зміїний, на його території було закладено більше 20 ґрунто-
вих розрізів, 2 геоморфолого-ґрунтові трансекти в північній і північно-східній 
частинах острова, 6 ґрунтово-рослинно-оролітологічних профілів, 9 станцій 
фітоценотично-ґрунтових досліджень. Польові і лабораторно-аналітичні до-
слідження ґрунтів острова проводились згідно із вітчизняними загальноприй-
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нятими методиками та інструкціями [11,12] з врахуванням місцевої специфіки. 
Вміст скелетної частини ґрунту в зразках визначали шляхом її відокремлення 
від дрібнозему на ситі з діаметром отворів 1 мм. Гранулометричний склад дріб-
нозему визначали методом піпетки, яка носить назву «Піпетка Качинського – 
Робінсона – Кьохля». При підготовці зразків ґрунтів для визначення грануло-
метричного складу дрібнозему ґрунтів використовувався прискорений варіант 
диспергації ґрунту за допомогою пірофосфату натрію, який сьогодні найбільш 
широко використовується у світовій практиці.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Матеріали майже десятирічних досліджень на острові висвітлені в багатьох 
публікаціях співробітників кафедри, в тому числі і в колективній монографії 
2008 року «Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» [1-8,10,13]. У всіх цих 
публікаціях авторами однозначно констатується специфічність умов і процесів 
острівного ґрунтоутворення. У зв’язку із виходами на денну поверхню щіль-
них порід, частка яких на різних ділянках острова варіює від 5-10 до 30-50% 
площі, а інколи і більше, ґрунтовий (точніше рослинно-ґрунтовий) покрив ост-
рова локально-фрагментарний із різною просторовою потужністю ґрунтових 
профілів у залежності від глибини залягання від поверхні підстеляючих щіль-
них порід. На міжскельних ділянках малопотужного щебенювато-кам’янистого 
елювію чи елюво-делювію сформувались чорноземні ґрунти неповнорозвине-
ні і короткопрофільні. Зазвичай кора вивітрювання на таких ділянках переви-
щує 10-12 см і складає 20-25 см на схилах ухилом 2-5(8º), а на виположено-
шлейфових ділянках схилів вона зростає до 30-40 см, рідко 50-60 і більше [3,13]. 
Науковці Дніпропетровського університету [9] в межах південно-західної час-
тини острова виявили ділянки, де максимальна потужність ґрунтового профі-
лю сягала понад 180 см, а в окремих локалітетах – 250 см. У структурі ґрунто-
вого покриву переважаюча більшість території острова зайнята чорноземами 
неповнорозвиненими з окремими контурами чорноземів короткопрофільних. 
Співвідношення між ними зазвичай складає від 2:1 до 3:1 [5,10].

На ділянках острова, де щільні породи залягають на глибині до 8-10 см, 
в-першу чергу, довкола виходів їх на денну поверхню виділяються контури 
примітивних (слаборозвинених) кам’янисто-щебенюватих ґрунтів, які мають 
дуже малопотужний профіль типу Нq-D або Нрq-D. Частіше всього контури 
примітивних ґрунтів зустрічаються у відносно сухіших східних і південних 
частинах острова, де їх частка може сягати 6-9% поверхні. В більш зволоже-
них західних і північних частинах контури таких ґрунтів зазвичай поодинокі, а 
сумарна їх площа складає 1-2 (4)% [7].

У північній частині острова, на схилах північної експозиції з ухилом 2-4º, 
ускладнених улоговинами глибиною від 1-3 до 5-7 м, в днищах улоговин фор-
муються чорноземи намиті з потужністю профілю 65-75 см і більше.
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Найбільш характерною особливістю досліджуваних ґрунтів є їх значна ще-
бенюватість, що збільшується з глибиною. Вміст скелетної частини (часток 
розміром більше 1 мм) у верхньому гумусово-перегнійному горизонті в серед-
ньому складає близько 50(55)-60(65)% від маси ґрунту, в окремих випадках на 
крутих схилах, де з поверхні відмічається акумуляція скелетного матеріалу і 
формуються примітивні ґрунти, вона перевищує 80% [7]. В чорноземах нами-
тих днищ улоговин північної частини острова вміст скелету у верхній частині 
гумусового горизонту зазвичай складає близько 40%, збільшуючись до 55-65% 
в нижній його частині і в гумусово-перехідному горизонті.

У складі скелету різко домінує кам’яниста частина (>3 мм), на долю якої 
приходиться від 30 до 60% загальної маси ґрунту і відповідно близько 70-90% 
від маси скелету. Згідно класифікації Н. А. Качинського, такі ґрунти відносять-
ся до сильнокам’янистих, що містять більше 10% фракції каміння.

У складі дрібнозему домінують грубі фракції – піску та крупного пилу 
(частки розміром 1-0,05 та 0,05-0,01 мм відповідно). На долю піщаної фракції 
приходиться в середньому від 40 до майже 60%, а крупнопилуватої – близь-
ко 20-40% маси дрібнозему. Дрібніші фракції фізичної глини розміром менше 
0,01 мм складають у верхньому горизонті 14-25% маси дрібнозему, а мулиста 
фракція (менше 0,001 мм) складає лише близько 3-9% (табл. 1).

Таблиця 1
Гранулометричний склад ґрунтів о. Зміїний  (за класифікацією 

Н. А. Качинського)

Розріз,
ґрунт

Генет. 
горизонт

Глибина,
см

Вміст фракцій дрібнозему в %, розмір в мм

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

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001

Сума 
часток 
<0,01

ОЗ-1* Нq
Нрq

4-13
13-23

16,0
15,1

41,8
30,6

26,0
26,7

5,1
14,0

7,8
9,6

3,3
4,0

16,2
27,6

ОЗ-2* Нq
Нрq

6-16
16-24

17,3
16,3

41,1
32,3

26,0
29,0

6,5
9,5

6,1
7,3

3,0
5,6

15,6
22,4

ОЗ-3** Нq
Нрq

15-25
30-39

6,3
10,9

45,2
30,6

23,2
29,6

9,6
9,8

11,4
11,9

4,3
7,2

25,3
28,9

ОЗ-8** Нq
Нрq

6-17
19-29

13,2
14,3

31,8
24,6

41,1
35,2

5,5
14,2

4,4
2,3

4,0
9,4

13,8
25,9

ОЗ-21*** Нqdl
Нqdl
Нqdl

6-15
20-30
40-50

12,0
17,8
11,7

28,5
22,7
28,4

21,4
24,3
24,2

15,0
13,4
10,2

18,4
14,9
16,9

4,7
6,9
8,6

38,1
35,2
35,7

Примітка: * – чорноземи неповнорозвинені; ** – чорноземи короткопрофільні; *** – чорнозе-
ми намиті
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За гранулометричним складом дрібнозему ґрунти острова у відповідності 
з класифікацією Н. А. Качинського класифікуються як піщано-супіщані або 
піщано-легкосуглинкові [1,2,4,7,10,13]. Перші домінують на крутих схилах, 
а також на ділянках острова, де щільні породи залягають на глибині 8-10 см 
(довкола виходів цих порід на денну поверхню) і формуються контури примі-
тивних (слаборозвинених, малорозвинених) ґрунтів. На виположених ділянках 
острова, де акумулюються продукти вивітрювання (елюво-делювій), представ-
лені пересічно піщано-легкосуглинкові ґрунти (розріз ОЗ-3). Легкий грануло-
метричний склад чорноземних ґрунтів острова цілком очевидно пояснюється 
в першу чергу характером специфічних материнських порід. При цьому слід 
зазначити, що вміст кремнекислоти в елювії щільних силікатних порід складає 
до 96-98% їх маси [10]. При вивітрюванні кислих, багатих кварцом порід і від-
бувається утворення значної кількості грубодисперсного піщаного матеріалу.

В днищах улоговин північної частини острова, де фрагментарно представ-
лені чорноземи намиті, гранулометричний склад ґрунтів пересічно середньо-
суглинковий пилувато-піщаний (розріз ОЗ-21).

Як зазначалось вище, прямий перехід із вітчизняної класифікації в міжна-
родну неможливий, в силу того, що розміри фракцій в них не співпадають. Для 
вирішення цієї задачі необхідно побудувати інтегральну криву розподілу грану-
лометричних часток, де по вісі абсцис відкласти діаметр часток в рівномірно-
логарифмічному масштабі, а по вісі ординат вміст часток менше конкретного 
діаметру (у відсотках від маси абсолютно сухого ґрунту). Логарифми діаметрів 
відповідних гранулометричних фракцій класифікації Н. А. Качинського скла-
дають: -3,00 (0,001 мм), -2,30 (0,005 мм), -2,00 (0,01 мм), -1,30 (0,05 мм), -0,60 
(0,25 мм) і 0,00 (1 мм). На рисунку 1 для кожного значення діаметра по вісі ор-
динат ми відклали відсотковий вміст всіх фракцій менше цих діаметрів, тобто 
сумарний (кумулятивний) вміст часток <0,001, <0,005, і т.д. для поверхневого 
горизонту ґрунтів за даними таблиці 1. Остання точка по вісі абсцис «0» відпо-
відає 100% вмісту дрібнозему. З’єднавши ці точки плавною кривою ми і отри-
маємо кумулятивну криву.

Для подальшого визначення відсоткового вмісту фракцій в міжнародній 
класифікації (глина <0,002, пил – 0,002-0,05 і пісок 0,05-2 мм) на вісі абсцис 
знаходимо точки, що відповідають границям цих трьох фракцій: 0,002 і 0,05, 
або на рівномірній логарифмічній шкалі -2,70 і -1,30. Значення -2,70 відпо-
відає вмісту глини, а – 1,30 вмісту глини+пилу. Вміст піску знаходимо за 
різницею [100-(глина+пил)]. В подальшому визначення класифікаційної на-
лежності ґрунтів за гранулометричним складом здійснюють з використанням 
трикутника Ферре [12]. Для цього на лівій стороні трикутника, де відкла-
дено вміст глинистих часток, знаходимо точку, яка відповідає вмісту глини 
(<0,002 мм). Із  цієї точки проводимо умовну лінію, паралельну основі. По-
тім на правій стороні трикутника (вміст пилу) знаходимо точку, яка відповідає 
вмісту пилу в досліджуваних ґрунтах. Вміст пилу визначаємо по різниці між 
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сумою пил+глина мінус глина. Із неї проводимо умовну лінію паралельну лі-
вій стороні – паралельно вісі вмісту глини. Ці дві прямі лінії перетнуться все-
редині трикутника в певній точці, в яку також попадає третя лінія, проведена 
паралельно вісі пилу із точки, що відповідає вмісту піску в основі трикутника. 
Точка перетину трьох ліній і відповідає певній області класифікаційної групи 
ґрунтів за грануломет рією [12].

Таблиця 2
Вміст гранулометричних фракцій ґрунтів острова Зміїний в міжнародній 

класифікації

Розріз, 
ґрунт

Генет. 
горизонт

Глибина, 
см

Вміст фракцій у %, розмір в мм

Пісок 
(2-0,05)

Пил 
(0,05-0,002)

Глина 
(<0,002)

ОЗ-1* Нq 4-13 57,8 35,5 6,7

ОЗ-2* Нq 4-10 58,4 36,0 5,6

ОЗ-3** Нq 15-25 51,5 39,3 9,2

ОЗ-8** Нq 6-17 45,0 49,2 5,8

ОЗ-21*** Нqdl 6-15 40,5 47,9 12,6

Рис. 1. Кумулятивна крива розподілу гранулометричних елементів ґрунтів   
о. Зміїний за їх розмірами
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За результатами побудованої кумулятивної кривої та з використанням три-
кутника Ферре чорноземи неповнорозвинені і короткопрофільні острова від-
носяться до класу опіщанених суглинків (англ. – Sandy loam), а чорноземи на-
миті, сформовані на днищах улоговин в північній частині острова, – до класу 
суглинків (англ.– Loam).

ВИСНОВКИ

Таким чином, проведені дослідження гранулометричного складу ґрунтів 
о. Зміїний засвідчують їх літологічну успадкованість від вихідних щільних 
скельних порід. Разом з тим, визначення класифікаційної належності ґрунтів за 
гранулометричним складом в різних класифікаційних системах, засвідчують 
неоднозначність і складність переходу від однієї системи до іншої. В результаті 
отримані дані не підпадають у визначені градації класів, що, ймовірно, потре-
бує врахування специфічності та особливостей ґрунтотворення і сформованих 
в результаті ґрунтів.
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ

Резюме
Изложено результаты изучения гранулометрического состава черноземных почв 

острова Змеиный, сформировавшихся на плотных кислых силикатных породах. Уста-
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новлена специфичность и особенности их гранулометрического состава. Проведено 
определение классификационной принадлежности сформировавшихся почв по их гра-
нулометрическому составу в классификационных системах отечественной и зарубеж-
ной научных школ почвенно-географической науки. 

Ключевые слова: остров Змеиный, процесс черноземообразования, грануломе-
трический состав, классификация Н. Качинского, классификация А. Аттеберга.
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GRANULOMETRIC COMPOSITION SOILS OF ISLAND ZMIINY

Abstract
This article embraces the research materials of the chornozem soils on Zmiiny island, 

particularly of the soils allocated on the solid silicate rocks. The aim of this research is 
granulometric composition soils on the Zmiiny island. Research object is the soils on the 
Zmiiny island. In its turn, the research subject addresses granulometric composition soils on 
the island, and its features. While conducting these studies the traditional methods of research 
such as natural and geographic, soil and genetic have been applied. It is established specificity 
properties granulometric composition of the soils on island. The discovery has been made 
that the desiccate role in the granulometric composition on the island belongs to the dense 
silicate (acid) rocks constituting geological structure of the surface. In its turn, conducted 
research the classification of soils in their granulometric composition in the classification 
systems domestic and foreign schools soils and geography sciences.

Keywords: Zmiiny island, chornozem formation process, granulometric composition, 
classification Kaczynskiy’s, classification Atteberg’s.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ  
ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЛИМАНІВ  
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ЇХ 
ҐРУНТОТВОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Висвітлено і проаналізовано особливості природних умов прибережно-берегових 
територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Встановлено ґрунтотворну 
роль і потенціал клімату, рельєфу, ґрунтотворних порід і рослинності досліджуваних 
територій. Схарактеризовано рельєф як фактор, що зумовлює специфіку інших 
ґрунтотворних чинників, неоднорідність умов і процесів ґрунтотворення та ґрунтів 
досліджуваної території. 

Ключові слова: лимани Північно-Західного Причорномор’я, прибережно-берегові 
території, геоморфологічні процеси, ґрунтотворення, ґрунтотворний потенціал.

ВСТУП

На північно-західному узбережжі Чорного моря поширені специфічні при-
родні об’єкти – лимани, що утворились в результаті затоплення Чорним морем 
гирлових ділянок річок і синкліналей. Внаслідок діяльності геоморфологіч-
них, гідрогенних, ландшафтно– і галогеохімічних процесів на прилеглій 
до лиманів суші, і особливо на прибережно-берегових територіях, формують-
ся унікальні умови ґрунтотворення. Тому з’ясування ролі природних чинни-
ків ґрунтотворення у формуванні ґрунтів і ґрунтового покриву є актуальною 
темою досліджень. Метою роботи є виявлення взаємозв’язків між окремими 
чинниками ґрунтотворення і властивостями ґрунтів, що формуються на при-
бережжях і берегах, а також прилеглих до лиманів вододільних територіях. 
Об’єкт дослід ження – природні умови прибережно-берегових територій лима-
нів Північно-Західного Причорномор’я як чинники ґрунтотворення. Предмет 
дослідження – роль і потенціал природних чинників ґрунтотворення у форму-
ванні ґрунтів прибережно-берегових територій лиманів та їх властивостей.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Робота виконана на підставі матеріалів польових і лабораторних досліджень 
автора, аналізу літературних і фондових матеріалів. З метою дослідження ґрун-
тів і ґрунтового покриву прилиманних територій було закладено 7 ґрунтово-
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геоморфологічних профілів (трансектів) із ключовими ділянками в межах між-
лиманних вододілів, прибережних схилів і сучасних берегів лиманів (рис. 1). 
Застосовано наступні методи: порівняльно-географічний, порівняльно-аналі-
тичний, профільно-генетичний, аналізу і систематизації фондових і літератур-
них джерел та картографічних матеріалів.

Рис. 1. Місця прокладення ґрунтово-геоморфологічних профілів (трансектів) на прибережжях 
і берегах Дністровського і Тузловських лиманів (Бурнас, Алібей)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Ґрунт є продуктом сукупної взаємодії ґрунтотворних чинників: клімату, жи-
вих організмів, гірських порід, рельєфу місцевості та віку країни, які є рівно-
значними та незамінними. Проте роль кожного з них зумовлена певним по-
тенціалом ґрунтотворення. Концепція ґрунтотворного потенціалу як здатності 
чинників ґрунтотворення формувати ґрунт та його властивості розроблена у 
працях Г. Йенні, В. О. Таргульяна, О. М. Геннадієва, М. А. Глазовської та ін. 
[1-4]. С. А. Шоба, М. І. Герасимова, В. О. Таргульян [3, с. 91] під поняттям 
«ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтотворення» розуміють 
«можливість формування із будь-якого твердофазного субстрату складноорга-
нізованих ґрунтових тіл (профілів, педонів) і ґрунтового покриву». В. І. Ми-
хайлюк вважає, що ґрунтотворним потенціалом володіють не тільки зовнішні 
чинники ґрунтотворення (клімат, біота, рельєф, материнські породи), а й вну-
трішні – склад і властивості самого ґрунту – ступінь засолення, склад ґрунтово-
го вбирного комплексу, щільність ґрунтів, гранулометричний склад, гумусовий 
стан [5]. Розглянемо природні умови прилеглих до лиманів Північно-Західного 
Причорномор’я як чинники ґрунтотворення, що володіють різним ґрунтотвор-
ним потенціалом.
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Клімат вважається важливим чинником ґрунтотворення, оскільки формує 
умови існування біоти, а тому визначає загальний напрямок ґрунтотворення. 
На думку В. О. Таргульяна його ґрунтотворний потенціал реалізується в ре-
зультаті перетворення ґрунтотворної породи в ґрунтове тіло протягом необ-
меженого часу дії за допомогою процесів вивітрювання і ґрунтотворення [1]. 
Кліматичні умови формують тепловий і водний режими ґрунту, газовий склад 
атмосфери, атмосферно-хімічні умови ґрунтотворення. Саме від клімату зале-
жить направленість та інтенсивність ландшафтно– і галогеохімічних, ґрун-
тотворних і геоморфологічних процесів. 

Кліматичні умови прибережно-берегових територій лиманів Північно-
Західного Причорномор’я та їх особливості формуються під впливом акваторій 
моря та лиманів. Порівняно із більш віддаленими територіями, в прибережній 
смузі зменшуються сезонні та річні амплітуди температур, хмарності і кількос-
ті опадів. При цьому збільшується вологість, тривалість сонячного сяйва, су-
марна радіація і радіаційний баланс. Досліджувана територія характеризуєть-
ся тривалим спекотним літом і порівняно м’якою короткою зимою з частими 
відлигами. Середньорічна температура повітря становить 10,0 – 10,5 °C. Сума 
активних температур повітря вище 10 °C 3200 °C. Опадів на прибережжях ли-
манів випадає порівняно мало – 340-430, за вегетаційний період – 200-220 мм 
(за даними метеостанцій Білгород-Дністровський, Сарата, Баштанівка). Вліт-
ку бувають короткочасні, але сильні зливи, коли за декілька годин випадає до 
100 мм. Для холодного періоду типовими є тривалі опади малої інтенсивності, 
що в поєднанні з частими відлигами сприяє поступовому проникненню атмос-
ферної вологи в ґрунтову товщу і відносно глибокому її промочуванню. Серед-
ньорічна величина випаровуваності становить 800-820 мм.

Клімат зумовлює формування зональних типів ґрунтів. Так, в степовій зоні 
на вододільних поверхнях і привододільних схилах поширені чорноземи зви-
чайні і чорноземи південні. Проте територіальні відмінності гідротермічного 
режиму Північно-Західного Причорномор’я зумовили формування фаціальних 
підтипів чорноземів. Східніше долини Дністра поширені чорноземи південні 
помірно теплої фації. Вони є малогумусними (3,5-4,0 %), з глибини 60-70 см у 
розсіяній формі з’являються карбонати, на глибині 80-100 см карбонати поши-
рені у формі рясної білозірки. Чорноземи теплої фації поширені у Задністров’ї, 
також є малогумусними (2,7-3,3 %). Сформувались в умовах м’якого теплого 
клімату, який зумовлює активну сезонну міграцію карбонатів, що мають ви-
гляд міцелію (міцелярно-карбонатні чорноземи). 

Проте номенклатура ґрунтів зональними типами і фаціальними підтипами 
не обмежується, поширені також інтразональні і азональні ґрунти, формування 
яких навіть в межах одного типу клімату зумовлене так званою некліматичною 
дивергенцією (за В. О. Таргульяном) – топорізноманіттям, літорізноманіттям, 
хронорізноманіттям і біогенним педорізноманіттям [1]. Проаналізувавши при-
родні умови прибережно-берегових територій, відзначимо, що провідним фак-
тором ґрунтового різноманіття є рельєф, який прямо чи опосередковано ніве-
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лює діяльність інших чинників ґрунтотворення. Тому розглянемо особливості 
взаємодії рельєфу з іншими чинниками ґрунтотворення та їх вплив на власти-
вості ґрунтів. 

Геоморфологія. Саме рельєф прибережно-берегових територій і пов’язані 
із ним геоморфологічні процеси (ерозія, абразія, акумуляція, суфозія, обвали і 
зсуви) визначають особливості прояву інших чинників в ґрунтотворенні: ґрун-
тотворних порід, підґрунтових і мінералізованих лиманних вод, характеру рос-
линності, клімату. Охарактеризуємо рельєф і його значення у ґрунтотворенні 
на різних гіпсометричних рівнях прилеглих до лиманів територій.

Рівень вододільних поверхонь. Міжлиманні вододільні акумулятивно-
денудаційні лесові рівнини, якими представлені вододільні поверхні, відзна-
чаються висотами від 70-45 м (на лівобережжі Дністровського лиману) до 25-
45 м (на правобережжі Дністровського і біля Тузловських лиманів). Яскраво 
виражених ерозійних процесів немає, тому ґрунтотворення відбувається у спо-
кійних умовах. Тут сформувались чорноземи звичайні і чорноземи південні 
малогумусні, а також міцелярно-карбонатні. Для ґрунтів характерний відносно 
потужний профіль (порівняно з ґрунтами нижчих схилових гіпсометричних 
рівнів), гумусовий генетичний горизонт тут до глибини 25-35 (45) см. 

 Рівень прибереж. Дністровський лиман характеризується добре вираже-
ними прибережними схилами, представленими різнорівневими надзаплавни-
ми пліоцен-четвертинними терасами, схилами балок і ярів, схилами сучасних 
лиманних терас, абсолютні висоти яких в межах від 25-55 до 70 м. Внаслідок 
збільшення крутизни (до 4-6о) проявляються ерозійні процеси, які призводять 
до зменшення загальної потужності профілю ґрунту. Гумусовий горизонт дещо 
меншої потужності (від 20-22 до 35 см) порівняно з попереднім гіпсометрич-
ним рівнем [6]. У верхніх частинах схилів (за крутизни до 3-4°) формуються 
чорноземи слабко- і середньозмиті (можливо і слабкоксероморфні), зі збіль-
шенням крутизни у середніх частинах схилів формуються короткопрофільні і 
неповнорозвинені чорноземні ґрунти. У нижніх же частинах схилів, по днищах 
балок, на виположених шлейфах схилів, навпаки переважають процеси акуму-
ляції продуктів ґрунтотворення, тому потужність гумусового горизонту ґрунту 
сягає 30-40 см, а ґрунтового профілю більше 1 м. Тут сформувались чорноземи 
лучнуваті і лучно-чорноземні намиті ґрунти. 

З огляду вивчення ґенези найцікавішими є ґрунти крутих ділянок прибереж-
них схилів, для яких характерне зменшення потужності ґрунтового профілю і 
вмісту гумусу. Проаналізувавши закономірності розподілу гранулометричних 
фракцій ґрунтів прибереж і берегів, виявлено, що прибережжя порівняно із во-
додільними (в тому числі із цілинними аналогами) вирізняються збільшенням 
вмісту мулистої фракції, внаслідок перенесення і акумуляції продуктів ґрун-
тотворення з вищих гіпсометричних рівнів [7]. До того ж підтвердженням еро-
зійного впливу є зменшення вмісту гумусу, що пов’язане із руйнуванням по-
верхневого (і найбільш гумусованого) горизонту ґрунтів. Особливо чітко така 
ситуація проявляється в умовах сільськогосподарського освоєння прибереж-
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них схилових територій, наприклад, на лівобережжі Дністровського лиману в 
районі Овідіополя. 

Проте, з іншого боку, специфічність схилового ґрунтотворення полягає в 
тому, що ґрунти тут формуються в ксероморфніших умовах через перероз-
поділ вологи залежно від експозиції та крутизни схилу. Саме це є причиною 
коротшої профільності і меншої гумусованості ґрунтів порівняно із вододіль-
ними аналогами [8-10]. Відзначимо, що в результаті досліджень морфології, 
гранулометричного складу і вмісту гумусу ґрунтів ключових ділянок на схилах 
(наприклад, на прибережжі в районі смт. Овідіопіль), встановлено, що ґрунти, 
сформовані у ксероморфних умовах схилів прибереж піддаються одночасного 
впливу і ерозійних процесів [6]. 

Проте властивості ґрунтів не завжди рівномірно змінюються вниз по схилу, 
так як рельєф зумовлює диференціацію гідротермічних умов не тільки залежно 
від крутизни, а й від форми поверхні. Тому на зсувних прибережних схилах із 
складним профілем чергуються ділянки із гіршими (ксероморфними) і дещо 
кращими умовах вологозабезпечення порівняно із вододілами. Тому форму-
ються різні умови розвитку рослинності, і як наслідок – гумусонакопичення. 

Проаналізуємо розподіл загального вмісту гумусу в межах одного прибе-
режного схилу (правобережжя Дністра, між с. с. Семенівка і Південне). Так, 
у ґрунтах верхньої частини прибережного схилу (крутизна 1,5-2,0°) вміст гу-
мусу становить 2,0 %. Тобто деяке зниження порівняно із вододільним анало-
гом (2,2 %) є наслідком погіршення вологозабезпеченості. Згідно класифікації 
ксероморфних ґрунтів М. І. Полупана [10] вони є слабкоксероморфними (на 
10 % менше гумусу). Ґрунти, сформовані на нижчих зсувних терасах мають 
підпорядковане геохімічне положення, тут відбувається часткова акумуляція 
гумусових речовин, винесених із ґрунтів гіпсометрично вищих позицій за умо-
ви одночасного покращення вологозабезпеченості. Тому вони вирізняються 
більшим вмістом гумусу у поверхневому горизонті (2,2-2,3 %) порівняно із во-
додільними ґрунтами. Ґрунти першої зсувної тераси (найближчої до берега), 
відзначаються мінімальним вмістом гумусу – 1,4 % у поверхневому горизонті 
(сильноксероморфні – на 40 %), що є наслідком і ксероморфних умов і початко-
вої стадії ґрунтотворення, так як тераса є зовсім «молодою», а ґрунт – неповно-
розвиненим. Тобто на фоні топорізноманіття спостерігається хронорізноманіт-
тя ґрунтів, оскільки ґрунти в межах прибережно-берегової катени перебувають 
на різних стадіях розвитку. 

Береги Дністровського лиману представлені різноманітними типами: дель-
товими і річковими, абразійно-обвальними і абразійно-зсувними, акумуля-
тивними, фітогенними і антропогенними. Внаслідок впливу мінералізованих 
підґрунтових вод і вод лиману на берегах формуються алювіально-лучні со-
лончакові ґрунти і солончаки глейові, лучно-болотні, болотні карбонатні со-
лончакові ґрунти, інтенсивно оглеєні, алювіально-лучні, лучно-болотні, болот-
ні і мулувато-болотні ґрунти, глинисто-піщані і супіщані ґрунти.
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Водночас Тузловським лиманам властиві зовсім інші геоморфологічні умо-
ви. Яскраво виражених прибереж не відзначається, міжлиманні плоскі рівнин-
ні поверхні різко обмежуються абразійними урвищами берегів. Береги пред-
ставлені абразійно-обвальним і акумулятивними типами. На крутих схилах 
абразійних берегів формуються неповнорозвинені чорноземні ґрунти. На аку-
мулятивних формах, в пригирлових ділянках річок або в межах днищ Тузлов-
ських лиманів, що тимчасово осушуються, формуються солончакові, лучно-
болотні ґрунти.

Тобто найбільша різноманітність умов ґрунтотворення, а тому і ґрунтів ха-
рактерна саме для рівня берегів. На відміну від привододільних і прибереж-
них схилів, формування вкороченого профілю і зменшення гумусності ґрунтів 
пов’язане не тільки з ерозією чи ксероморфністю. Ці особливості в значній мірі 
зумовлені зсувами і обвалами, що відбуваються у комплексі із вказаними про-
цесами. До того ж гірські породи, що виходять на денну поверхню, є пухкими, 
їх протиерозійна стійкість невисока, тому і відбувається формування лінійних 
ерозійних форм. У результаті ґрунти формуються на омолодженій ґрунтотвор-
ній породі і перебувають на первинних стадіях ґрунтотворення. Тому вони є 
неповнорозвиненими і короткопрофільними. 

Рельєф перерозподіляє поверхневі і латерально-підґрунтові водні потоки, 
зумовлюючи геохімічну автономність чи підпорядкованість ґрунтотворних 
умов. Так, ґрунти вододільних поверхонь і привододільних схилів відзнача-
ються автономними умовами (підґрунтові води залягають на глибині 8-10 м) і 
зональними ґрунтами. Нижчі ж гіпсометричні рівні займають підпорядковане 
положення, а ґрунти формуються в напівгідроморфних і гідроморфних умовах 
(підґрунтові води залягають на глибині 4-6 і 3-5 м), тому формуються лучно-
чорноземні, лучно-чорноземні глибокосолонцюваті і лучні глибокосолонцю-
ваті ґрунти. При затопленні чи періодичному затопленні берегів – алювіально-
лучні, лучно-болотні, болотні і мулувато-болотні ґрунти. Встановлено, що 
засоленість ґрунтів зростає у напрямку від вододільних поверхонь до берегів і 
заплави лиманів (від 0,02-0,05 % – на вододілах до 0,1-1,1 % – на берегах) [6]. 
Основними причинами, по-перше, є перенесення і акумуляція легкорозчинних 
сполук винесених із гіпсометрично вищих рівнів. По-друге, чим гіпсометрич-
но нижче розташована поверхня, тим ближче до поверхні знаходиться рівень 
підґрунтових вод. Тому в напівгідроморфних і гігроморфних умовах ґрунти 
формуються і за латерального, і висхідного переміщення вологи, а заодно – і 
розчинених солей. По-третє, на найнижчих гіпсометричних рівнях засоленість 
збільшується, вірогідно, і через вплив не тільки підґрунтових, а й мінералі-
зованих вод лиману. Не виключений і вплив аерального переносу солей на 
береги і прибережжя. 

Ґрунтотворні породи. Ґрунтотворні породи, їх склад і властивості відігра-
ють важливу роль безпосередньо у ґрунтотворенні, зумовлюють морфологіч-
ні особливості, гранулометричний, хімічний і мінералогічний склад ґрунтів. 
Ґрунтотворними породами в межах прилиманних територій є пухкі осадо-
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ві четвертинні відклади, від яких ґрунт успадковує основні фізичні і хімічні 
характеристики. Проте вплив ґрунтотворних порід визначається не тільки їх 
складом і властивостями, а й походженням. Більшість генетичних типів ґрун-
тотворних порід приурочено до певних форм і елементів рельєфу [11], тому 
геоморфологічні умови зумовлюють і розподіл ґрунтотворних порід. 

Вододільні поверхні сформовані плейстоценовими лесовими відкладами, 
специфічною особливістю яких є значна потужність (16-27 м), чергування 
лесових і ґрунтових горизонтів (викопних ґрунтів) і багатоярусність [12]. На 
лесах і лесоподібних суглинках сформувались зональні типи ґрунтів – чор-
ноземи звичайні і південні, властивості яких зумовлюються карбонатністю і 
водно-фізичними властивостями лесів. Карбонатність спричиняє формування 
гумусу гуматно-кальцієвого складу, міцно пов’язаного із мінеральною части-
ною. Вона ж забезпечує нерухомість мулу, стабільність ґрунтово-вбирального 
комплексу. Мікроагрегованість, пористість, сприятлива вологоємність чор-
ноземів також є наслідком впливу ґрунтотворної породи, специфічність цих 
водно-фізичних властивостей Л. І. Прасолов (1939) вважав ще унікальнішими, 
ніж хімічних [11]. 

Прибережжя сформовані алювіально-делювіальними і делювіальними від-
кладами. Алювіально-делювіальні відклади, що складають днища і нижні час-
тини схилів балок, представлені суглинками або глинами сірими, на яких сфор-
мувались лучно-чорноземні, лучно-чорноземні глибокосолонцюваті і лучні 
глибокосолонцюваті ґрунти. Делювіальні відклади покривають схили долин 
річок, балок, лиманів. Представлені лесоподібними суглинками з домішкою 
піску, з включеннями гравію і щебеню карбонатів, пісковиків, вапняків. На 
крутих ділянках схилів, вкритих делювіальними відкладами формуються чор-
ноземи у різній мірі змиті (вірогідно, й ксероморфні), чорноземні неповнороз-
винені і короткопрофільні ґрунти. У нижніх частинах схилів, на виположених 
ділянках – чорноземи намиті, лучно-чорноземні намиті і лучні намиті ґрунти з 
ознаками оглеєння і засолення. 

Під дією інтенсивних геоморфологічних процесів (ерозії, обвалів, зсувів) 
на денну поверхню виходять і давніші породи – плейстоценові елювіальні, 
еолово-делювіальні, морські відклади неогену. Представлені суглинками, гли-
нами червоно-бурими і палево-жовтими, а також вапняками. Глини є локально 
засоленими, водотривкими, ізолюють підземні пластові води, що залягають 
нижче. Тому формуються сприятливі умови для утворення зсувів, в береговій 
зоні можливе виклинювання джерел на денну поверхню. Ґрунти, що форму-
ються на глинах, відрізняються за своїми властивостями від ґрунтів на лесових 
породах. Від глинистих ґрунтотворних порід ґрунти успадковують важко– і 
середньосуглинковий гранулометричний склад. Проте вміст гумусу переваж-
но зумовлюється особливостями гідротермічних умов і рослинного покриву. 
За умов розвиненої трав’яної рослинності на глинах утворюються ґрунти, що 
вирізняються достатньо високим вмістом гумусу (навіть до 5,8 % в районі с. 
Надлиманське, Дністровський лиман). За умов недостатньо сформованого рос-
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линного покриву, поверхневий горизонт ґрунту містить менше гумусу (1,4 %, 
прибережжя с. Семенівка, с. Південне) і вирізняється меншою потужністю. 

Береги лиманів утворились за безпосередньої участі морських, лиманних і 
річкових вод у контактній зоні із сушею. Тому складені різноманітними шару-
ватими породами алювіально-морського, морського і лиманного походження, а 
гирлові ділянки річок, що впадають у лимани, сформовані алювіальними від-
кладами. Ці відклади представлені алевритами, глинами, суглинками, мулами, 
пісками з карбонатами, кварцом, кременем, детритом ракуші та цілими стул-
ками черепашок молюсків, з прошарками зеленувато-сірого та чорного мулу 
із залишками рослин. На них формуються алювіально-лучні, лучно-болотні, 
болотні і мулувато-болотні ґрунти, локально поширені солончаки, карбонатні і 
оглеєні по всьому профілю, у різній мірі засолені. На глинах, пісках формують-
ся глинисто-піщані і супіщані ґрунти, а також слабкозадерновані і незадернова-
ні піски. Можлива і повна відсутність ґрунтового покриву.

На піщаних ґрунтотворних породах під трав’яною рослинністю, внаслідок 
дернового процесу формуються чорноземовидні супіщані ґрунти або задер-
новані слабкогумусовані піски. Підвищена дрібнозернистість, високий вміст 
кварцу уповільнюють швидкість утворення ґрунту. Ґрунти вирізняються не-
високою дефляційною стійкістю, а тому є молодими і нерозвинутими. Вони 
слабкогумусовані, невологоємні, вирізняються надзвичайно слабкою і нерівно-
мірною по профілю гумусованістю, низькою ємністю поглинання (наприклад, 
ґрунти в межах Шабського піщаного масиву [6], пересипів Дністровського і 
Тузловських лиманів). 

Постійне омолодження і подекуди незначна потужність ґрунтотворної поро-
ди на берегах і прибережжях є перешкодою у формуванні потужної кореневої 
системи рослин, а відповідно і розвинених повнопрофільних ґрунтів. До того 
ж до умов специфічної гало-геохімічної ситуації і рухливості субстрату при-
стосовується лише обмежений набір галофітів і псамофітів. Тому формування 
потужного профілю ґрунтів практично неможливе.

Рослинність – чинник, який зумовлює перетворення ґрунтотворного суб-
страту за певний час у складну ґрунтову систему. Хоча міжлиманні вододільні 
поверхні зайняті сільськогосподарськими угіддями, подекуди ще збереглась ці-
линна степова рослинність (на крутих ділянках прибереж і берегів). Вивчення 
ґрунтів із природним рослинним покривом є надзвичайно важливим, так як 
дає змогу виявити наслідки господарською діяльності людини при порівнянні 
цілинних та орних земель. До того ж прибережжя і береги є унікальними в гео-
морфологічному відношенні територіями – тут можливе вивчення ґрунтів на 
початкових етапах ґрунтотворення при первинному задернуванні рослинністю. 

Саме на таких стадіях формування ґрунту особливо чітко виявляється роль 
рослинності. Так, в умовах омолодженої ґрунтотворної породи (наприклад, в 
результаті обвалу чи зсуву), одразу після поселення на такому первинному суб-
страті трав’яної рослинності, відбувається механічне закріплення і оструктурю-
вання ґрунтотворної товщі, а потім і формування генетичних горизонтів ґрунтів 



132

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

(дернини, гумусово-перегнійного). Характеризуючи функції кореневої системи 
трав’яної рослинності, В. Р. Вільямс відзначав, що внаслідок рівномірного роз-
поділу коренів між часточками ґрунту формується зерниста структура, а після 
відмирання коренів і корінців утворюється перегній, який склеює грудки. При 
цьому органічна речовина ґрунту розподіляється кореневою системою настіль-
ки рівномірно, чого не можливо досягти жодним іншим способом [13]. Це при-
зводить до покращення фізичних і агрофізичних властивостей ґрунту [14, 15]. 

Н. А. Качинський, оцінюючи роль трав у формуванні структури ґрунту, від-
значав: «позитивна їхня дія виявляється лише тоді, коли вони інтенсивно роз-
виваються... Якщо трави розвиваються погано і дають мізерний врожай, їхнє 
значення в оструктурюванні ґрунту невелике» [14, с. 207]. Але відзначимо, що 
на прибережжях і берегах лиманів Північно-Західного Причорномор’я навіть 
несуцільний рослинний покрив виконує ґрунтозахисні та структуроутворюю-
чі функції, що підтверджується результатами структурно-агрегатного аналізу 
ґрунтів. 

 Трави на схилах прибереж і берегів лиманів регулюють поверхневий стік, 
підвищують водопроникність, дернина захищає поверхню ґрунту від ерозійно-
го руйнування. Тому найкраща водостійкість структури характерна саме для 
неповнорозвинених чорноземних ґрунтів прибережних схилів, задернованих 
трав’яною рослинністю та її густою кореневою системою. Чорноземні непо-
внорозвинені ґрунти, що формуються в умовах задернування трав’яною і поде-
куди чагарниковою рослинністю, надзвичайно інтенсивно оструктурені (вміст 
агрономічно-цінних агрегатів – 52-94 %, коефіцієнт структурності змінюється 
від 1,5 до 5,7 і навіть до 15,0) і мають високі показники водостійкості (КВ ся-
гає тут 167-220 %, вміст водостійких агрегатів 59-75 %). Причому структурні 
особливості і водостійкість цих ґрунтів в основному навіть кращі за відповід-
ні показники цілинних ґрунтів. Тобто трав’яна рослинність на крутих схилах 
прибереж і берегів може бути використана як спосіб покращення фізичних 
властивостей ґрунтів, в тому числі й ерозійної їх стійкості. 

Важлива роль рослинності і у формуванні фізико-хімічних властивостей 
ґрунтів, зокрема показників гумусового стану. Так, різниця між вмістом гумусу 
антропогенно змінених і цілинних ґрунтів складає 0,2-0,4 % у гумусовому го-
ризонті чорноземів звичайних і 0,2-1,5 % у чорноземів південних. Збереження 
природної трав’яної рослинності зумовлює додаткове надходження органіки 
навіть у неповнорозвинені чорноземи. В умовах крутих прибережних схилів 
задернованість трав’яною і чагарниковою рослинністю зумовлює затримку й 
відносну акумуляцію вологи, тому формуються менш ксероморфні умови, що 
є додатковою умовою формування потужного профілю і накопичення гумусу. 
Причому ґрунтотворення відбувається надзвичайно інтенсивно, навіть швид-
ше, ніж в умовах повнорозвиненого ґрунту [16]. Наприклад, ґрунти сформова-
ні у транселювіально-акумулятивних умовах (лівобережжя Дністровського ли-
ману, с. Надлиманське) вирізняються підвищеним вмістом гумусу (3,7-5,8 %), 
так як кращі гідротермічні умови зумовлюють і кращий розвиток природної 
рослинності.
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ВИСНОВКИ

Отже, на прибережжях і берегах лиманів Північно-Західного Причорномор’я 
відбувається низка процесів і явищ, зумовлених геоморфологічними і гідротер-
мічними особливостями – ерозія, акумуляція, абразія, обвали, зсуви, прояви 
ксероморфності умов тощо. Різноманітність геоморфологічних умов і проце-
сів прибережно-берегових територій призвели до некліматичної дивергенції і 
утворення азональних й інтразональних типів ґрунтів – лучно-чорноземних, 
алювіальних лучних солончакових, солончаків глейових, лучно-болотних і 
болотних засолених, а також неповнорозвинених і короткопрофільних чорно-
земних. Виявлено, що саме рельєф є тим чинником, який прямо чи опосеред-
ковано нівелює діяльність інших чинників ґрунтотворення – клімату, рослин-
ності, ґрунтотворних порід. Висновки підтверджено результатами польового і 
лабораторно-аналітичного вивчення морфології, складу і властивостей ґрунтів 
різних геоморфолого-гіпсометричних рівнів досліджуваної території.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРИБРЕЖНО-
БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИМАНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И ИХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Резюме
Освещены и проанализированы особенности природных условий прибрежно-

береговых территорий лиманов Северо-Западного Причерноморья. Установлено по-
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чвообразующую роль и потенциал климата, рельефа, почвообразующих пород и рас-
тительности исследуемых территорий. Охарактеризован рельеф как фактор, который 
обуславливает специфику других почвообразующих факторов, неоднородность усло-
вий и процессов почвообразования и почв исследуемой территории. 

Ключевые слова: лиманы Северо-Западного Причерноморья, прибрежно-
береговые территории, геоморфологические процессы, почвообразования, почвообра-
зующий потенциал.

O. E. Strutsinska,
Departament of Soil Science and Soil Geography,
Odessa I. I. Mechnikov National University,
Dvorianskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine

NATURAL CONDITIONS OF COASTAL AND NEAR-COASTAL 
TERRITORIES OF ESTUARIES ALLOCATED IN THE NORTH-
WESTERN BLACK SEA REGION AND THEIR SOIL FORMATION 
POTENTIAL

Abstract
The aim of this research resides in uncovering links between the specific factors of the 

soil formation processes and the peculiarities of soils which are being formed in the coastal 
and near-coastal territories of the estuaries allocated in the North-Western Black Sea Region. 
Reserach object focuses on the natural conditions of the the coastal and near-coastal territories 
of the estuaries as the soil formation factors. In its turn, the research subject addresses the 
natural soil formation conditions and their role and potential in shaping the soils within the 
researched territory. In the result of the research there have been outlined natural conditions 
of the coastal and near-coastal territories of the North-Western Black Sea estuaries. The 
landscape as a factor which influences and specifies other soil formation factors have been 
described. It has been established that the geomorphological conditions and processes taking 
place in the coastal and near-coastal territories contribute to the aclimatic divergence and 
formation of the azonic and intrazonal soil types (in particular, one should note the emergence 
of the meadow black soil, alluvial meadow saline, saline gley, meadow marsh, marsh gley, 
short profile black soil, and other types of soils). The research results have been confirmed by 
the field and laboratory analysis of the morphology, consistence, and peculiarities of soils of 
different geomorphologic and hypsometric layers within the research territory. 

Keywords: estuaries of the North-Western Black Sea region, coastal and near-coastal 
territories, geomorphologic processes, soil formation, soil formation potential
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ВІТЧИЗНЯНА ГЕОГРАФІЯ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

Обговорюються напрями і перспективи розвитку вітчизняної географії в умовах 
становлення української державності. Серед актуальних напрямів – геополітичні та 
геоекономічні дослідження, розробка принципів державної регіональної політики та 
адміністративно-територіального реформування України, формування транспортно-
логістичних структур і систем, розроблення регіональної демографічної політики, пла-
нування території, географічний кадастр природних умов і ресурсів України.

Ключові слова: геополітичні та геоекономічні дослідження, державна регіональна 
політика, транспортно-логістичні структури і системи, регіональна демографічна 
політика, планування території.

ВСТУП 

Актуальність дослідження обумовлена низкою складних завдань, які по-
ставило перед географічною освітою і наукою набуття Україною державно-
го суверенітету. Час становлення державності України співпав з глибокими 
суспільно-історичними трансформаціями у розвитку людства, серед яких 
складна й багатоаспектна цивілізаційна криза, входження найбільш розвине-
них країн у постіндустріальну стадію розвитку, новітня наукова революція, 
головною складовою якої виступає інформатизація суспільства, формування 
потужних глобальних комунікаційних та інформаційних мереж. Світове спів-
товариство рішуче відмовилось від парадигми детермінованого, лінійного, 
однонаправленого, прогресивного, формаційного розвитку людства і активно 
розробляє сучасні концепції його стохастичного, полілінійного, різнонаправ-
леного, стадійного цивілізаційного поступу. Потужні тенденції глобалізації та 
світової соціально-економічної інтеграції дивним чином поєднуються з рухами 
до етнокультурної самоідентифікації та державної суверенізації. Мета пред-
ставленого дослідження – огляд сучасних тенденцій розвитку вітчизняної гео-
графічної освіти і науки. Об’єкт дослідження – сучасний стан географічної 
освіти і науки в Україні. Предмет дослідження – новітні напрями географіч-
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них досліджень в умовах становлення української державності. Теоретичне 
значення – теоретичні та методологічні трансформації предметної області ві-
тчизняної географії. Практичне значення – розробка методологічних принци-
пів та методичних підходів дослідження новітніх напрямів географічних знань.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд актуальних теоретико-методологічних та методичних питань су-
часного етапу розвитку вітчизняної географії узагальнює досвід публікацій 
представників географічної освіти і науки, сучасної законодавчої нормативно-
правової бази та матеріали засобів масової інформації [2, 5, 7, 8, 9, 10 та ін.].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

В умовах становлення державності на передній план географічної освіти і 
науки виходять геополітичні та геоекономічні проблеми України. Необхідно 
по-новому представити роль і місце України як нової держави на політичній 
та геоекономічній карті світу, показати її можливості і потенціал у контексті 
глобального суспільно-політичного розвитку. Одне з головних питань – склад і 
межі етнічних українських земель. Цю проблему свого часу розглядав П. Ша-
фарик (1837 р.), а докладно розробив С. Рудницький (1914 р.). У складній і 
драматичній історії становлення української державності значні території ет-
нічних українських земель мали різну приналежність і чимало геополітичних 
міфів і фальсифікацій, відгуки яких відчуваються і нині. Як приклад згадаємо 
концепцію Малоросії, яка ще сповідується окремими російськими політиками. 
Необхідно підняти фундаментальну працю «Россия: полное географическое 
описание нашего отечества. Т. XIV – Новороссия и Крым» (ред. В. П. Семенов-
Тян-Шанский, С.-Пб., 1910), де зокрема проаналізований етнічний склад на-
селення цього краю і зазначено, що його переважну більшість становлять 
«малороси». Підкреслимо, що тогочасна Новоросія охоплювала територію від 
Кишинева і Ізмаїла на заході, через Катеринослав, майже до Воронежа і Ца-
рицина на сході, включаючи все Приазов’я, Кубань та Ставропілля. Завдання 
географічної освіти і науки – популяризувати та вивчати історико-географічні 
реалії про етнічні українські землі.

Україна займає виключно вигідне геоекономічне положення щодо міжна-
родного транзиту нафти і газу між головними світовими регіонами – поставщи-
ками та споживачами енергоносіїв, серед яких такі напрями, як «Росія – країни 
ЄС», «Каспійський регіон – Європа», «Іран – Європа», «Близький Схід – краї-
ни ЄС». Зрозуміло, що практична участь України у транзиті нафтогазових ре-
сурсів потребує значних зусиль і інвестицій. І тим не менш, транзитний потен-
ціал нашої країни на міжнародному ринку енергоносіїв являє собою потужний 
чинник її економічного зростання, який необхідно повною мірою використати.

Свого часу Балтійсько-Понтійську (Балтійсько-Чорноморську) доктрину 
розробив фундатор української географії С. Рудницький. Пропонувалось на-
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віть формування «Балтійсько-Понтійської федерації» у складі молодих схід-
ноєвропейських країн, що утворились по завершенню першої світової війни 
(Фінляндія, Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Україна), яка б протистояла 
загрозі експансії зі сходу та заходу [13]. Напередодні другої світової війни була 
розроблена Чорноморська доктрина українського письменника і політолога 
Ю. Липи, в якій розкривається геополітична та геоекономічна значимість Чор-
номорського регіону.

У 1997 році була створена регіональна організація ГУАМ – Організація за 
демократію та економічний розвиток у складі якої Грузія, Україна, Азербай-
джан і Молдова (впродовж 1999-2005 років в організацію входив Узбекистан 
та її абревіатура була ГУУАМ).

Набирає геополітичної ваги Організація чорноморського економічного спів-
робітництва (ОЧЕС), яка заснована 1 травня 1999 року на основі Договору про 
Чорноморське економічне співробітництво (25.06.1992 р.) [1]. До складу Орга-
нізації входить 12 країн Причорномор’я та Південних Балкан – Азербайджан, 
Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, 
Туреччина, Україна (головує з січня 2013 року).

Потужний імпульс до розвитку економічної та соціальної географії, 
пов’язаний із становленням в Україні державної регіональної політики, кон-
цепція якої була затверджена Указом Президента України у травні 2001 року. 
Україна запозичила європейський досвід регіональної економіки як головного 
напряму регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Асоціація єв-
ропейських регіонів являє собою приклад ефективного управління регіональ-
ним розвитком. Цільова настанова регіональної економіки – стикової науки між 
економікою і географією, полягає у децентралізації управління господарством, 
у перенесенні управлінських рішень на рівень регіонів. Регіональна економіка 
як стратегія управління набула такої ваги, що ЄС розглядає її як обов’язкову 
умову для країн, які хочуть бути членами європейського співтовариства.

У ЄС функціонує п’ятирівнева регіоналізація території з трьома регіональ-
ними (NUTS I-III) та двома локальними (LAU – I, II) рівнями. Для України ре-NUTS I-III) та двома локальними (LAU – I, II) рівнями. Для України ре- I-III) та двома локальними (LAU – I, II) рівнями. Для України ре-LAU – I, II) рівнями. Для України ре- – I, II) рівнями. Для України ре-
комендований рівень базових регіонів (NUTS – II). Протягом XIX-XX століть 
для України (в складі Росії та СРР) розроблялись численні схеми економіч-
ного та соціально-економічного районування, які заклали основу її сучасної 
регіоналізації. Для суверенної України проект регіоналізації – економічного, 
суспільно-географічного районування, розробляли Ф. Д. Заставний, В. А. По-
повкін, М.Д. Пістун, О.І. Шаблій та ін. [2, 5, 6, 8]. Потрібно сформувати міжві-
домчу комісію (робочу групу) для розроблення проектної схеми регіоналізації 
України, яка повинна бути двох-трьохрівнева з виділенням регіонів, субрегі-
онів та мікрорегіонів. Як вже зазначалось, така схема повинна бути макси-
мально узгодженою з новою систематикою розселення населення на історико-
географічних засадах [17].

На даний час регіональну політику в Україні ведуть за областями, АР Крим 
та містами Київ і Севастополь. За нормами ЄС області не відповідають ре-
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комендованим розмірам регіонів (NUTS – II): за соціально-економічним по-NUTS – II): за соціально-економічним по- – II): за соціально-економічним по-
тенціалом, вони значно менші. Відтак, існує необхідність поділу України на 
базові регіони рівня NUTS – II, що являтимуть собою природно-господарські 
комплекси другого (після національної економіки) рангу. Головною пересто-
рогою такої регіоналізації на даному етапі виступає концепція федералізації. 
Об’єктивна різниця передумов і чинників суспільно-історичного розвитку різ-
них регіонів країни сприяла поширенню ідеї федерального устрою України, 
яка у сучасних умовах виявилася вкрай несвоєчасною. 

Методологічні принципи регіоналізації у контексті державної регіональної 
політики вже розроблені [12]. Регіони базового рівня (NUTS – II) являють со-NUTS – II) являють со- – II) являють со-
бою природно-господарські (соціо-природні) комплекси другого рівня, раху-
ючи першим національне господарство. Такі регіони повинні виділятися на 
комплексній географічній основі та охоплювати реальну своєрідність територій 
за поєднанням регіональних передумов і чинників – природно-географічних, 
при родно-ресурсних, соціально-демографічних, етнокультурних, економіч-
них, інфраструктурних, екологічних, геоекономічних, геополітичних. Особ-
ливу роль у регіоналізації країни повинен відіграти історико-географічний 
(генетичний) підхід [17]. Регіони об’єктивно представляють складові частини 
країни з різними історико-географічними передумовами заселення і господар-
ського освоєння, з різною геополітичною та геоекономічною приналежністю. 
Обов’язкова умова регіоналізації – наявність регіональної столиці, а у багатьох 
випадках і формування регіональної ментальності населення. 

Регіональна економіка і регіональна політика набули значного поширення 
як сучасні механізми управління соціально-економічним розвитком країни і 
регіонів. У Європейському Союзі існує Асоціація європейських регіонів, яка 
розробляє та реалізує регіональну політику європейської інтеграції. У прикор-
донних районах багатьох країн створюються так звані єврорегіони – міжна-
родні договірні формування для активізації прикордонного і транскордонного 
міжнародного співробітництва. Зауважимо, що Україна приймає участь у та-
ких єврорегіонах: «Карпати», «Буг», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дніс-
тер», «Дніпро», «Ярославна», «Слобожанщина», «Донбас», «Чорноморський».

Адміністративно-територіальна реформа в Україні віднесена до головних 
завдань перебудови системи державного управління [11]. Вперше ця проблема 
позначена у 2000 році, коли указом Президента України була створена комісія з 
питань адміністративно-територіального устрою (АТУ) України, до складу 
якої увійшли і географи. Гостра економічна криза 1990-х та революційні спала-
хи на початку 2000-х років відтермінували проведення АТР. Досвід політичних 
реформ країн Центрально-Східної Європи переконливо засвідчує необхідність 
реформування АТУ України і введення відповідних європейських стандартів.

Наприкінці ХХ ст. сформувався новий напрям економічної науки та ме-
неджменту, що одержав назву «логістика» і швидко поширився на суміжні на-
уки, включаючи і економічну географію [1, 7, 9, 14]. Логістика стала наскріз-
ним напрямом господарської діяльності та управління, що пронизує й інтегрує 
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все господарське життя. За своїми функціями вона нагадує систему кровообігу 
економіки, що методологічно протистоїть її нескінченому і все більш глибоко-
му поділові на сектори, галузі, види виробництва. Логістика як цілісна теорія 
економічних зв’язків, як вчення про ефективне управління інформаційними, то-
варними і фінансовими потоками, що інтегрують сферу постачання, виробни-
цтва і збуту, істотно посилює концепцію територіальної організації суспільства 
і формує її новітні теоретико-методологічні засади. У суспільно-географічних 
дослідженнях логістика вже зробила перші кроки і орієнтується переважно на 
транспортно-логістичні проблеми регулювання зв’язків між виробництвом і 
споживачем та формування оптимальних транспортно-логістичних структур і 
систем [7, 14]. 

В умовах новітньої наукової революції та глибокої інформатизації сус-
пільства радикальних змін зазнають комунікаційні системи і структури. По-
ряд з традиційними мережами транспорту і зв’язку формуються якісно нові 
транспортно-логістичні структури, що поєднують обмін товарами і послуга-
ми, інтегрують товарні і фінансові потоки, пов’язують операції виробництва, 
розподілу, збуту, обміну, управління у транспортно-логістичні комплекси і 
системи. Як приклад, великі морські порти, які донедавна були чітко визна-
ченими самостійними підприємствами, у нових умовах швидко інтегруються 
з численними «дочірніми фірмами» що надають різноманітні послуги щодо 
доопрацювання вантажів та ринкової інфраструктури і стають справжніми хол-
дингами – транспортно-логістичними центрами. Показово, що транспортно-
логістичні центри інтегруються далі і утворюють транспортно-логістичні 
комплекси і регіональні системи. 

Огляд діяльності морських портів Одеського регіону та аналіз відповідних 
публікацій засвідчує такі трансформації портових функцій протягом останніх 
десятиріч [3, 14]. Порти, що звичайно спеціалізувались на обробленні та пере-
валці вантажів, з часом посилюють організаційно-технологічне обслуговування 
перевалки вантажів, нарощують промислову переробку експортної та імпорт-
ної сировини і нині впроваджують транспортно-логістичне супроводжен-
ня портової діяльності, нарощують свою участь у формуванні транспортно-
логістичних ланцюгів і структур. Спостерігається прогресивне ускладнення 
галузевої структури портової діяльності від транспортного обслуговування 
окремих галузей (спеціалізовані порти, що обробляють вантажі певних видів) 
до комплексних і універсальних портів з широкою номенклатурою вантажів 
і знову до вузькоспеціалізованих портових центрів з якісно новими рівнями 
вантажообігу. Радикальна трансформація портової діяльності відбувається у 
наш час: порти з галузевих підприємств стають міжгалузевими центрами, що 
об’єднують різні види економічної діяльності. Сучасна диверсифікація порто-
вої діяльності поширилась на виробництво товарів і послуг, які раніше були 
поза межами функціонування порту. Бурхливого розвитку набуло обслугову-
вання розподільчих функцій портів, впровадження новітніх технологій просу-
вання вантажопотоків, взаємодії поставщиків та одержувачів продукції. В рин-
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кових умовах великі порти Одещини трансформувалися у портово-логістичні 
центри. Всі напрямки портової діяльності вже мають сучасну ринкову інф-
раструктуру – консалтингову, маркетингову, фінансово-кредитну, венчурну, 
страхову, за допомогою якої порти втягуються у світові логістичні ланцюги та 
структури. Кількісне зростання портів відбувається за рахунок спорудження 
нових причалів і комплексів з оброблення вантажів. Якісне розширення портів 
відбувається шляхом створення аванпортів, «сухих портів», портопунктів та 
ін. В Одеському морському торговельному порту вже функціонує так званий 
«сухий порт», де діє митний комплекс та проходять сортування і першу об-
робку контейнерні вантажі, які надалі автомобільною естакадою спрямовують 
вже безпосередньо під завантаження в порт та у зворотному напряму [14]. Од-
нією з головних тенденцій у сучасній територіальній організації портової ді-
яльності є істотне посилення взаємодії портів з прилеглою сушею. У тилових 
зонах Одеських портів – хінтерландах, формується мережа транспортно-
розподільчих центрів, що обслуговують портові вантажопотоки. З розвитком 
транспортної логістики суходільні транспортно-розподільчі центри поряд з 
диспетчерсько-перевалочним обслуговуванням портів нарощують попереднє 
сортування і обробку вантажів, їх технологічний та інформаційно-правовий 
супровід. Морські порти Одещини разом з їхньою береговою інфраструктурою 
та мережею обслуговуючих транспортно-логістичних центрів необхідно роз-
глядати як новітню форму територіальної організації транспортного комплексу 
регіону і всієї України – Одеську регіональну портово-логістичну систему. 

Одеський регіон приймає активну участь у формуванні транспортно-
логістичної структури Європи – Єврологістики, і це один з головних чинни-
ків поліцентричного розвитку Одеської агломерації [10]. Через Одеський ре-
гіон проходять два міжнародні транспортні коридори (МТК) (№ № 7, 9), три 
Трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК) – «Європа-Кавказ-Азія» 
або ТRАСЕКА, «Балтика-Чорне море» або «Гданськ-Одеса», «Чорномор-
ське транспортне кільце». Одеський регіон також входить до Чорноморської 
Пан’європейської транспортної зони (Black Sea PETrA), що виділена як прі-
оритетна в ЄС, Центральної транснаціональної вісі Єврологістики, проекту 
«Морські магістралі Чорного і Каспійського морів» та у формуванні міжнарод-
них транспортно-логістичних центрів або терміналів (ТЛЦ) [7]. 

Принципово важливим для Одеського регіону та України в цілому є більш 
активна участь у використанні Дунайського водного шляху (МТК № 7), який 
проходить по території країн-учасниць: Австрія, Угорщина, Сербія, Болгарія, 
Румунія, Молдова, Україна (Одеська область). Протяжність – 1600 км, у тому 
числі по Україні – 70 км (виходить фактично тільки на порт Рені, де на сьо-
годні переробляється близько 2,5 млн. тонн вантажів при річній пропускній 
здатності близько 12 млн. тонн). Певний час вихід у Чорне море здійснювався 
тільки за допомогою трьох румунських суднохідних каналів. Але Україна від-
новила судновий рух по Кілійському гирлу р. Дунай в результаті реалізації про-
екту створення глибоководного суднового ходу «Дунай-Чорне море». За перші 
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чотири роки експлуатації кількість суднопроходів через ГСХ «Дунай-Чорне 
море» зросла вдвічі [4]. Міжнародний форум «Дунайська синергія» (2013 р.) 
розглянув пропозицію Асоціації портів Чорного і Азовського морів (BASPA) 
щодо переорієнтації східних вантажопотоків на Дунайський водний шлях.

Актуальні і складні питання перед географічною наукою ставить сучасна 
глибока демографічна криза в Україні [17]. У 1991 році країна увійшла у ста-
дію депопуляції, за якої смертність населення вже перевищувала народжува-
ність. Цей час співпадає з проголошенням незалежності України. Але науков-
ці знають, що демографічна криза закладена у поколінні 1960-1970 років, яке 
увій шло у фертильний (дітородний) вік на початку 1990-х років. Географія на-
селення повинна істотно поглибити аналіз демографічного розвитку країни та 
її регіонів і розробити регіональні засади державної демографічної політики 
[13, 17]. За цим напрямом нині формується нова предметна область – геодемо-
графія, яка вивчає територіальні відмінності демовідтворювальних процесів 
та руху населення. Географи розробляють принципи і механізми регіональ-
ної демографічної політики. Потребують перегляду традиційні підходи щодо 
територіальної організації населення. На даний час розселення населення в 
Україні систематизоване на адміністративно-територіальній основі. Територі-
альні системи розселення (ТСР) мають таку таксономію: єдина (національна) 
ТСР; регіональні (обласні та АРК) ТСР; міжрайонні ТСР; районні ТСР; ло-
кальні ТСР. З одного боку, такий підхід робить ТСР «керованими», оскільки 
адміністративно-територіальні одиниці мають певні механізми управління. З 
другого, поза увагою залишаються генетичні, історико-географічні відміни у 
розселенні населення. Географи добре обізнані з регіональними типами розсе-
лення – поліським, подільським, карпатським, приморським, слобожанським 
та іншими, які на даний час не мають офіційного статусу. 

На порядку денному перехід від адміністративно-територіальної система-
тики населення у формі територіальних систем розселення до територіальної 
організації населення за регіональними системами розселення, що сформува-
лись на історико-географічних засадах. Підкреслимо, що потреба у регіональ-
ній систематиці розселення пов’язана також з очікуваною адміністративно-
територіальною реформою. Вагомим чинником нової систематики розселення 
населення стане регіоналізація країни, зумовлена активним впровадженням 
державної регіональної політики. Регіональна систематика розселення і регіо-
налізація країни для потреб державної регіональної політики взаємопов’язані: 
встановлення регіональних систем розселення обов’язково орієнтується на 
можливу соціально-економічну регіоналізацію країни; в свою чергу, розро-
блення об’єктивної мережі регіонів спирається на історико-географічну систе-
матику розселення регіонального рівня. 

Наприкінці ХХ ст. у географії сформувався новий науковий напрям – плану-
вання територій (геопланування). З кінця ХІХ ст. географи з містобудівельни-
ками вели роботи з просторового впорядкування міст (генеральні плани міст) 
і густо заселених та інтенсивно освоєних територій (районі планування, ро-
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сійський термін – «районная планировка»). З 1990-х років європейські країни 
поширили цей досвід на території країн і великих регіонів і назвали його «пла-
нуванням територій», а у деяких країнах (Німеччина, Росія та ін.) «ландшаф-
тним плануванням». З 2000 року за постановою уряду розпочалась розробка 
«Генеральної схеми планування території України», яка була затверджена як 
офіційний документ законом України (2002 р.). Науковці проектного інституту 
«Діпромісто» за розробку «Генеральної схеми» були відзначені Державної пре-
мією України (2003 р.). Надалі планування територій в Україні поширилось на 
її регіони (АР Крим, Одеська область та ін.).

Загальні методологічні настанови нового географічного напряму – пла-
нування територій, такі [13]. По-перше, необхідно розробити модель (схему) 
природного каркасу екологічної безпеки території у формі екологічних ме-
реж – національної, регіональних та субрегіональних. По-друге, потрібно ін-
вентаризувати наявні антропогенно-техногенні навантаження на довкілля і 
показати їх на тематичних картах антропогенно-техногенних навантажень. По-
третє, необхідно провести співставний аналіз природних каркасів екологічної 
безпеки територій та каркасів (картосхем) антропогенно-техногенних на-
вантажень на територію, виявити проблемні ситуації, показати «гарячі точ-
ки» та «кризові ареали» й обґрунтувати пропозиції і заходи щодо розв’язання 
проблемних ситуацій, екологічного оздоровлення території, покращення умов 
життєдіяльності населення. Зазначені підходи необхідно доповнювати й де-
талізувати компонентними планувальними розробками, які представляють 
фактичну та проектну (перспективну) територіальну організацію природно-
го середовища, населення, інфраструктури, господарства. Серед них карти 
ландшафтно-будівельної та агроландшафтної організації території, територі-
альних систем розселення, соціальної та виробничої інфраструктури, вироб-
ництва, духовної життєдіяльності населення. Планування територій, таким 
чином, являє собою її комплексне географічне дослідження з елементами про-
ектування та прогнозування, що має на меті раціональну – економічно ефек-
тивну й екологічно безпечну, територіальну організацію суспільства. Плану-
вання території можна розглядати і як актуальну, міждисциплінарну проблему, 
у розроблені якої поряд з географами приймають участь економісти, екологи, 
транспортники, містобудівельники, управлінці.

Планування територій спирається на базові поняття розміщення продуктив-
них сил та територіальна організація суспільства. Перше з них традиційне, 
введене наприкінці ХІХ ст. у теоріях штандарту, друге – нове, започатковане у 
1970-х роках (Р. Морилл). Терміни «розміщення» та «територіальна організа-
ція» вживають як синоніми: розміщення населення – територіальна організація 
населення; розміщення промисловості – територіальна організація промисло-
вості і т.д. Проте така синонімічність сприйнята лише для галузевого чи поком-
понентного підходу. Для характеристики соціально-господарських комплексів, 
які інтегровано представляють поєднання різних компонентів, термін «розмі-
щення» стає непридатним. У розробленні планування території як нового на-
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укового напрямку суспільної географії та регіональної економіки слід шукати 
раціональне поєднання обох базових понять – розміщення продуктивних сил 
(компонентний підхід) та територіальна організація суспільства (інтегрований, 
комплексний підхід).

Актуальним напрямком геоекологічних досліджень стала проблема форму-
вання природних каркасів екологічної безпеки регіонів, країн і континентів. Кра-
їни ЄС у 1990-х роках започаткували формування Всеєвропейської екологічної 
мережі, яка надалі була доповнена програмою створення Східно-Європейської 
екологічної мережі. Законами України (2000 р. та 2004 р.) затверджена концеп-
ція і програма формування Національної екологічної мережі України на 2000-
2015 роки. Постанова Кабінету Міністрів України (2000 р.) зобов’язала обласні 
державні адміністрації та Уряд АРК розробити концепції і програми створення 
регіональних екологічних мереж. На даний час ця робота вже виконана в окре-
мих областях та АР Крим. Концепція, програма і ескізна карта регіональної 
екологічної мережі Одещини розглядалася і затверджувалася обласною радою 
впродовж 2002-2005 років. Екологічна мережа (екомережа) законодавчо ви-
значена як єдина територіальна структура, яка формується для поліпшення 
умов охорони та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного по-
тенціалу території, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, ге-
нетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання ділянок та об’єктів 
природно-заповідного фонду, а також інших територій, що мають особливу 
цінність для охорони природного середовища.

Географи повинні продовжити і завершити розробку географічного када-
стру природних умов і природних ресурсів України та її регіонів. Значна час-
тина цієї роботи вже виконана у формі різноманітних тематичних карт і атла-
сів, зокрема у Національному атласі України (2007 р.). Розроблені кадастри 
мінерально-сировинних ресурсів, водних, лісових ресурсів, діють сонячний і 
вітровий кадастри. Разом з тим Україна запізнюється з введенням земельного 
кадастру, розробка якого започаткована постановами уряду 1995 та 1997 років 
і у відновленні якого важливу роль відіграли географи. Систематика природ-
них ресурсів лишається неповною і недосконалою. Не мають оцінки біосферні 
ресурси, екологічна ємкість території. Не розроблена кадастрова оцінка власне 
територіальних ресурсів. Відсутні методичні підходи щодо порівняльної оцін-
ки природних умов життєдіяльності населення різних територій. 

В умовах державної незалежності істотно посилилась увага щодо страте-
гій, концепцій і програм соціально-економічного розвитку України, регіонів, 
міст і територіальних громад. Географи приймають активну участь у розроб-
лені концепцій розвитку регіонів і міст.

ВИСНОВКИ 

В умовах становлення української державності офіційні і громадські запити 
на географічні дослідження і розробки помітно посилились. Це стосується гео-
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політичних і геоекономічних проблем входження України у світогосподарську 
систему. Кілька новітніх напрямів, що потребують географічних розробок, за-
позичені із світового та європейського досвіду і вже одержали в Україні офіцій-
ну нормативно-правову базу.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Резюме
Обговариваются направления и перспективы развития отечественной географии 

в условиях становления украинской государственности. Среди актуальных направле-
ний – геополитические и геоэкономические исследования, разработка принципов го-
сударственной региональной политики и административно-территориальной реформы 
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Украины, формирование транспортно-логистических структур и систем, разработка 
региональной демографической политики, планирование территорий, географический 
кадастр природных условий и ресурсов Украины.

Ключевые слова: геополитические и геоэкономические исследования, государ-
ственная региональная политика, транспортно-логистические структури и системы, 
региональная демографическая политика, планирование территорий.
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DOMESTIC GEOGRAPHY IS IN CONTEXT OF BECOMING OF 
UKRAINIAN STATE SYSTEM

Abstract 
Research actuality is conditioned by difficult tasks put that before geographical educa-

tion and science of acquisition Ukraine of state sovereignty. A research object is the state of 
geographical education and science in Ukraine. The article of research is the newest direc-
tions of geographical researches in the conditions of becoming of the Ukrainian state system. 
A theoretical value is theoretical and methodological transformations of subject domain of 
Ukrainian geography. A practical value is development of methodological principles and me-
thodical approaches of research of the newest directions of geographical knowledge. 

Among actual directions are geopolitical and geoeconomy researches, development of 
principles of public regional policy and administrative-territorial reformation of Ukraine, 
forming transport-logistic structures and systems, development of regional demographic 
policy, territories planning, geographical cadastre of natural terms and resources of Ukraine. 
In the conditions of state independence substantially attention increased in relation to strate-
gies, conceptions and programs of socio-economic development of Ukraine, regions, cities 
and territorial communities. Geographers accept active voice in worked out conceptions of 
development of regions and cities. 

Official and public requests for geographical researches increased in the conditions of be-
coming of the Ukrainian state system. It touches the geopolitical and geoeconomy problems 
of including of Ukraine in the world economic system. A few newest directions that need 
geographical developments, adopted from world and Europe experience, already got an of-
ficial normatively-legal base in Ukraine. 

Keywords: geopolitical and geoeconomy researches, public regional policy, transport-
logistic structures and systems, regional demographic policy, territories planning.
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ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
В  КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано сучасний стан використання лісових земель Карпатського 
регіону України та встановлено основні напрями їхнього використання. Лісові землі 
регіону на ранніх етапах людської еволюції були основою привласню вального зем-
лекористування (мисливства і збиральництва). В процесі господарського освоєння в 
регіоні було знищено 1,9 млн. га лісів, з яких 1,1 млн. га використовується під ріллю. 
В Карпатському регіоні України домінує експлуатаційна форма лісогосподарського 
землекористування, а 148,3 тис. га лісових земель (6,9 %) використовуються як 
природоохоронні території. Незначні площі лісових земель в регіоні відведено для 
рекреації (10,8 тис. га) та оздоровлення (183,8 га). Захисні лісові насадження займають 
35,5 тис. га (1,5 %), що зумовлює розвиток деґрадаційних процесів, знижує екологічну 
стійкість природних та антропогенних ландшафтів. Переважна більшість лісових зе-
мель регіону передана у користування 283 лісогосподарських підприємств, найбільша 
кількість яких розташована в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Ключові слова: Карпатський регіон України, лісові землі, землекористування, 
лісогосподарські підприємства, захисні ліси.

ВСТУП

Домінування лісових земель та багатство лісових біоценозів в регіоні до-
слідження обумовило першочерговий розвиток саме лісогосподарського зем-
лекористування на ранніх етапах еволюції людського суспільства. Інтенсивне 
використання лісових ресурсів домінувало впродовж усіх етапів розвитку люд-
ства, що зумовило трансформацію лісових земель у сільськогосподарські, се-
літебні території та сприяло розвитку деґрадаційних процесів. Хоча і сьогодні 
в регіоні домінує експлуатаційна форма лісогосподарського землекористуван-
ня, проте досить активно розвиваються інші форми використання лісових зе-
мель (природоохоронна, рекреаційна, оздоровча), що створює передумови для 
оптимізації екологічної ситуації, покращення показників стійкості природних і 
антропогенних біоценозів. Подальший розвиток альтернативних форм лісогос-
подарського землекористування вимагає детального аналізу сучасного стану 
використання лісових земель Карпатського регіону України.

Метою дослідження є встановлення сучасного стану та географічних за-
кономірностей використання лісових земель Карпатського регіону України. 
Об’єкт дослідження – лісогосподарське землекористування в Карпатському 
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регіоні України. Предмет дослідження – історичні особливості використання 
лісових земель регіону, їхній розподіл за категоріями землевласників, земле-
користувачів, географічні особливості сучасного використання лісових земель 
Карпатського регіону України для природоохоронних, оздоровчих і рекреацій-
них цілей. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для дослідження сучасного стану лісогосподарського землекористуван-
ня в Карпатському регіоні України використовувалися відомості Державного 
земельного агентства у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черні-
вецькій областях і статистичні матеріали. Для досягнення поставленої мети 
були використані порівняльно-географічний, статистичний, картографічний 
методи дослідження. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Лісогосподарське землекористування – це тип використання земельних ді-
лянок, що вкриті лісовою рослинністю та не вкриті лісовою рослинністю, лісо-
господарськими підприємствами, громадянами України з метою забезпечення 
екологічних, економічних, соціальних та інших потреб суспільства у лісових 
ресурсах (деревних, технічних, лікарських) і корисних властивостях лісів [5].

Саме завдяки привласнювальному землекористуванню на лісових землях 
Карпатського регіону України людина на ранніх етапах своєї еволюції забезпе-
чувала себе засобами існування. Ліс давав основний матеріал для будівництва 
жител, засобів пересування, побутових речей домашнього вжитку, знарядь пра-
ці. Лісові землі слугували екологічною нішою, що надавала людині прихисток 
від ворожих нападів, були основою збиральництва, мисливства та розвитку 
різноманітних промислів. Лісові біоценози стали основою садівництва. В лі-
сах люди заговляли лікарські рослини і сировину для фарбування домашніх 
полотен. Одним із перших лісових промислів було бортництво, що давало мед 
і віск, та стало основою для зародження домашнього пасічного бджолярства. 
Використання лісових ресурсів дало поштовх до розвитку лісохімічних про-
мислів – смолокуріння, перегонка дьогтю, випалювання деревного вугілля, яке 
було основою металургії та ковальства. Багато лісів використовувалося для ви-
готовлення попелу та поташу. На попіл і поташ випалювали деревину ялиці та 
ялини, а на деревне вугілля – бука, дуба, граба. Добування в регіоні залізної 
руди та переробка її на місцевих гутах вимагали значної кількості деревного 
вугілля. Перехід людства до відтворювального землекористування (землероб-
ства і тваринництва) відбувся на основі використання лучних біоценозів і алю-
віальних ґрунтів, які не мали лімітуючи чинників щодо їхнього використання 
у землеробстві. Проте, збільшення кількості населення та необхідність вироб-
ництва більшої кількості продуктів харчування зумовило необхідність вирубу-
вання лісів і залучення лісових ґрунтів у сільськогосподарське виробництво. З 
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метою створення сільськогосподарських угідь в Карпатському регіоні України 
за весь час розвитку відтворювального землекористування було освоєно близь-
ко 1,9 млн. га лісових земель, з яких 1,1 млн. га використовується під ріллею. 
Для освоєння лісових земель під сільськогосподарські угіддя використовува-
лася підсічно-вогнева та толоко-царинна система землеробства, про що свід-
чать назви населених пунктів і урочищ (Паленина, Спаленик, Погари, Погар, 
Попалени). При домінуванні привласнювального землекористування людина 
використовувала лісові землі без зміни структури біоценозів, а залучення їх у 
сільськогосподарське виробництво кардинально змінило співвідношення між 
природними та антропогенними ландшафтами, зумовило погіршення морфоло-
гічних і фізико-хімічних характеристик лісових ґрунтів і розвиток цілого ряду 
деґрадаційних процесів. Низька природна родючість лісових ґрунтів, доміну-
вання підсічно-вогневої системи землеробства та монокультура на освоєних 
лісових землях обумовили набагато вищу цінність лісових угідь у порівнянні із 
сільськогосподарськими на ранніх етапах відтворювального землекористуван-
ня. Особливо в часи збройних конфліктів і стихійних лих, що нищили урожай 
на полях, саме збиральництво і мисливство в лісах було суттєвим доповненням 
до харчового раціону. І в теперішніх умовах, за умови економічної і політичної 
кризи, саме заготівля ягід, грибів, лікарських рослин у карпатських, полісь-
ких районах дозволяє населенню заробляти певні кошти при відсутності інших 
джерел заробітку [2, 4].

Ліси, лісові землі є національним багатством України і за своїм призна-
ченням та місце розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, 
санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції 
та є джерелом задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Ліси та інші 
лісовкриті площі України за екологічним і господарським значенням поділя-
ються на першу і другу групи. До першої групи належать ліси, що виконують 
переважно природоохоронні функції. Залежно від переваг виконуваних ними 
функцій ліси першої групи належать до таких категорій захисності:

−	 водоохоронні (смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водойм та 
інших водних об’єктів, смуги лісів, що захищають нерестовища цінних 
промислових риб, а також захисні лісові насадження на смугах відводу 
каналів);

−	 захисні (протиерозійні, приполонинні, захисні смуги лісів вздовж за-
лізниць, автомобільних доріг міжнародного, державного та обласного 
значення, особливо цінні лісові масиви, державні захисні лісові смуги, 
байрачні ліси, степові переліски та інші ліси степових, лісостепових, гір-
ських районів, які мають важливе значення для захисту природного се-
редовища, полезахисні лісові смуги, захисні лісові насадження на смугах 
відводу залізниць);

−	 санітарно-гігієнічні та оздоровчі (ліси населених пунктів, зелених зон на-
вколо населених пунктів і промислових підприємств, ліси першого і дру-
гого поясів зон санітарної охорони оздоровчо-лікувальних територій);
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−	 ліси на територіях природно-заповідного фонду (заповідники, націо-
нальні природні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища, регіональ-
ні ландшафтні парки; ліси, що мають наукове або історичне значення, 
лісоплодові насадження).

До другої групи належать ліси, що одночасно із екологічним мають екс-
плуатаційне значення і для збереження захисних функцій, безперервності та 
не виснажливості використання яких встановлюється режим обмеженого лісо-
користування.

Розташування Карпатського регіону України в зоні широколистяних лі-
сів стало передумовою розвитку лісогосподарського землекористування, яке 
прой шло складний еволюційний шлях і ґрунтувалося на законодавстві різних 
держав. Станом на 1.01. 2011 р. в досліджуваному регіоні розташовано близько 
22% від загальної площі лісів та інших лісовкритих площ держави, в складі 
яких домінують експлуатаційні ліси. Площа лісів та інших лісовкритих площ 
становить 2,3 млн. га (41,6 % від загальної площі регіону), а у їхній структу-
рі домінують лісові землі – земельні ділянки вкриті лісом, включаючи лісо-
ві культури, що зімкнулися, галявини, зруби, згарища і загиблі насадження, 
лісосіки що не заліснилися, прогалини і пустоші, лісові розсадники (95,3 %). 
Лісистість регіону становить близько 40%, що в 2,4 рази перевищує загально-
державний показник. Найбільшими показниками лісистості вирізняється За-
карпатська (53,1 %) та Івано-Франківська (43,8 %) області.

Згідно відомостей державного кадастру в Карпатському регіоні України пе-
реважають експлуатаційні ліси, які займають 1,1 млн. га. Ліси першої групи, 
що виконують, в основному, екологічні функції займають 854,3 тис. га. Експлу-
атаційні ліси домінують у всіх карпатських областях, за виключенням Івано-
Франківської. В межах виділених смуг землекористування експлуатаційні ліси 
переважають в Карпатській гірській та Надсянсько-Поліській смузі. Такий роз-
поділ лісів та інших лісовкритих площ в регіоні дослідження свідчить, що про 
домінування експлуатаційної форми лісогосподарського землекористування. 
Посилення антропогенного навантаження на лісові біоценози, інтенсивне ви-
рубування унікальних лісових масивів та використання природно-рослинних 
ресурсів у різних галузях господарства, загроза повного знищення значної 
кількості унікальних рослинних угрупувань обумовили необхідність їхньо-
го збереження шляхом заповідання та виділення земельних площ, які мають 
спеціальний охоронний статус. Розуміння унікального значення лісів у житті 
людини і функціонуванні біоценозів обумовило, що у 1886 році був створений 
перший в Україні та регіоні дослідження лісовий заповідник «Пам’ятка Пе-
няцька», як резерват букового пралісу. Станом на 1.01.2011 році в Карпатсько-
му регіоні України під природозаповідні об’єкти і території виділено 148,3 тис. 
га лісових земель (6,9 % від площі лісів та інших лісовкритих площ). 

Найбільшою площею природозаповідних лісових земель характеризується 
Закарпатська область (72,0 тис. га або 9,9 % від площі лісових земель), а най-
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меншою – Чернівецька (6,8 тис. га або 2,6 % від площі лісових земель). Якщо 
врахувати, що площа територій і об’єктів природно-заповідного фонду в регі-
оні дослідження становить 659,4 тис. га, то лісові землі в їхній структурі зай-
мають близько 25 %.

Крім забезпечення населення України та різних галузей промисловості лі-
совими ресурсами, лісові землі виконують рекреаційні, санітарно-гігієнічні та 
оздоровчі функції. Для рекреації в досліджуваному регіоні виділено 10,8 тис. га  
(0,5 % від площі лісових земель). Найбільша площа лісових земель, що ви-
конують рекреаційні функції, виділена в Івано-Франківській області (10,4 тис. 
га або 1,6 % від площі лісових земель в області), а найменша – в Чернівецькій 
(23,4 га). Хоча лісові землі вже досить тривалий період інтенсивно використо-
вуються для рекреації населення, але до сьогодні не проведена процедура зміни 
їхнього цільового призначення, що обумовлює незначні площі у статистичних 
відомостях. Лісові землі в Карпатському регіоні, що виділені для оздоровчих 
цілей, займають 183,8 га, а найбільші площі таких земель (близько 100 га) об-
ліковано у Львівській області. Оздоровчі лісові землі невеликими масивами 
розташовуються навколо оздоровчих закладів у містах Моршин, Трускавець, 
Немирів, Шкло та інших. Історико-культурний статус в регіон мають 126,7 га 
лісових земель, а основна частина їх розташована в Львівській області.

Лісові землі, що знаходяться у природному непорушеному стані та штучно 
створені лісові насадження, виконують важливі захисні функції (водоохоронні, 
ґрунтозахисні, протиерозійні та інші). Недооцінювання захисних функцій лісо-
вих земель, а цілеспрямоване, однонаправлене їхнє використання виключно 
для задоволення потреб у деревині та інших лісових ресурсах неодноразово 
у людській історії спричиняло до погіршення якості природного середовища 
і, навіть, повну загибель землеробських цивілізацій. В Карпатському регіоні 
України захисні лісові насадження займають 35,5 тис. га (1,5 %), в т.ч. поле-
захисні лісові смуги всього 328,0 га. Найбільші площі захисних лісових наса-
джень розташовані в межах Івано-Франківської (19,0 тис. га) та Закарпатської 
(11,0 тис. га) областей.

Згідно законодавства України землі лісогосподарського призначення можуть 
перебувати в державній, комунальній та приватній власності [6]. Громадяни 
та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у влас-
ність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені 
земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Також громадяни та 
юридичні особи можуть створювати на набутих у власність у встановленому 
порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь лісові 
насадження без обмеження їхньої площі. Використання земель лісогосподар-
ського призначення державної і комунальної форми власності здійснюється у 
порядку постійного та тимчасового користування. У постійне користування 
лісові землі для ведення лісового господарства без встановлення терміну нада-
ються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим 
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державним підприємствам, установам і організаціям, які мають спеціалізо-
вані лісогосподарські підрозділи. Тимчасове користування лісовими землями 
може бути довгостроковим (від 1 до 50-ти років) і короткостроковим (до одно-
го року). Використання лісових ресурсів здійснюється у порядку загального 
і спеціального використання. У порядку загального користування громадяни 
мають право вільно перебувати у лісах, безкоштовно збирати для власного спо-
живання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби. Спеціальні 
користування на лісових землях здійснюють спеціалізовані лісогосподарські 
підприємства, які виконують такі види використання лісових ресурсів:

−	 заготівля деревини під час рубок головного користування;
−	 заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів;
−	 побічні лісові користування (заготівля лікарських рослин, випасання ху-

доби, розміщення лісових пасік та ін.) [6].
Переважна більшість лісів та інших лісовкритих площ Карпатського регі-

ону України передана у користування лісогосподарським підприємствам та 
різноманітним установам, організаціям. І тільки 191,3 тис. га лісових земель 
(8,2 % від загальної площі) залишаються не передані у власність і постійне 
користування (рис. 1, табл. 1). Найбільша площа лісових земель, що не пере-
дані у власність і постійне користування, характерна для Закарпатської області 
(128,3 тис. га або 16,7% від їхньої площі в області). 

Рис. 1. Структура користувачів лісів та інших лісовкритих площ в Карпатському 
регіоні України станом на 1.1.11 р. (1 – сільськогосподарські підприємства; 2 – частини, 

підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони; 3 – організації, установи 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 4 – 

лісогосподарські підприємства; 5 – не передані у власність і постійне користування; 6 – інші).

Переважна більшість лісів та інших лісовкритих площ в регіоні (81,7 %) 
передана у користування 283 лісогосподарським підприємствам. Найбільша 
кількість таких підприємств зареєстрована в Закарпатській (136) та Івано-
Франківській (112) областях, а одне лісогосподарське підприємство, в серед-

3; 6,9%

4; 81,7%

2; 2,1%
6; 0,4% 1; 0,7%

5; 8,2%
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ньому, має у користуванні 6,5 тис. га лісових земель. Організаціям, установам 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного при-
значення в регіоні передано у власність і користування 159,5 тис. га лісових 
земель (6,9 %), значна частина яких використовується для природоохоронних 
цілей. Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборо-
ни мають у користуванні 49,3 тис. га лісових земель (2,1 %), а основна їхня час-
тина (40,6 тис. га) розташована у Львівській області (Яворівський військовий 
полігон). У власність громадян Карпатського регіону передано 847,7 га лісо-
вих земель, які, в основному, зайняті лісами першої групи. Найбільша площа 
лісових земель передана у власність громадян, характерна для Чернівецької 
області (453,1 га). Сільськогосподарські підприємства, в переважній більшос-
ті недержавні, мають у власності і користуванні близько 16,0 тис. га лісових 
земель, а найбільші площі таких земель характерні для Закарпатської області 
(13,3 тис. га).

Таблиця 1 
Розподіл лісів та інших лісовкритих площ  

Карпатського регіону України за категоріями користувачів, (тис. га / %)
Категорії 

земле власників, 
зем лекористувачів 

Львівська 
область 

Івано-
Франківсь-
ка область 

Закарпатсь-
ка область 

Чернівець-
ка область 

Карпатсь-
кий регіон 

України 

С/г під приємства 1800,2
0,3

693,5
0,1

13349,3
1,7

143,5
0,1

15986,5
0,7

Громадяни 100,4
0,01

77,2
0,01

216,6
0,02

453,1
0,2

847,3
0,03

Заклади, уста нови, 
організації

300,5
0,01

672,2
0,1

150,9
0,01

9,0
0,01

1132,6
0,04

Промис лові та інші під-
приємс тва

200,8
6,01

200,4
0,01

3,8
0,01

34,3
0,01

439,3
0,01

Підприєм ства транспо рту 
та зв’язку

3400,2
0,5

1237,4
0,2

178,5
0,01

1819,5
0,7

6635,6
0,3

Частини, органі за ції, 
установи обо рони

40600,3
5,8

1968,4
0,3

6758,8
0,9 - 49327,5

2,1

Організа ції природо охо -
рон ного, оздо ров чого, 
рекреаційного, істо рико-
культурного призна чення 

28700,0
4,1

51760,0
18,1

72164,7
10,0

6845,2
2,6

159469,9
6,9

Лісогоспо дарські 
підприєм ства 

588101,0
84,7

551439,4
86,6

510033,5
70,4

245298,4
95,1

1894872,3
81,7

Водогос подар ські 
підприємс тва 

200,7
0,01

250,7
0,01

1844,3
0,3

10,1
0,01

2305,8
0,1

Землі не передні у 
власність і постійне кори-
стування

31100,0
4,5

28518,9
4,5

128332,9
16,7

3311,3
1,3

191263,1
8,2

Всього земель 694500,8
100

636825,1
100

724047,4
100

257924,5
100

2313297,8
100
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Переважна більшість лісових земель в регіоні дослідження передана у по-
стійне користування державним лісогосподарським підприємствам, які мають 
право самостійно господарювати в лісах, заготовляти деревину та вести побіч-
ні лісові користування, отримувати прибуток від реалізації отриманої продук-
ції. У 2011 році обсяги продукції, робіт і послуг, що були виконані і реалізовані 
лісогосподарськими підприємствами в Карпатському регіоні України станови-
ли 902,5 млн. грн. (22,0% від державного показника) [3]. Основні доходи лісо-
господарські підприємства отримують від реалізації деревини, яку отримують 
за рахунок рубок головного користування, формування та оздоровлення лісів. 
У 2011 році в регіоні площа рубок лісів становила 82,2 тис. га (20,4 % від дер-
жавного показника) (табл. 2). Найбільша площа вирубаних лісів (25,4 тис. га) 
характерна для Закарпатської області. У структурі рубок домінують рубки фор-
мування та оздоровлення лісів (91,1 % від площі вирубаних лісів).

Площа лісових земель у Карпатському регіоні України за весь історичний 
період зменшилася майже на 1,9 млн. га за рахунок вирубування лісів та ви-
користання вивільнених територій під сільськогосподарське і селітебне зем-
лекористування. Значно погіршилася якість лісів, оскільки значні площі пред-
ставлені вторинними, похідними лісами. Найбільш інтенсивно розвивався 
експлуатаційний напрям використання лісових земель в капіталістичний та 
радянський етап, що було зумовлено необхідністю розвитку промисловості і 
розбудови інфраструктури. Домінування експлуатаційної форми землекорис-
тування на лісових землях зумовила як зменшення їхніх площ, так і порушен-
ня екологічних функцій, що виконують ліси (ґрунтозахисних, водоохоронних, 
водорегулюючих та ін). Така ситуація спричинила розвиток в регіоні катастро-
фічних повеней і паводків, зсувів та інших деґрадаційних процесів, знизила 
екологічну стійкість природних і антропогенних ландшафтів. 

Таблиця 2 
Площі рубок лісів у Карпатському регіоні України 

станом на 1.01.11 р., тис. га

Адміністративні утво-
рення 

Площа лісів 
та інших 

лісовкритих 
площ

Площа рубок, 
в т.ч.

Площа рубок 
головного кори-

стування 

Площа рубок 
формування і 
оздоровлення 

лісів

Львівська область 694,5 20,9 2,8 18,1

Івано-Франківська об-
ласть 636,8 22,7 1,4 21,3

Закарпатська область 724,0 25,4 1,0 24,4

Чернівецька область 257,9 13,2 2,2 11,0

Карпатський регіон 
України 2313,3 82,2 7,4 74,8

Україна 10601,1 402,2 29,1 373,1
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ВИСНОВКИ

За період незалежності відмічається стійка тенденція до збільшення пло-
щі лісів та інших лісовкритих площ як в Україні, так і в Карпатському регіо-
ні України, проте домінування експлуатаційного типу використання лісових 
земель не сприяє помітному покращенню екологічної ситуації. Показник лі-
систості регіону є найвищим в державі (близько 40,0 %), хоча в межах смуг 
землекористування ці значення коливаються від 18,5 у Волино-Подільській до 
56,3 % у Карпатській гірській. Тому, до вирішення проблеми оптимізації лісо-
господарського землекористування в регіоні слід підходити диференційовано 
із врахуванням сучасного стану, необхідності та можливості збільшення його 
частки і вдосконалення структури. Збільшення площі лісів та інших лісовкри-
тих площ слід здійснювати за рахунок створення чи відновлення, в перше чер-
гу, захисних лісів (водоохоронних і ґрунтозахисних). Особливо актуальною є 
проблема відновлення водозахисних лісів в Українських Карпатах, що дозво-
лить оптимізувати перерозподіл атмосферних опадів у підземний стік і знизить 
ризики виникнення катастрофічних повеней. Слід виділити межі захисних лі-
сів на місцевості та дотримуватися встановлених обмежень щодо їхнього вико-
ристання. Частку лісів та інших лісовкритих площ в Карпатській гірській смузі 
слід збільшити до 58 %, при цьому зменшити частку експлуатаційних лісів, а 
натомість активізувати рекреаційний та оздоровчий напрям використання лісо-
вих земель, не збільшувати площі природозаповідних лісів.

Частку лісів та інших лісовкритих площ в межах Волино-Подільської смуги 
слід збільшити до 22 % за рахунок створення захисних лісових насаджень, за-
ліснення деградованих і малопродуктивних ґрунтів-земель, використовуючи їх 
як сполучні території між ядрами екологічної мережі [1; 7; 8].

Частка лісів та інших лісовкритих площ в Надсянсько-Поліській смузі ста-
новить близько 30,0 %, а лісистість – 29,0 %, що є майже оптимальним для цьо-
го регіону. Значна площа лісових земель має природозаповідний статус, проте 
частку рекреаційних і оздоровчих лісів слід збільшити за рахунок зімни цільо-
вого призначення лісових земель, наданих для потреб оборони (40,6 тис. га). 
Також слід активізувати лісогосподарську рекультивацію порушених земель, 
що утворилися при добуванні сірки. Лісистість Закарпатської низовинної сму-
ги близько 24,0 %, що за умови значної господарської освоєності цієї території, 
є оптимальним. Проте, враховуючи негативний вплив повеней і паводків на 
використання земельного фонду, слід збільшити площу водозахисних лісових 
насаджень та дотримування обмежень щодо їхнього використання.
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В КАРПАТСКОМ 
РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

Резюме
В статье проанализировано современное состояние использования лесных земель 

Карпатского региона Украины и определены основные направления их использования. 
Лесные земли региона на раннем этапе эволюции человечества были основой обеспе-
чения продовольствием за счет охоты и собирательства. В процессе хозяйственного 
освоения региона било уничтожено приблизительно 1,9 млн. га лесов, из которых се-
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годня 1,1 млн. га используется под пашню. В регионе доминирует эксплуатационная 
форма лесохозяйственного землепользования, а 148,3 тис. га лесных земель (6,9 %) 
используется как природоохранные территории. Незначительные площади лесных зе-
мель региона используются для рекреации (10,8 тис. га) и здравоохранения (183,8 га). 
Защитные лесные насаждения в регионе занимают 35,5 тис. га (1,5 %), что способству-
ет развитию деградационных процессов, снижает экологическую стойкость природ-
ных и антропогенных ландшафтов. Значительна часть земель лессового фонда пере-
дана в пользование 293 лесохозяйственных предприятий, а наибольшее количество их 
сконцентрировано в Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Ключевые слова: Карпатский регион Украины, земли лесного фонда, землеполь-
зование, лесохозяйственные предприятия, защитные лесы. 
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FORESTRY LAND USE IN THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Abstract
Based on the data of the State Land Cadastre it was analyzed the structure and geography 

of the land resources of the Carpathian region of Ukraine both in terms of administrative 
areas and within land-use lanes. It was defined the changes that have occurred in the struc-
ture of land fund and especially of its distribution by landowners, land users, for the period 
of Ukraine’s independence. Natural factors of land use and features of economic activity in 
the region led to the dominance of agricultural and forestry land use type. Lately actively 
were developed the environmental, recreational and wellness types of land use that helps to 
improve the environmental situation and creates a positive image of the region. This paper 
analyzes the current state of forest lands in the Carpathian region of Ukraine and set the main 
directions for their use. Forest lands in the region in the early stages of human evolution 
were the basis of appropriate land use (hunting and gathering). In the process of economic 
development in the region was destroyed about 1.9 million ha, 1.1 million hectares of which 
is used for arable land. The Carpathian region of Ukraine is dominated by operational form 
of forestry land use and 148.3 hectares of forest land (6.9%) are used as protected areas. 
Small areas of forest land in the region are set aside for recreation (10.8 ha) and recovery 
(183.8 hectares). Protective forest plantations in the region is 35.5 thousand hectares (1.5%), 
which leads to the development of the degradation process and reduces the stability of natural 
and man-made landscapes. The vast majority of forest land in the region is transferred for 
use to 293 forest enterprises, most of which are located in Zakarpatska and Ivano-Frankivska 
regions.

Keywords: the Carpathian region of Ukraine, forest land, land use, forestry enterprises, 
protective forests.
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СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Досліджено структуру земельного фонду Чернігівської області та розподіл земель 
за категоріями земельних угідь. Визначено основні проблеми в землекористуванні 
регіону. Побудовано низку карт з часткою земель по районах та їх складовими.

Ключові слова: землекористування, антропогенне навантаження, Чернігівська 
область,структура землекористування.

ВСТУП 

Чернігівська область має відносно кращий екологічний стан навколишнього 
природного середовища порівняно з іншими регіонами країни. Однак, і в меж-
ах Чернігівщини існує значна кількість проблем екологічного порядку. Зна-
чна частина з них пов’язана із особливостями господарського використання 
земельного фонду, що не завжди враховують природні передумови його вико-
ристання. Дослідження структури землекористування в Чернігівській області 
є однією з відправних точок вивчення проблем землекористування та природо-
користування в межах території регіону.

Метою роботи, відповідно, є розгляд особливостей територіальної струк-
тури землекористування в регіоні.

Основні завдання: Проаналізувати структуру земельного фонду по регіонах 
Чернігівської області загалом; визначити структуру основних категорій зе-
мельних угідь області, зокрема, сільськогосподарських, лісових, земель, площ 
під забудовою тощо; виділити основні проблеми в землекористуванні регіону.

Об’єктом роботи виступає земельний фонд Чернігівської області, а пред-
метом дослідження територіальні особливості структури земельного фонду 
Чернігівської області, його розподілу по категоріям земельних угідь та осно-
вними напрямами використання.

Площа території Чернігівської області станом на 1 січня 2013 року становить 
3190,3 тис. га. (рис. 1). Основну частину земель області займають сільськогос-
подарські угіддя та землі лісового фонду. Питома вага сільськогосподарських 
угідь в адміністративних районах області становить від 46 до 83 відсотків. Роз-
ораність території області в 2010 році складала 44,0 % (відсотки до загальної 
площі області), частка ріллі до площі сільськогосподарських угідь по області в 
2010 році складає 67,9%. [2]

© О. В. Петришина, 2014
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Рис. 1. Чернігівська область. Структура земельного фонду  
по основних видах угідь та функціональному використанню.

Основними проблемами сільськогосподарського землекористування в об-
ласті є:

– Загальний високий рівень антропогенної освоєнності земель регіону;
– Високий рівень сільськогосподарської освоєності;
– Порушення пропорцій у частці різних категорій сільськогосподарських 

угідь (рис. 2);
– Висока частка ріллі;
– Висока частка у структурі посівів культур, що виснажують ґрунти 

(табл.  1).
Таблиця 1. 

Чернігівська область. Посівні площі основних сільськогосподарських культур 
які виснажують ґрунти (усі категорії господарств; тис. га)

 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Уся посівна 
площа 1542,3 1104,1 1039,1 1051,6 1022,9 1017,4 1082 1143,2

Зернові культури 662,7 534,5 635,2 688 650,4 618,5 668,4 700

кукурудза на зерно 22,7 28,9 102,4 197,9 166,2 206,2 262,4 324,9

Технічні культури 93,7 53,6 71,3 82,2 93,9 116,6 148,3 191

соняшник 0,5 10,2 11,6 22,9 24,1 39,3 76 94,9

ріпак 8,2 9,3 11 31,2 35,7 27,2 19,4 34,4

Кормові культури 613,5 401,7 224,3 184,8 184,1 185,4 169 156,5

кукурудза на си-
лос і зелений корм 247,6 69,1 33,1 31,7 26,2 30,1 28,4 24,2



161

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Рисунок 2. Чернігівська область.  
Площа та структура сільськогосподарських земель по території.

Аналіз статистичних даних по земельному фонду Чернігівської області, по-
будова карт та різного роду діаграм, дає можливість визначити основні про-
блеми в землекористуванні регіону та основні стратегічні завдання щодо їх 
вирішення.

Загальна площа земель лісового фонду в області на 1 січня 2013 року ста-
новила 739,4 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 658,8 тис. га 
(20,7 % від загальної площі області).

Відсоток площ, вкритих лісом, у різних районах не однаковий (рис. 3). Якщо 
в північних районах лісистість становить від 20 до 41 % від загальної площі 
району, то в південних – лише 7 – 20 %. 

Ліси першої групи становлять 258,2 тис. га, площа лісів другої групи – 
414,5 тис. га. Вікова структура лісів області нерівномірна, в лісовому фонді 
переважають молодняки – 33,5 % площі, середньовікові насадження займають 
47 %, пристигаючі – 14,2 %, стиглі – 5,3 % від загальної площі лісів.

Запас деревини області становить 124,2 млн. м3, з них стиглої – 7,6 млн. м3 
(6,2 %). Середній запас деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель 
становить 189 м3, стиглих і перестійних деревостанів – 210 м3, середній при-
ріст на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель складає 4,1 м3.

Веденням лісового господарства в області займаються 58 постійних лісоко-
ристувачів, з них 11 державних підприємств Чернігівського обласного управ-
ління лісового господарства (рис. 4).
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Рис. 3. Чернігівська область.  
Частка лісовкритих площ та їх структура по території

В цілому, стан лісових культур в області задовільний, хоча в окремих гос-
подарствах допускаються недоліки при їх створенні: низький рівень агротехні-
ки, відсутність належного догляду за посадками, що призводить до порушення 
строків переводу лісокультур в покриту лісом площу і навіть до їх загибелі.

Рис. 4. Чернігівська область. Розподіл лісового фонду між окремими користувачами 
(власниками) у 2009 році (тис. га)
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Основними проблемами лісокористування в області є:
– ймовірність загрози за коефіцієнтом пожежної небезпеки дещо вище від 

середньоукраїнського поширення лісових пожеж на значних територіях;
– висока частка вирубок лісів в окремих районах (Рис. 5);
– зникнення окремих видів рослин у природі (причини: зміна кліматичних 

умов, косіння, випасання худоби, розорювання земель, зривання на бу-
кети, використання лікарської сировини, висаджування на присадибних 
ділянках);

– активне поширення адвентивних видів рослин.

Рис. 5. Чернігівська область. Площа вирубок лісу по території.

Третє місце за площею в області займають відкриті заболочені землі, за 
ними йдуть забудовані землі (рис. 6).

Значна частину області займають природні та штучні водотоки та водойми.
Загальна площа земель водного фонду, за даними облголовземуправлін-

ня, становить 198,612 тис. га. Площі, зайняті водними об’єктами, становлять 
67,984 тис. га, в тому числі: річками та струмками – 17,728 тис. га, озерами та 
прибережними замкнутими водоймами – 10,288 тис. га, ставками та водосхо-
вищами – 29,659 тис. га, штучними водотоками – 10,309 га.

Основними проблемами, що стосуються використання об’єктів водного 
фонду є:
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Рис. 6. Чернігівська область. Структура забудованих земель (2011 р.).

– значне забруднення водних об’єктів підприємствами комунального гос-
подарства (причиною такого явища є фізична та моральна застарілість 
обладнання очисних споруд, їх перевантаженість або недовантаженість, 
порушення технологічного регламенту експлуатації, відсутність коштів 
на проведення поточних ремонтних робіт та реконструкції в цілому 
тощо);

– використання населенням фосфатовмісних миючих засобів, що приво-
дить до високих показників по вмісту фосфатів на вході до очисних спо-
руд. підвищений вміст гумусових сполук у воді спричиняє порушення 
кисневого режиму у водоймах і каналах у бік його погіршення, особливо 
в умовах підвищеного температурного режиму повітря.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило визначити структуру та основні пробле-
ми землекористування в Чернігівській області

Серед стратегічних завдань щодо вирішення проблем землекористування в 
регіоні найважливішими на перспективу є:

– зменшення розораності земельного фонду;
– збільшення відсотку лісистості регіону;
– розширення земель природно-заповідного фонду;
– поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення зе-

мельних угідь в зональних системах землекористування; 
– дотримання екологічних вимог охорони земель при землевпорядкуванні 

територій;
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– заборона відведення особливо цінних сільськогосподарських угідь для 
несільськогосподарських потреб; 

– застосування економічних важелів впливу на суб’єкти землекористу-
вання.
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СТРУКТУРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧЕРНИГОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Резюме
В работе исследованы территориальные особенности земельного фонда Чернигов-

ской области. Исследована структура основных категорий земельных угодий региона. 
Выделены основные проблемы сельскохозяйственного землепользования в области, 
проблемы, существующие в пределах земель лесного фонда и некоторых других зе-
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мельных угодий Черниговщины. Установлено, в частности, что основными пробле-
мами сельскохозяйственного землепользования являются: общий высокий уровень 
антропогенной освоенности земель региона; высокий уровень сельскохозяйственной 
освоенности; нарушение пропорций в части различных категорий сельскохозяйствен-
ных угодий; высокая доля пашни; высокая доля в структуре посевов культур, истоща-
ют почвы.

Определено, что приоритетными задачами оптимизации землепользования являют-
ся: уменьшение распаханности земельного фонда; увеличение процента лесистости 
территории региона; расширение площади земель природно-заповедного фонда; поэ-
тапное достижение экологически сбалансированного соотношения земельных угодий. 

Ключевые слова: землепользование, антропогенная нагрузка, Черниговская об-
ласть, структура землепользования.
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STRUCTURE LAND TENURE IN CHERNIHIV REGION

Abstract
We studied the territorial features of the land fund of Chernihiv region. Investigated the 

structure of the main categories of land in the region. The main problems of agricultural land 
use in the area, the problems that exist within the forest land and some other land Chernigov. 
Found in particular that the main problems of agricultural land are generally high level of 
anthropogenic land development in the region; high level of agricultural development; in 
violation of the proportions of the various categories of agricultural land; high proportion of 
arable land; high share in the crop crops deplete the soil. 

Determined that the optimization of land use priorities are: reduction of tilled land fund; 
increase in the percentage of forest land in the region; expansion of land area of nature 
reserve fund; gradual achievement of ecologically balanced ratio of land.

Keywords: land tenure, antropohenic load, Chernihiv region, structure land tenure.



167

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

УДК 911.3: 338.48

А. Е. Молодецкий1, канд. геогр. наук, доцент
А. А. Пышная1, аспирант
1кафедра географии Украины,
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина
ggfr@onu.edu.ua

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ, БАЛЬНЕОГРЯЗЕВЫЕ 
И  КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КУРОРТНОЙ 
ФУНКЦИИ РЕГИОНА

Бальнеологические и бальнеогрязевые климатические рекреационные ресурсы 
являются важной составляющей оздоровления, лечения и медицинской реабилита-
ции всех групп населения. Наиболее современные и оснащенные курорты Северо-
Западного Причерноморья потенциально могут значительно увеличить свой вклад в 
улучшение качества жизни населения и курортной функции региона. В статье рассма-
триваются одни из профилирующих причерноморских рекреационных систем баль-
неогрязевого и климатического типа, их ресурсы и использование.

Ключевые слова: бальнеологическая и бальнеогрязевая рекреация, климатиче-
ский фактор, медицинская реабилитация, курорты.

ВВЕДЕНИЕ

С 30-х годов XIX века исследованиями военных врачей российской армии 
были впервые обнаружены лечебные свойства лиманных грязей и минеральных 
вод новоприсоединенных территорий Российской империи. В 70-е годы 
XIX  века эти исследования получили научное обоснование в трудах Одесского 
бальнеологического общества, усилиями которого ряд курортов Причерномо-
рья получил европейскую известность и популярность. В советский период эти 
курорты стали в ряду всесоюзных здравниц, однако, в связи с международной 
изоляцией страны, они выпали из системы европейских и мировых курортных 
справочников и маршрутов. 

Целью данной статьи является изучение минераловодческих и грязевых 
ресурсов важнейших территориальных рекреационных систем трех облас-
тей Северо-Западного Причерноморья Украины: Одесской, Николаевской и 
Херсонской с позиций их рекреационного и туристического использования, 
а также в целях диверсификации социально-экономических функций данного 
региона.

Предметом нашего исследования являются данные о природных ресурсах, 
используемых в бальнеологической, бальнеогрязевой и климатической рекре-
ации.

© А. Е. Молодецкий, А. А. Пышная, 2014
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Объектом изложенной статьи является перечень курортов Одесской, Нико-
лаевской и Херсонской областей, которые используют ресурсы минеральных 
вод, грязей и климата Северо-Западного Причерноморья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили данные и разработки сотрудников 
Украинского наиучно-исследовательского института медицинской реабилита-
ции и курортологии, Одесского национального университета им. И. И. Мечни-
кова, Одесского государственного экологического университета, а также дру-
гих организаций и литературные источники [1,9,11].

В работе использованы методы контент-анализа литературы и отчетной ин-
формации, статистической обработки данных, бонитировочных оценок факто-
ров функционирования и развития рекреационых систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для репрезентативности представленного исследования в работе были 
выбраны наиболее характерные рекреационные системы бальнеологических 
и бальнеогрязевых типов трех областей. При этом в каждой области были 
выбраны по два-три наиболее диверсифицированных по функциям курорта. 
В Одесской области это: Куяльник, Лебедевка, Сергеевка, в Николаевской – 
Очаков, Рыбаковка, в Херсонской – Гопри и Скадовск. Все они характеризу-
ются как наличием минерально-ресурсной базы грязей и лечебных вод, так и 
климатическими составляющими рекреационной деятельности, неотъемлимо 
влияющими на результаты рекреации, лечения, медицинской реабилитации. 
В то же время каждый из этих курортов обладает рекреационой спецификой, 
характерной для любого географического феномена.

Курорт Куяльник характеризуется как климато-бальнеогрязевой курорт. Ми-
неральная вода Куяльницкого месторождения в качестве лечебной и столовой 
воды используется с 1834 года. Согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины от 11.12.1996 года № 1499 лиманы Куяльник и Хаджибей включены в 
перечень водных объектов, относящимся к лечебным.

Для использования в бальнеологическом комплексе курорта водозабор воды 
и пелоидов производится с южной части Куяльницкого лимана. По органолеп-
тическим показателям рапа не имеет запаха, прозрачна, бесцветна, характери-
зуется как йодо-бромный борный хлоридный натриевый, магниево-натриевый 
раствор [8, 9].

Грязевые отложения южной части Куяльницкого лимана представляют со-
бой черные илы с запахом сероводорода, низкой засоренностью, слабокислой 
реакцией (рН 6,55 – 7,2). 

Основной механизм действия хлоридно-натриевой Куяльницкой минераль-
ной воды заключается в её стимулирующем влиянии на секрецию и моторику 
желудка, кишечника, желчевыделительной системы и поджелудочной железы. 
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Вторым основным лечебным средством курорта являются минераль-
ные воды хлоридного натриевого состава с минерализацией 3,2-3,5 г/дм3 и 
13–14 г/дм3.

Профильное лечение: заболевания и травмы опорно-двигательного апара-ечение: заболевания и травмы опорно-двигательного апара-: заболевания и травмы опорно-двигательного апара-заболевания и травмы опорно-двигательного апара-
та, заболевания нервной системы, гинекологические и урологические забо-, заболевания нервной системы, гинекологические и урологические забо-заболевания нервной системы, гинекологические и урологические забо-, гинекологические и урологические забо- гинекологические и урологические забо-
левания, заболевания периферических сосудов, кожи и системы кровообра-, заболевания периферических сосудов, кожи и системы кровообра-заболевания периферических сосудов, кожи и системы кровообра-иферических сосудов, кожи и системы кровообра-ферических сосудов, кожи и системы кровообра-, кожи и системы кровообра-кожи и системы кровообра-
щения, сопутствующие заболевания кишечно-желудочного тракта и верхних 
дыхательных путей.

В наше время курорт Куяльник располагает тремя пятнадцатиэтажными са-
наторными корпусами емкостью около 3000 мест, курортной поликлиникой, 
грязелечебницей, культурными и торговыми центрами [1, 11].

Курорт Лебедевка – приморский климатогрязевий курорт степной зоны, 
расположенный в 40 км от Белгорода-Днестровского на широких песчаных 
пляжах побережья Черного моря. Климат имеет черты морского и степного. 
Главный лечебный фактор – иловая грязь лимана Бурнас с большим содержани-
ем сероводорода – используется для лечения детей с последствиями ревматиз-
ма и полиомиелита, а также взрослых с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, эффективности процедур способствуют морские купания. Они по-
могают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
кожного покрова. Лебедёвка окружена дубовым и сосновым лесом. Благопри-
ятное для здоровья человека сочетание лесного, морского воздуха обогащен-
ного солевыми испарениями лечебного лимана Бурнас, что помогает в лечении 
заболеваний дыхательных путей и хронических простудных заболеваний [7].

Наибольшая мощность слоя лечебной иловой грязи наблюдается на ку-
рорте Сергеевка в Аккембетском заливе. Сергеевка – приморский климато-
бальнеогрязевой курорт, расположенный в 85 км к югу от Одессы на берегу 
Шаболатского лимана, отделенного от моря узкой (80-200м) песчаной косой-
пересыпью, являющейся пляжем [2].

Большое значение для курорта Сергеевка имеют запасы высококачественной 
лечебной иловой грязи, мощностью от 0,15 до 1 м и больше. В лечебных и 
оздоровительных целях грязь используется в комплексе с лиманной рапой, 
которая в разных частях лимана имеет несколько отличающийся состав ин-
гредиентов. Иловая грязь и рапа лимана представляют собой постоянно со-
общающиеся и взаимодействующие субстанции, которые совместно создают 
лечебный эффект за счет воздействия тепловых и химических факторов на ор-
ганизм человека [10]. 

Иловая грязь Шаболатского лимана – это черная, местами темно-серая масса 
с запахом сероводорода и аммиака, липкая, пластичная, обладающая большой 
теплоемкостью и малой теплопроводностью. По результатам исследования 
одесских курортологов, запасы пелоидов Шаболатского лимана составля-
ют 0,84 млн. м3, являются в районе курорта Сергеевка наиболее мощными и 
рекомендованы для первоочередной разработки [9].
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.12.1996 года 
№ 1449, месторождение внесено в перечень водных объектов, которые отнесе-
ны к категории лечебных. 

Дополнительным рекреационным ресурсом являются источники целебных 
минеральных вод. Обнаруженная в 1959 году минеральная вода (скважина 
№ 2), относится к хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым минеральным водам 
и напоминает известные минеральные воды Арзни 15, Дзау-Суар, Соймы, от-
личаясь от них меньшей минерализацией и отсутствием свободного углекис-
лого газа. Она близка к минеральным водам «Куяльник» 4 и 5 [13]. 

Медико-экспериментальные исследования рекомендуют сергеевскую мине-
ральную воду для лечения язвенной болезни, гастритов, хронических заболе-
ваний печени, желчного пузыря, нарушения обмена веществ.

Климатические, грязевые и бальнеологические факторы Сергеевки позво-
ляют проводить лечение болезней периферической нервной системы, заболе-
ваний центральной нервной системы, заболеваний органов дыхания нетубер-
кулезного происхождения, болезней органов опорно-двигательной системы, 
сердечно-сосудистых заболеваний, гинекологических заболеваний [11]. 

Общими для всех рекреационных учреждений курорта является приме-
нение лечебных методов климатотерапии, талассотерапии, пелоидотерапии, 
бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, лечебного питания, психотерапии, 
массажа, лечебной физкультуры. Расположение Сергеевки в 85 километрах от 
Одессы, полугодовая продолжительность комфортной температуры воздуха в 
курортный сезон (средняя за 5 месяцев -18,6 градуса) и воды лимана стиму-
лируют развитие инфраструктуры и повышения привлекательности Сергеевки 
для отдыха и лечения [5, 3].

Курорт Очаков, расположенный в Николаевской области, имеет свои осо-
бенностиотдыха: здесь находится Днепровско-Бугский лиман. 

Очаков имеет интересную историю, в городе есть множество археологиче-
ских памятников – остатки поселений скифов, сарматов, древних славян, рас-
копки Национального археологического заповедника города-колонии Ольвия. 
Курорт славится широкими песчаными пляжами, пологим дном, большими 
запасами лечебных грязей, рапой лимана, подземными минеральные водами, 
лечебным воздухом с повышенным содержанием морских солей, йода и брома, 
живописными ландшафтами, мягким микроклиматом [6].

Рыбаковка расположена в Березанском районе Николаевской области меж-
ду Тилигульским и Березанским лиманами. В 4-х км от берега находится ле-
гендарный остров Березань. 

В зоне отдыха Рыбаковки расположено уникальное грязе-солевое озеро 
Солонец-Тузлы. Проведённый Украинским НИИ курортологии и медицинской 
реабилитации анализ грязей озера показал, что они обладают сильнейшими 
лечебными свойствами. Иногда летом озеро полностью высыхает, и дно вместо 
воды покрыто толстым слоем соли. Грязелечение – это одно из перспективных 
направлений развития курорта [12].
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В 18 км к югу от Херсона расположился один из самых специфичных са-
наториев юга Украины – санаторий «Гопри» (в городе Голая Пристань). По 
численности солнечных дней эти места не уступают Крыму (200-250 дней). 
Здравница отличается ресурсами уникальных сульфидно-иловых грязей и 
хлоридно-натриевой рапой озера Соляное, на базе которых она и функциони-
рует. Исследования бальнеологов показали, что рапа озера Соляное отличает-
ся от рапы Куяльницкого и Хаджибеевского лиманов большей концентрацией 
карбонатов, имеющих важное лечебное значение, более значительной пластич-
ностью, минимальной засоренностью, имеет идеальный кристаллический ске-
лет, что также повышает ее лечебные свойства [4, 13]. 

По своему профилю санаторий «Гопри» – бальнеогрязевой курорт. В са-
натории эффективно лечат заболевания костно-мышечной системы, нервной 
системы, гинекологические и урологические заболевания, кожные болезни, 
периферических сосудов. На территории санатория имеются артезианские 
скважины – кристально-чистая вода аналогична минеральной столовой. Рас-
положенные рядом река и озеро увлажняют воздух на территории санатория, 
а воздушные потоки с моря, насыщенные озоном, кислородом, смешиваются с 
выделяющимися фитонцидами из хвойных массивов, окружающих городок [2]. 

Скадовск – самый крупный курорт Херсонской области, на территории 
которого расположено 84 оздоровительных заведения, в том числе 31 –дет-положено 84 оздоровительных заведения, в том числе 31 –дет-
ское. Ежегодно в заведениях Скадовской рекреационной зоны отдыхает более 
80 тыс. человек. В пансионатах и санаториях применяют лечение солнцем, 
морской водой, песком, минеральными водами и целебными грязями, специ-
фическими диетами. Отдых на Черном море в Скадовске стал популярным 
благодаря близости к острову Джарылгач, отличающегося хорошими пляжами 
и не особо затронутой человеком природой. Отдых с детьми в Скадовске пока-
зан при заболеваниях щитовидной железы, суставов, профилактики различных 
детских заболеваний. Благодаря воде, содержащей большое количество солей 
йода и брома, создаются хорошие условия для профилактики и лечения верх-
них дыхательных путей, гипертонии, болезней сердца, атеросклероза [1,10]. 
В августе 2012 г. Скадовск получил статус курорта государственного значения.

Для сравнения представленных бальнеологических и бальнеогрязевых кли-
матических курортов была произведена бонитировочная оценка рекреацион-
ного потенциала исследуемых территорий по следующим факторам:

1) природный (контрастность пейзажа, богатство растительного и животно-
го мира, наличие и качество водоемов, пляжи, водные минеральные источни-
ки, грязи и рапа, микроклимат и др.);

2) экологический (крупные промышленные и транспортные объекты в не-
посредственной близости; уровень загрязнения окружающей среды);

3) культурно-исторический (наличие памятников истории, культуры, духо-
вности, исторических мест);

4) геополитический (наличие въездных ограничений, общеполитическая 
ситуация); 
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5) инфраструктурный (транспортная доступность, наличие/отсутствие 
инфраструктурных компонентов и коммуникаций, близость/удаленность от 
центров потребления);

6) социально-экономический (уровень развития отраслей, обеспечивающих 
рекреационную деятельность: пищевая, сувенирная, связь и др.; кадровый по-
тенциал региона в сфере рекреации и туризма);

7) криминогенный (уровень преступности в регионе).
Бонитет отдельных факторов определялся спектром представленных их 

проявлений в данных рекреационных системах. При этом минимальное зна-
чение фактора оценивалось баллами от 0 до 2, а максимальное варьировало от 
3 до 5. В целом балльная бонитировочная шкала для всех факторов рассчитана 
в пределах от 0 до 5 баллов.

Таблица 1. 
Бонитировочная оценка курортов Северо-Западного Причерноморья

Курорты
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й Общая 
сумма 
баллов

Куяльник 4 3 5 3 5 4 5 29

Лебедевка 3 4 3 3 2 3 4 22

Сергеевка 5 4 4 3 3 3 5 27

Очаков 5 5 4 4 3 3 4 27

Рыбаковка 4 4 3 3 4 3 4 25

Гопри 5 4 3 4 4 3 4 27

Скадовск 4 5 4 4 4 4 4 29

ВЫВОДЫ 

Изучив в данном исследовании бальнеологические, бальнеогрязевые и 
климатические ресурсы наиболее перспективных рекреационных систем 
Северо-Западного Причерноморья на примере курортов Одесской, Никола-
евской, Херсонской области, нами были дифференцированы возможности их 
рекреационного и туристического использования, социально-экономические 
функций данных регионов. На основе систематизации и анализа полученных 
данных была апробирована бонитировочная оценка курортов Куяльник, Ле-
бедевка, Сергеевка, Очаков, Рыбаковка, Гопри, Скадовск, которая опред-
еляет рекреационный потенциал территорий по основным ресурсным и 
ограничительным факторам. 



173

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Наибольшее количество баллов (29) получили курорты Куяльник и Скадовск 
в основном из-за наличия туристической инфраструктуры и достаточно разви-
той социально-экономической сферы. Меньшее количество баллов (27) наблю-
даем у курортов Сергеевка, Очаков, Гопри, на территориях которых невысокие 
оценки получили культурно-исторический и социально-экономический 
факторы. Наименьшее количество баллов (22 и 25) насчитано курортам Лебе-
девка и Рыбаковка по показателям природного, культурно-исторического, инф-
раструктурного и социально-экономического факторов. 

Для дальнейшего использования рассмотренных рекреационных террито-
рий Северо-Западного Причерноморья необходимо создание индивидуаль-
ной программы повышения туристического потенциала курортов, которая бы 
включала данные о степени развития тех или иных факторов, влияющих на 
увеличение или снижение возможности функционирования курортов и реги-
она в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Бабов К. Д. Курорти України державного та місцевого значення / К. Д. Бабов, О. М. Нікіпєлова. – Одеса: 

Пальміра, 2010. – С.12-26. 
2.  Багрова Л. А. Физико-географические (природоведческие) основы рекреационной географии: Учебное 

пособие / Л. А. Багрова, П. Д. Подгородецкий. – Симферополь: изд-во Симферопольского госуниверси-
тета, 1982. – 64 с.

3.  Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, 
районування / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 397 с.

4.  Данильчук В. Ф. Методология оценки рекреационной территории. Монография / В. Ф. Данильчук, 
Г. М. Алейникова, А. Я. Бовсуновская. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 352 с.

5.  Калитюк В. А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В. А. Калитюк. – Львів, 1999. – 
162 с.

6.  Квартальнов В. А. Туризм / В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 57 с.
7.  Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В. І. Мацола.– Львів, 1997.– С.189,  259
8.  Молодецький А. Е. Куяльницький курорт Одеси / А. Е. Молодецький // Географія, краєзнавство, туризм, 

№ 19, 1999. – С 1-2. 
9.  Никипелова Е. М. Причерноморские лиманы: гигиенические и медико-экологические аспекты сохра-

нения природных лечебных ресурсов: Коллективная монография / Е. М. Никипелова, А. М. Мокиенко, 
К. Д. Бабов. – Одесса: ТЭС, 2012.

10.  Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: монографія / В. П. Руденко. – Львів: 
Світ, 1993. – 240 с.

11.  Рыбакова А. Н. Составление кадастра месторождений и проявлений минеральных вод в Одесской, Ни-
колаевской и Херсонской областях/ А. Н. Рыбакова. – Одесса, 2001.– С. 20-25.

12.  Сайт курорта Рыбаковка. – Режим доступа к сайту: http://rybakovka.net/Rybakovka/ozero/Solenoe_ozero.
html

13. Сайт фото-статей про Україну. Мінеральні води. – Режим доступу до сайту: www.phоtoukraine.com/rus-www.phоtoukraine.com/rus-.phоtoukraine.com/rus-phоtoukraine.com/rus-оtoukraine.com/rus-toukraine.com/rus-.com/rus-com/rus-/rus-rus-
sian/articles?id=28

REFERENCES 
1.  Babov, K. (2010), Resorts of Ukraine state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna-  Babov, K. (2010), Resorts of Ukraine state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna-Babov, K. (2010), Resorts of Ukraine state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna- Resorts of Ukraine state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna-Resorts of Ukraine state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna- state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna-state and local levels [Kurorty Ukrainy derzhavnogo i miscevogo zna-

chennya], Odessa, Palmyra, P.12-26.
2.  Bagrova, L. (1982), Physiographic (natural history) basis of recreational geography: Textbook levels [Physiko-

geographicheskie (prirodovedcheskie) osnovy rekreacionnoy geografii: Uchebnoe posobie], publ. Simferopol 
State University, Simferopol, 64 р.



174

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

3.  Beydyk, O. (2001), Recreation and tourism resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, 
terminology, zoning [Rekreaciyno-tyrustski resyrsu Ukrainu: metodologiya ta metodyka analisu, terminalogiya, 
rayonuvannya], CUP «Kyiv University», Kyiv, 397 p.

4.  Danilchuk, V. (2003), Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci-Danilchuk, V. (2003), Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci-, V. (2003), Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci- V. (2003), Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci-. (2003), Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci- Assessment methodology recreational area. Monography [Metodologya ocenki rekreaci-y [Metodologya ocenki rekreaci- [Metodologya ocenki rekreaci-[Metodologya ocenki rekreaci-
onnoy territorii. Monografya], DITB, Donetsk, 352 p.

5.  Kalytyuk, V. (1999), Recreation and tourism complex in a market [Rekreaciyno-tyrustskiy kompleks v umovah 
runky], Lviv, 1999, 162p.

6.  Kvartalnov, V. (2002), Tourism [Tyrusm], Finances and statistics, Moskow, 57 p.
7.  Matsola, V. (1997), Recreational and tourist complex of Ukraine [Rekreaciyno-tyrustskiy kompleks Ukrainu], 

Lviv, pp.189, 259
8.  Molodetsky, A. (1999), «Kyialnyk resort of Odessa», Geography, local history, tourism, № 19 [«Kuyalnitskiy 

kurort Odesu»,Geografiya, kraeznavstvo i tyrizm], pp.1,2.
9.  Nikipelova, E. (2012), Black Sea estuaries: hygiene and health and environmental aspects of the conservation 

of natural medicinal resources: Collective monography [Prichernomorskie limany: gigienicheskie i mediko-
ekologicheskie aspektu sohraneniya prirodnyh lechebnyh resyrsov: Kollektivnaya monografiya], TPP, Odessa.

10.  Rudenko, V. (1993), Geography of natural resource potentsial of Ukraine [Geografiya prurodno-resysnogo 
potencialy Ukrainu], Mir, Lviv, 240 p.

11.  Rybakova, A. (2001), Inventory of deposits and occurrences of mineral water in Odessa, Nikolaev and Kherson 
regions [Sostavlenie kadastra mestorozhdeniy i proyavleniy mineralnyh vod v Odesskoy, Nikolaevskoy i Her-[Sostavlenie kadastra mestorozhdeniy i proyavleniy mineralnyh vod v Odesskoy, Nikolaevskoy i Her-i proyavleniy mineralnyh vod v Odesskoy, Nikolaevskoy i Her-
sonskoy oblastyah], Odessa, pp. 20-25.

12.  «Resort Rybakovka» [Kurort Rybakovka], available at: http://rybakovka.net/Rybakovka/ozero/Solenoe_ozero.
html [accessed 10 April 2014].

13.  Ivchenko, A., «Mіneral waters of Ukraine» [Mineralnye vodu Ukrainu] available at: www.photoukraine.com/
russian/articles?id=28 [accessed 12 March 2010].

Надійшла 30.06.2014

А. Е. Молодецький1, канд. геогр. наук, доцент, 
Г. О. Пишна1, аспірант,
1 кафедра географії України, 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна
ggfr@onu.edu.ua

БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ, БАЛЬНЕОГРЯЗЕВІ І КЛІМАТИЧНІ 
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 
ПРИЧОРНОМОР’Я В КУРОРТНІЙ ФУНКЦІЇ РЕГІОНУ

Резюме 
Бальнеологічні та бальнеогрязьові кліматичні рекреаційні ресурси є важливою 

складовою оздоровлення, лікування і медичної реабілітації всіх груп населення. 
Найбільш сучасні і оснащені курорти Північно-Західного Причорномор’я потенційно 
можуть значно збільшити свій внесок у поліпшення якості життя населення та 
курортної функції регіону. У статті розглядаються одні з профілюючих причорно-
морських рекреаційних систем бальнеогрязевого і кліматичного типу, їх ресурси та 
використання.

Ключові слова: бальнеологічна і бальнеогрязьова рекреація, кліматичний фактор, 
медична реабілітація, курорти.



175

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

A. E. Molodetsky1, 
A. A. Pyshnaya1, 
1Departament of the Geography of Ukraine,
Odessa I. I. Mechnikov National University,
Dvorianskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine
ggfr@onu.edu.ua

BALNEOLOGIC, BALNEOMUD AND CLIMATIC RECREATIONAL 
RESOURCES NORTH-WESTERN BLACK SEA COAST IN RESORT 
FUNCTION OF REGION

Abstract 
Balneology and climate balneomud recreational resources are an important component of 

recovery, treatment and rehabilitation of all population groups. The most modern and equipped 
resorts North-Western Black Sea can potentially significantly increase its contribution to 
improving the quality of life of the population and the resort functions of region. This article 
discusses some of the profiling of the Black Sea and recreation systems balneomud climate 
type, and the use of their resources.

Objective of this paper is to study mineral and mud resources of the most important 
territorial recreation systems of the three regions of the North-Western Black Sea region of 
Ukraine: Odessa, Mykolayiv and Kherson in terms of their recreational and tourist use, as 
well as to diversify the socio-economic features of the region. 

We used the methods of content analysis of the literature and reporting information, sta-
tistical processing of data, estimates Bonitation factors functioning and development of rec-
reation systems.

Having studied in this research balneotherapy, mud-bath and climatic resources in the 
most perspective recreational systems Northwestern Black Sea resorts on the example of 
Odessa, Nikolaev, Kherson region, we have identified the characteristics of their recreational 
and tourist use, socio-economic functions of these regions. By systematizing and analyzing 
the data, a table Bonitation rated resorts Kuyalnik, Lebedevka, Sergeevka, Ochakov Ryba-
kovka, Gopri, skadovsk that defines recreational potential areas on the main indicators.

The highest score (29) received resorts Kuyalnik and Skadovsk mainly due to tourism 
infrastructure and a well-developed social and economic spheres. Fewer points (27) observe 
in resorts Sergeevka, Ochakov, Gopri the territories which received low marks cultural-his-
torical and socio-economic factors. The lowest score (22 and 25) counted resorts Lebedevka 
and Rybakovka in terms of natural, cultural-historical, infrastructural and socio-economic 
factors.

For further use of the recreational areas considered necessary to create individual pro-
grams to improve the tourist potential of resorts that would include data on the degree of 
development of various factors affecting the increase or decrease of capacity to function of 
resorts and the region as a whole.

Keywords: mud-bath spa and wellness, climatic factor, medical rehabilitation, resorts.
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МОДЕЛЬ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ» В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

В контексті становлення державної регіональної політики всілякої уваги заслуговує 
проблема нерівномірного соціально-економічного розвитку регіону Українського 
Причорномор’я. Дисбаланс між центром, який в регіоні дослідження припадає 
на Приморську смугу та периферією існує в наслідок історичних, розселенських, 
демографічних, економічних та інших причин. Занепокоєння визиває той факт, що в 
історії регіону ще не спостерігались такі гострі демосоціальні і економічні контрасти 
між приморською смугою і периферією, які ми фіксуємо з самого початку ХХІ століття. 
Отже регіону потрібна зважена цілеспрямована стратегія соціально-економічного роз-
витку, яка б враховувала всі особливості центр-периферійних відношень.

Ключові слова: модель «центр-периферія», приморська смуга, регіон Українське 
Причорномор’я, приморський урбанізований фасад, функції центру, функції периферії.

ВСТУП 

Проблематика співвідношень «центр – периферія» привернула до себе увагу 
фахівців ще на початку ХХ століття. Дослідження з цієї тематики в загально-
му вимірі, з позицій світової геополітичної ситуації проводили Х. Маккіндер, 
К. Хаусхофер, Д. Майнінг, С. Коен, І.Валлерстайн. В глобальних геополітичних 
схемах конструкція «центр-периферія» досить узагальнена і проста: центр – це 
Західна Європа, Англо-Америка, Японія і називається все це Північчю [2]. Всі 
інші регіони – це Південь. Також інколи виділяють напівпериферію, яка, на 
думку І. Валлерстайна, поєднує риси обох понять, експлуатується центром і, 
у свою чергу, експлуатує периферію, являючись свого роду стабілізуючою ба-
зою функціонування системи [4]. Треба сказати, що теорія «центр-периферія», 
завдяки своєї ємкості, знайшла застосування і у регіональному підході щодо 
розвитку територій. Серед його фундаторів були Дж. Фрідман, В. Крісталлер, 
О. Грицай, Г. Йоффе, А. Трейвіш. 

Із здобуттям незалежності нашою державою українські науковці приділя-
ють все більше уваги теорії «центру-периферії», адже проблема регіональних 
диспропорцій досить гостро постала в останнє десятиріччя. Серед вітчизняних 
вчених є роботи Пістуна М. Д., Топчієва О. Г., Мезенцева К. В., Барановсько-
го М. М., Пилипенка І.О. та інші. Регіон Українського Причорномор’я вна-
слідок багатьох причин також характеризується нерівномірністю соціально-
економічному розвитку, яке відображається у багатьох економічних показниках 

© К. В. Коломієць, 2014



177

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

регіону. Метою нашої роботи є визначення й аналіз системи «центр – пери-
ферія» регіону Українського Причорномор’я (УП), розподіл функцій її скла-
дових елементів. Об’єктом дослідження являється регіон Українського 
Причорномор’я у складі трьох областей – Одеської, Миколаївської та Херсон-
ської; предметом – сучасні напрямки дослідження моделі «центр – периферія» 
в регіональному вимірі. 

Отже розуміння функцій як центру, так і периферії, поступове вирівню-
вання диспропорцій між ними, є актуальною проблемою, рішення якої сприяє 
кращому розумінню структурно-функціональних особливостей регіону, його 
територіальної організації й перспектив розвитку в контексті становлення ре-
гіональної політики держави.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу даної статі було покладено статистичні дані обласних управлінь 
статистики, положення обласних програм з розвитку малого бізнесу, опублі-
ковані бібліографічні джерела. Методологічну основу дослідження склали 
розробки, які викладені в наукових працях [1, 4, 6, 11, 13, 14]. В ході аналізу 
матеріалів були застосовані загальнонаукові методи в суспільно-географічних 
дослідженнях, картографічний, порівняльно-географічний методи, метод кла-
сифікації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Згідно концепції «центр-периферія», нерівномірність економічного росту 
регіональної системи й процес просторової поляризації неминуче породжу-
ють диспропорції між ядром (або центром) і периферією. Виникають ці контр-
асти завдяки таким складовим як природно-ресурсна, соціально-економічна 
і соціально-психологічна (ментальна) [6]. Центри територіальної системи, як 
правило, мають стійкі темпи як економічного, так і демографічного зростан-
ня, відрізняються високими рівнями показників прибутків, ВРП, різних видів 
інвестицій та іншими соціально-економічними ознаками. Центр є «мотором» 
розвитку системи (за рахунок постійної якісної трансформації внаслідок гене-
рування, впровадження й дифузії нововведень) і одночасно «пилососом», який 
викачує з периферії всі види ресурсів, включаючи людський потенціал [14].

Полупериферія характеризується змішуванням центральних і периферійних 
функцій та має таку рису, як нестабільність; серед районів периферії можемо 
спостерігати як і ті, що мають досить швидкий зріст, так і навпаки, стагнуючі, 
з відтоком населення та нульовими темпами росту економіки (багато серед них 
землеробських) [1]. Але всі ознаки економічного, соціального, технологічного 
розвитку змінюються в часі, отже і самі категорії «центру», «періферії» також 
мають динамічний характер. 

Щоб глибше зрозуміти особливості співвідношення широкого поняття 
«центр-периферія» – в системі територіальної організації суспільства стосовно 
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регіону Українського Причорномор’я необхідно нагадати, що в цьому регіоні 
сформувався особливий тип територіальної структури господарства, розселен-
ня, сфери послуг, рекреаційної сфери. Серед 6 основних типів територіальної 
структури, які виділив проф. О. Г. Топчієв, в контексті нашого дослідження 
заслуговує на увагу поліцентричний (багатоядерний) приморсько-фасадний 
тип [11]. Основними центрами тут виступають морські порти, великі, середні, 
і малі міста, які лінійно розміщені вздовж берегової лінії від Рені і Ізмаїла на 
заході до Генічеська на сході. 

Приморський урбанізований фасад концентрує в собі більшу частину насе-
лення регіону – 64,8%, і саме приморські райони зосереджують потужну тех-
нічну інфраструктуру, величезний науково-дослідницький потенціал загально-
національного значення, рекреаційно-оздоровчі ресурси і широкомасштабну 
господарську діяльність, орієнтовану, головним чином, на експортно-імпортні 
операції. Міста суходолу «ешелоновані» відносно морського фасаду. 

До портів тяжіють так звані «хінтерланди» – прилеглі території, агропромис-
лові пункти, СМТ, малі і середні міста (великі міста в зоні «хінтерланду» від-
сутні), господарська діяльність яких певним чином, опосередковано пов’язана 
з портово-морським фасадом південної приморської частини регіону. Північні-
ше цієї перехідної зони розташовані величезні території (до 50 тис. км²), функ-
ціонування яких майже зовсім не пов’язане з морем, з портово-промисловою 
діяльністю. Тут сформувалась і «застигла» в своєму розвитку так звана «пе-
риферія» – антипод «центру» (антипод в багатьох відношеннях – в народно-
господарській діяльності, в демографічних процесах, в стані інфраструктури, 
особливо соціальній, в розмірах інвестицій в основний капітал тощо). 

Але в великому за площею регіоні УП центральність в конструкції «центр-
периферія» не буде мати вигляд геометричного центру, як це має місце, скажімо 
в Північно-східному регіоні (Харків), в Донецькому (Донецьк), чи в Столично-
му регіоні (Київ), а буде функціонально представляти всю Приморську смугу. 
Треба зазначити, що в наукових дослідженнях можна зустріти чимало визна-
чень цього поняття – приморська зона, контактна зона суша-море (В. О. Дер-
гачов, Е. А. Михайлюк) приморська смуга (О. Г. Топчієв, В. В. Яворська), при-
бережна зона (Л. В. Хомич і інші). Ми будемо в подальшому додержуватись 
терміну – Приморська смуга (ПС).

В моделі «центр-перферія» (в нашому випадку – приморська смуга – пе-
риферійні території УП) кожний із компонентів виконує свої певні функції в 
процесі взаємодії один з одним. Узагальнюючи доробки попередніх дослідни-
ків (Е. Б. Алаєв, О. В. Гладкий, О. В. Грицай, О. В. Дергачов, І.О. Пилипенко, 
А.І.Трейвіш і інших) і своє уявлення про цю конструкцію, визначимо основні 
функції, які властиві цим територіальним утворенням в структурі їх взаємодії 
в регіоні Українського Причорномор´я (рис. 1). 

Визначення географічних меж Приморської смуги проводяться зазвичай 
не за природними елементами (річки, форми рельєфу чи інші бар’єрні ком-



179

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

поненти), а за існуючим адміністративно-територіальним устроєм (АТУ). До 
цього дослідників схиляє також і інформаційно-статистична база, яка жорстко 
прив’язана до АТУ. 

 
 

Розподілення функцій в 
моделі "центр-периферія" 

Функції ПС  
як такої: 

Функції ПС як центра в 
моделі "центр-периферія"
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Рис. 1. Схема розподілення функцій в моделі «центр-периферія».
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Відтак, всі адміністративні райони, що мають вихід до морської акваторії, 
або до гирл річок, що впадають у Чорне море, ми будемо відносити до складу 
Приморської смуги. В регіоні УП таких районів нараховується 19 одиниць, їх 
загальна площа – 32, 1 тис. км², або 37,2% від загальної території регіону. Ро-
зуміється, що і міста обласного підпорядкування, які розміщені в межах цих 
районів, теж відносяться до складу ПС. Загальна чисельність населення в меж-
ах районів і міст Приморської смуги становила на 2013 рік – 3009,8 тис. чол., 
або 64,8 % від всієї кількості жителів УП. Тут концентрується 2362,4 тис. чол. 
міського населення, що становить 77,6% всіх городян регіону УП. В межах ви-
діленої нами Приморської смуги регіону УП за станом на 2013р. функціонува-
ло 16 одиниць міських поселень і 745 сільських населених пунктів. Загальний 
показник густоти населення тут досить високий – 94 чол. на км² (в цілому по 
УП він становить 54 чол. на км²) [8, 9, 10, 12]. Як бачимо, що займаючи трохи 
більше третини від всієї площі регіону Приморська смуга акумулює дві трети-
ни всього населення регіону.

 В другій половині ХХ ст. в Приморській смузі спостерігалось завдячуючи 
її атрактивності, стрімке зростання чисельності населення, особливо міського, 
досягнувши свого максимуму у кінці 80-х років (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка чисельності населення регіону Українського Причорномор’я та 

Приморської смуги. (тис. чол.)

Рік 1979 1990 2001 2013

Регіон УП 4950 5215,5 4908,8 4646,8

Приморська 
смуга ... 3237,1 3156,6 3009,8

Складено на основі джерел [12, 13]

В протилежність цьому, з периферійних районів усе сильніше «вимивалося 
молоде населення», а питома вага людей пенсійного віку невпинно зростала. 
Згодом периферійні й центральні райони почали суттєво різнитися структу-
рою населення. Демографічні процеси, які відбуваються в регіоні УП були 
детально досліджені у роботі Яворської В.В. [13]. Проаналізувавши чисельні 
демографічні показники, вона виокремила на територіїї регіону УП наступні 
геодемографічні зони: Північну периферійну глибоко депресивну, яка майже 
вся знаходиться в північно-західній частині регіону і характеризується надви-
сокою питомою вагою людей похилого віку, найнижчим коефіцієнтом життє-
вості; Східну середньої депресивності – включає 15 адміністративних районів, 
в тому числі Миколаїв та Херсон, зона характеризується більш сприятливими 
співвідношеннями вікових груп населення в порівнянні з попередньою зоною. 
Третя зона – Приморська найменш депресивна, яка охоплює 14 адміністратив-
них районів Приморської смуги Одеської і частково Миколаївської областей. 
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[13] Отже, глибинні трансформаційні зміни рубежу 2000-х років, що збіглися 
з дуже серйозними демографічними змінами, привели до посилення диспро-
порцій між центрами й провінцією, а виділені геодемографічні зони це під-
тверджують.

Необхідно зауважити, що різні складові частини регіону Українського 
Причорномор’я формувались не по єдиному універсальному сценарію. Так, 
межиріччя Дністра і Дунаю (Буджак) як район переважно іноземної колонізації 
(за рахунок німецьких, болгарських, албанських, гагаузьких, молдавських і на-
віть швейцарських переселенців) увібрав в себе не тільки строкатий етнічний 
склад населення, але і його культуру, менталітет, спосіб життєдіяльності, ауру 
слов’янських, саксонських і романських етносів і їх груп.

В приморській смузі УП від гирла Дністра до Дніпро-Бузького лиману, де 
виникла Одеса, Миколаїв, Херсон, а пізніше – Іллічівськ, Южне і інші місь-
кі і сільські поселення, сформувались потужні портово-промислові комп-
лекси, в основному на базі дальніх зв’язків, завдяки унікальному економіко-
географічному положенню, що перетворило цю частину УП в економічний, 
культурний та науково-дослідницький центр регіону. Йому протистоїть зовсім 
інша як за генетичним минулим, так і за структурою народно-господарської ді-
яльності і своїми функціями обширна периферія, яка досить контрастно відріз-
няється як від межиріччя Дністра і Дунаю, так від приморської смуги в цілому.

В історії розвитку (переважно нерівномірного, асиметричного в просторо-
вому відношенні і в часі) регіону українського Причорномор’я ще не спосте-
рігались такі гострі демосоціальні і економічні контрасти між приморською 
смугою і периферією, які ми фіксуємо з самого початку ХХІ століття. Наве-
демо деякі приклади. В приморській смузі, в її окремих субрегіонах в останні 
10 років можна спостерігати інтенсивний процес територіальної концентрації 
економіки, особливо в приморських районах і містах Одещини. Так І. Л. Пара-
сюком було виконане дослідження для Одеського регіону, в склад якого було 
включено місто Одеса, три міста обласного значення: Іллічівськ, Теплодар та 
Южне, а також три райони: Біляївський, Овідіопольський та Комінтернівський. 
В якості критеріальних ознак територіальної концентрації економіки було об-
рано такі індикатори: обсяг інвестицій в основний капітал, вартість людського 
капіталу (річний обсяг заробітної плати найманих робітників), величину пере-
везених вантажів автотранспортом, сума роздрібного товарообороту і інше. 

 За розрахунками цього фахівця за період 1995 по 2008 рр питома вага ін-
вестицій в цьому субрегіоні в загальному обсязі інвестицій в основний капітал 
Одеської області зросла з 45% у 1995 році до 66% у 2008 році, тобто майже в 
1,5 рази. Питома вага людського капіталу субрегіону по відношенню до області 
в цілому зросла з 62% у 1995 р. до 75% у 2008 р. Приблизно такі співвідно-
шення між Одеським субрегіоном і областю в цілому фіксується і по таким по-
казникам, як перевезення вантажів автотранспортом, величиною роздрібного 
товарообороту і іншими [5].



182

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

В Приморській смузі також більш інтенсивно і широко розвивається і малий 
бізнес, про що свідчать такі показники, як кількість підприємств малого бізне-
су (до 50 чол. найманих працівників) в розрахунку на 10 тис. чол. населення. 
Якщо в середньому по Одеській області цей показник в 2012 році становив 
99, в Овідіопольському районі цей показник сягнув 159 одиниць, м. Одеса – 
133 одиниці, м. Іллічівськ - 120 одиниць. Найменша щільність малого підпри-
ємництва спостерігалася у м. Котовськ та Котовському районі – по 30 одиниць 
та у Ананьївському районі – 36 [3]. 

Аналогічна ситуація спостерігається в Миколаївській і Херсонській облас-
тях так, при середньому значенні цього показника в Миколаївській області – 
84, а в м. Миколаєві – 91, в Херсоні та області – 68, то в таких центральних і 
північних районах як Братський, Врадіївський Кривоозерський, Снігурівський 
і нші його значення не перевищує 44 одиниці [7]. 

Візьмемо такий важливий показник як величину інвестицій в основний ка-
пітал в розрахунку на одну особу (рис. 2). 

Цей індикатор є досить інформативною критеріальною ознакою для спів-
ставлень процесів і явищ, які в процесі розвитку відбивають диференціацію їх 
як в територіальному, так і в соціально-економічному ракурсі. Якщо в серед-
ньому по Одеській області на 1 січня 2013 р. він становив 6145,7 грн, в Одесі – 
6316,0грн, Іллічівську – 13051,0 грн, в Овідіопольському районі – 7358,6 грн, 
то в Ананьївському, Котовському, Красноокнянському, Миколаївському й ін-
ших північних районах його значення не перевищували 327 – 490 грн. [9]. Не 
будемо далі зловживати цифрами, а лише зазначимо, що в Миколаївській і в 
Херсонській областях спостерігаються приблизно такі ж співвідношення вели-
чини інвестицій в основний капітал між приморськими і північними районами 
[8, 10]. 

Загальноприйнятою є думка, що посередником між центром (в нашому ви-
падку – Приморською смугою) і периферією УП повинні виступати, насампе-
ред міста (великі, середні, малі). Міста – це фокуси адміністративних райо-
нів, полюси їх розвитку, це генератори інновацій, соціальних проектів і т.д. За 
М. М. Баранським міста і шляхи сполучення – це каркас, який формує терито-
рію, надає її певну конфігурацію і забезпечує її розвиток, це командний склад 
країни (чи певного регіону). Загальновизнаним є також положення, що великі 
міста «підіймають» оточуючу територію своїм впливом на розвиток її інфра-
структури – технічної і соціальної, умов життєдіяльності населення, кількіс-
ний і якісний склад трудових ресурсів сільської місцевості. 

Але за цим загальновідомим визначенням треба бачити і певні особливості: 
які це міста за їх потенційними можливостями, чи можуть вони вивести пери-
ферію з тієї царини репресивності, що їх оточує. Наздоганяючий розвиток (в 
нашому випадку розвиток периферії) постійно потребує реальних і не малих 
ресурсів – матеріальних, фінансових, людських, а чи є ці ресурси і чи достат-
ньо їх у центра (приморська смуга УП), і чи готовий він (центр) надати реаль-
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ну допомогу периферії (економічну, технічну, інноваційну, соціальну і інш). З 
іншого боку постає питання чи спроможна периферія сприйняти і інтегрувати 
в свої господарські структури сучасні інновації, нові технології, які б її вивели 
на іншу, сучасні траєкторії розвитку.

Зазначимо, що за станом на 2013 р. в складі регіону Українського При-
чорномор’я функціонувало 37 міст різного рангу людності, в т.ч. 3 великих 
(Миколаїв, Одеса, Херсон), 4 – середніх (Ізмаїл, Іллічівськ, Білгород-Дніст-
ровський, Первомайськ) і 30 – малих міст. Характерно, що майже половина 
із всієї кількості міст розміщена саме в Приморській смузі УП. З 63 адміні-
стративних районів Українського Причорномор’я – 41 з них (або 65,1%) очо-
люються селищами міського типу; в багатьох із них людність становить лише 
5-8 тис. чол. [12] Це досить не просте становище; цей негатив постійно тира-
жує і поглиблює в певній мірі таке соціально-економічне явище як репресив-
ність і воно за своїми масштабами і географічною розповсюдженістю набуває 
повсюдного характеру.

Особливої уваги в контексті нашої роботи заслуговують так звані «оазиси 
в периферійній депресивній пустелі». Так, в Херсонській області утворилось, 
можна сказати з деякою часткою умовностей, сузір’я малих і середніх міст, які 
виникли і розвиваються на базі Каховського гідротехнічного комплексу (Ка-
ховка, Нова Каховка, Таврійськ, Берислав). Це сузір’я міських поселень при 
певних умовах (а вони тут потенційно можливі) можуть претендувати на не-
велику місцевого значення мікроагломерацію.

Загальна чисельність населення зазначених міст на 2001р. (рік – перепису 
населення) становила 117,3 тис. чол. на 2013р. – 109,9 тис. чол. Це локальне 
міське утворення відіграє позитивну роль як в структурі розвитку економіки 
зовнішнього його оточення, так і в сфері обслуговування населення. Тут функ-
ціонують важливі галузі машинобудування – гідротехнічних металоконструк-
цій, заводи залізобетонних конструкцій, електрозварювального обладнання, 
електромеханічний, меблева фабрика і інші. На жаль, деякі міські поселення 
цієї мікроагломерації в роки демографічної кризи перейшли з розряду середніх 
міст в категорію малих (Нова Каховка – з 51 тис. чол в 2001 р. до 49 тис. чол – в 
2010 р, та до 47,8 у 2013р.) [12]. 

В північній частині Миколаївської області формується значна мережа місь-
ких поселень – Южноукраїнськ, Вознесенськ, Первомайськ, які в перспективі 
будуть мати позитивний вплив на розвиток депресивних територій цієї части-
ни Миколаївщини. Якщо ми звернемо увагу на показники інвестицій в осно-
вний капітал (рис 2.), то згідно з ними якраз ці три адміністративних райони 
відносятьсь до п’ятої групи з найбільш високими показниками.

ВИСНОВКИ

Розподілення функцій між центром і периферією в УП зумовлено відмін-
ностями в рівнях концентрації економічної (і не тільки економічної) діяльності, 
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в її видовому складі, в структурі управлінської ієрархії територій. В останній 
період в приморській смузі УП спостерігаються інтенсивні процеси територі-
альної концентрації економіки. Ці процеси досить суттєві, вони мають і певне 
структурно-утворююче значення. Креативні функції в центрі посилюються, 
в периферійних районах зберігається консервативність, тут навіть адаптивні 
функції розвинені ще слабо. Контрасти в моделі «центр-периферія» досить 
усталені, вони є своєрідною рушійною силою виникнення і відтворення те-
риторіальної нерівності в розвитку регіону УП, а протиріччя між розвитком 
елітного центру (в нашому випадку приморською смугою УП) і периферією 
є об’єктивним і неусувним явищем. Разом з тим, якщо і надалі не зважати 
на суттєві регіональні диспропорції та продовжувати нарощувати соціально-
економічний, ресурсний та демографічний дисбаланс, це може призупинити 
суспільний розвиток України та її інтеграцію у європейський простір. Отже 
регіону потрібна зважена цілеспрямована стратегія соціально-економічного 
розвитку, яка б враховувала всі особливості центр-периферійних відношень.
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МОДЕЛЬ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ

Резюме 
В статье проанализирована проблема неравномерного социально-экономического 

развития региона Украинского Причерноморья. Установлено, что дисбаланс между 
ценром, в качестве которого в регионе выступает Приморская полоса, и периферией 
существует в результате географических, исторических, расселенческих, демографи-
ческих, экономических и других причин. Охарактеризованы функции, которые вы-
полняют структурные компоненты модели «центр-периферия». Проанализированы 
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некоторые показатели социально-экономического развития региона, которые подверж-
дают углубление контрастов между Приморской полосой и периферией в следствие 
отсутствия единой региональной стратегии социально-экономического развития Укра-
инского Причерноморья.

Ключевые слова: модель «центр-периферия», Приморская полоса, регион Укра-
инского Причерноморья, приморский урбанизированный фасад, функции центра, 
функции периферии.
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MODEL «CENTER-PERIPHERY» IN THE REGIONAL DIMENSION

Abstract 
Ukrainian Black Sea region, consisting of Odessa, Mykolayiv and Kherson regions is 

characterized by uneven socio-economic development, which is displayed in many economic 
indicators within the region. Therefore, the definition and analysis of the «center-periphery» 
Ukrainian Black Sea region, the distribution function of its constituent elements is the actual 
problem, the solution of which contributes to a better understanding of the structural and 
functional characteristics of the region, its territorial organization and the prospects for 
development in the context of regional policy.

Imbalance between center and periphery in the Ukrainian Black Sea region is a result of 
historical, rasselencheskih, demographic, economic and other reasons. And functions of the 
center does not perform any particular locality, as it is in other regions of Ukraine, and the 
entire Сoastal zone. Occupying just over a third of the total area of the region, the Coastal 
zone accumulates two-thirds of the region’s population. Here fixed all powerful technical 
infrastructure, maritime complex, research potential, recreation and wellness resources and 
large-scale economic activity which is oriented on export-import operation.

At the same time, a huge area of periphery, performing mainly agricultural, energy 
production and environmental functions, differs very low demographic and socio-economic 
indicators, which each year only worsen. Exceptions are Pervomais’k, Yuzhnoukrayinsk, 
Voznesensk in the north of Mykolayiv region and the cities of Kherson region, functioning 
on the basis of Kakhovkiy hydrologic unit – Novaya Kakhovka, Tavriysk, Berislav that could 
potentially have a positive impact on the depressed regions. Summing up, we can say that 
without a clear strategy for socio-economic development of the region, which would take 
into account all the features of center-periphery relations, the imbalance between them will 
only get worse.

Keywords: model «center-periphery», the Coastal zone, Ukrainian Black Sea region, the 
Coastal urbanized facade, function of center, function of periphery.
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МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

В статті охарактеризовано функціональні особливості типових методів суспільно-
географічного дослідження політичної активності населення регіону. Осмислено 
правомірність та доцільність їх використання при вивченні різних аспектів політичної 
активності. Розглянуто якісні та кількісні методи збирання та отримання емпіричного 
матеріалу та способи його наочного подання. 

Ключові слова: метод, дискурс-аналіз, контент-аналіз, івент-аналіз, факторний та 
кластерний аналізи.

ВСТУП

Актуальність та постановка теми: Важливим завданням будь-якого 
наукового дослідження є перш за все вибір певних методів дослідження для 
об’єктивного і достовірного пізнання об’єкта дослідження. Згідно визначення 
проф. О. І. Шаблія, «метод наукового дослідження – це система розумових і 
(або) практичних операцій (процедур), які націлені на розв’язання певних піз-
навальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети» [3, с. 356]. Вчення 
про особливості застосування певного методу чи системи методів називають 
методикою. Методика конкретного дослідження повинна враховувати специ-
фіку предмету дослідження й поставлених завдань. 

Специфіка методики суспільно-географічного дослідження політичної ак-
тивності населення регіону полягає в тому, що вона мусить мати міждисциплі-
нарний, але разом з тим і цілісний характер. Така особливість породжує вели-
ку кількість як проблем, так і позитивів. Плюси міждисциплінарності дають 
пряму можливість використовувати методичний потенціал не лише географії, 
а й інших суміжних природничих та суспільних наук – політології, соціології, 
історії, філософії, економіки, міжнародних відносин. З іншого боку, слід бути 
дуже коректним і обережним щодо використання різних методів, моделей та 
аналогій, які сформувалися в інших науках, оскільки є небезпека не зовсім вда-
лих запозичень. 

Саме тому метою нашої роботи обираємо раціональний відбір методів до-
слідження політичної активності населення регіону як суспільно-географічного 
об’єкту,що вимагає глибокого наукового аналізу. Реалізація даної мети перед-
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бачає виконання наступного завдання – ретельного аналізу методик, використо-
вуваних в суміжних із суспільною географією науках, та які можуть бути при-
йнятні для географічного вивчення політичної активності населення регіону.

Отже, об’єктом нашого дослідження є сукупність методів науки, які мо-
жуть сприяти якісному і кількісному пізнанню політичної активності населен-
ня регіону на предмет їх суспільно-географічних особливостей.

Де і коли, з якою метою розглядалася тема статті раніше: Методична 
база дослідження ґрунтується на теоретичній основі науково-методологічних 
праць вітчизняних та зарубіжних фахівців із питань політичної географії, по-
літології, соціології, статистики, економіки, геополітики та ін.

Методичні аспекти вивчення політичної активності розроблялись в працях 
українських та іноземних вчених політологів (Л. Мілбрайт, Д. Ольшанський, 
А. Дегтярьов, Г. Дилигенський, О. Шестопал), соціологів (Н. Смелзер, В. Жу-
ков), політичних психологів (К. Абульханова-Славська, Г. Бєлицька, А. Бруш-
линський, М. Берштейн, Л. Рубінштейн), та, в меншій мірі – географів. Мето-
дикою електоральної активності займались О. Шаблій, В. Миронюк, Є. Хан, 
протестної активності, форм та рис політичної поведінки – А. Голод, методами 
дослідження політичних конфліктів та протестів О. Гладкий, а політичних про-
цесів Б. Яценко, О. Склярська та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

При вивченні загальної сукупності методів отримання інформації в 
суспільно-географічного дослідженнях політичної активності населення регі-
ону найбільш доцільною на нашу думку вважаємо систему методів суспільної 
географії, запропоновану О. І. Шаблієм. Згідно даної класифікації єдина систе-
ма методів, поділяється на філософські, загальнонаукові та конкретно наукові 
методи. 

Філософські методи – це використання у науковому дослідженні категорій, 
положень принципів і законів певної філософської системи [4, с. 264]. В на-
шому випадку – свідоме використання принципів, категорій та законів діалек-
тики. Провідними принципами стали принципи історіологізму, об’єктивності, 
системності і цілісності, причинності, прогнозування. 

Історичний метод, який потребує вивчати політичну активність, як явище, 
стадію розвитку якого слід констатувати з урахуванням попередніх і наступних 
стадій, дає можливість вивчити роль історичних факторів у формуванні по-
літичної (електоральної, протестної, професійної та ін.) активності населення 
регіону, а також дослідити проблематику активності з точки зору її генезису і 
тенденцій розвитку в майбутньому. Особливо важливий принцип причинності, 
згідно з яким одні явища зумовлюють появу, розвиток і функціонування ін-
ших. Це дозволяє розробити і подати комплексну характеристику передумов, 
чинників, які спричинились до утворення і формування політичного активізму. 
Принцип взаємозв’язку надає можливість дослідити взаємозв’язки політичної 
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активності населення із іншими формами людської активності – економічною, 
демографічною, екістичною, соціальною, релігійною та ін., а також виявити 
взаємозалежність між формами, змістовими компонентами самої політичної 
активності.

Загальнонаукові методи – це такі засоби і прийоми (чи їх сукупність), які з 
тими чи іншими змінами застосовуються в усіх, чи майже усіх науках з ураху-
ванням особливостей конкретних об’єктів дослідження [4, с. 264]. Їх умовно 
поділяють на традиційні і сучасні.

Основу дослідження становить метод системного аналізу (модерний за-
гальнонауковий метод), який дає можливість вивчати політичну активність як 
організований комплекс елементів, які складають її цілісність. Метод дозволяє 
здійснювати компонентний (досліджувати змістові складові політичної актив-
ності – світоглядна, інформаційно-пізнавальна і комунікаційна, електоральна, 
професійна, протестна активність; чи рівні прояву активності – низький, се-
редній, високий рівень) та територіальний (дослідження рис та особливостей 
геопросторової організації різних форм політичної активності) аналіз проявів 
політичної активності. А також зробити інтегральну оцінку політичної актив-
ності населення, провести її типологію та виявити аспекти функціонування ак-
тивності у територіально-політичних системах різного рангу.

Значна увага приділена методам абстрагування та узагальнення, які про-
понують для аналізу використовувати показники найбільш суттєвих для регі-
ону явищ та процесів. Зокрема, дослідження електоральної активності найдо-
цільніше здійснювати на основі показників явки виборців під час виборів, а 
протестну активність оцінювати за кількістю протестних акцій різної темати-
ки – політичного, економічного, чи ідеологічного характеру та ін.

Особливо актуальний метод і прогностичного моделювання. Цей метод дає 
можливість передбачити як позитивні, так і негативні кількісні зміни політич-
ної активності, зокрема дослідити наслідки абсентеїзму чи раптових спалахів 
політичного екстремізму.

В певній мірі доцільно використовувати метод порівняння, зокрема актуаль-
ними є виконання порівняльного аналізу політичної активності сільського та 
міського населення регіону, проведення аналогій між політичною активністю 
жінок та чоловіків, представників різних вікових, соціальних, етнічних груп. 
Рідше використовується порівняльно-історичний метод (необхідний для порів-
няння різних форм активності на різних історичних етапах). 

Конкретно-наукові методи – застосовуються в окремих науках чи гене-
тично пов’язаних або об’єднаних спільністю об’єктів дослідження. Вони по-
діляються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні. В нашому дослідженні 
використовувались переважно міждисциплінарні методи [4, с. 264].  

Жодне дослідження не можна планувати і починати, не про аналізувавши 
попередньо документальні джерела, наприклад офіційні статистичні дані (цен-
тральні, місцеві), дослідження з обраної теми, матеріали книг, журнальні стат-
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ті, різні звіти та ін. Аналіз документів дає змогу отримати відомості про минулі 
події, спостерігати за якими вже неможливо, виявляти тенден ції, динаміку їх 
змін і розвитку. Цей метод є найекономічнішим за трудовитратами і фінансами 
[2, с. 73]. 

Цінність документальних джерел для нашого дослі дження зумовлена тим, 
що потоки документальної інформації пронизують усі сфери сучасного со-
ціуму, і які б соціально-політичні процеси або явища не вивчала політико-
географічна наука, вона не може отримати про них цілісного уявлення, не 
звернувшись до аналізу таких джерел [2, с. 73-74]. Метод аналізу документів 
надає вченому унікальну емпіричну інформацію, без якої знання про предмет 
дослідження буде неповним. Для нашого дослідження найбільш важливим є 
письмові документи: офіційні, створені юридичними або офіційними (посадо-
вими) особами державних або громадських організацій – державні закони, на-
кази, статути міжнародних організацій, декларації і заяви глав держав й урядів, 
концепції і доктрини зовнішньої політики та безпеки держав світу, платформи 
і програми діяльності політичних партій, звіти, відомо сті, огляди, доповіді, які 
не є періодичними, листи і звернення в різні інстанції, архівні доку менти по-
стійного чи тимчасового зберігання (книги, листи, преса, статистичні, факто-
графічні видання та ін.); та неофіційні: огляди, реферативні видання, аналітич-
ні довідки, матеріали преси, телебачення, радіо та ін.

На увагу заслуговує дискурс-аналіз, який є інтегрованим методом. Його ак-
туальність при вивченні політичних текстів (програм партій, аналітичних розві-
док, прес-оглядів, наукових та публіцистичних статтей політико-географічного 
спрямування та ін.) зумовлена насамперед потребою в осягненні механізмів 
утворення значень і латентних (прихова них) смислів у цих текстах, а також у 
дослідженні їх структури [2, с. 79]. Предметом дослідження дискурс-аналізу 
є тексти, спосіб структурування яких має значення для читача [2, с. 79]. Ме-
тод дозволяє в усій сукупності певного політичного тексту виявити: провідних 
акторів, головних осіб тексту (наприклад, Росія–Європа–Україна), оцінити їх 
кількісно (за кількістю згадок, наприклад, Росія – 52 згадки, Європа – 20  зга-
док, Україна – 17 згадок), сформувати синонімічний ряд головних акторів (на-
приклад, Росія – найбільша європейська держава, північна сусідка, Кремль, 
Москва, російський уряд та ін.), таким чином деконструюючи текст в напрямку 
відокремлення фактичного інформативного матеріалу від оціночних суджень 
автора.

Важливими в дослідженнях політичної активності є аналіз частоти та інтен-
сивності подій, що формують взаємодію сторін у межах конкрет ної ситуації. 
Для цього доцільно використовувати методику івент-аналізу. Івент-аналіз до-
помагає порівнювати різні події, підраховувати і описувати в термінах кіль-
кість учасників, три валість і масштаби політичних взаємодій, виокремлювати 
етапи розвитку ситуації і оцінювати новий стан політичного процесу як резуль-
тат різних акцій, реалізованих учасниками подій [2, с. 125]. 
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Основними етапами застосування івент-аналізу є: 1. Формування інформа-
ційного масиву (банку даних). Дже релами інформації можуть бути офіційні 
звіти, повідомлення, огляди новин, статистика подій та ін. [2, с. 125].  Для при-
кладу: об’єктом дослідження буде ухвалення закону «Про засади державної 
мовної політики» №5029-VI, який був прийнятий Верховною Радою України 
5 червня 2012 року у першому читанні 234 голосами, 3 липня 2012 року – у 
другому читанні 248 депутатськими картками. 2. Побудова системи класифіка-
ції фактів і явищ, які формують досліджувану ситуацію і відповідають цілям 
досліджен ня, визначення одиниці спостереження [2, с. 126]. Перш за все, вибір 
акторів дослідження, ними можуть бути суб’єкти політичних відносин – дер-
жави, політичні інститу ти, політичні еліти та їх вербальні і фізичні дії (акції). 
Кожну дію можна класифікувати і за змістом: ворожнеча (1), нейтралітет (2), 
співробітництво (3). У нашому конкретному випадку акторами будуть: автори 
закону, населення України, яке підтримує/не підтримує даний законопроект. 
Тривалість періоду дослідження 5.06.–5.07.2013 року. Види акцій: вербальні 
(прес-конференції, заяви, спілкування з громадянами) та фізичні (акції про-
тесту: мітинги, демонстрації, петиції, флешмоби та ін.). На основі результатів 
сортування інформаційного масиву, що стосується до певного часового періо-
ду, і кодування різних видів акцій, здійснених учасниками подій, заповнюють 
робочу таблицю (див. таблицю 1).

Таблиця 1.
Актор А Актор Б

Тип акції Тип акції

Вербальний Фізичний Вербальний Фізичний

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3. Підрахунок результатів заповнення матричного класифі катора або до-
бірка з кодувальних бланків. 4. Проведення аналітичних порівнянь отриманих 
величин показників, що характеризують типи подій або їх аспекти на різних 
часових етапах. Для цього весь період поді ляють на інтервали, а спостережу-
вані в межах кожного з них події порівнюють за різними критеріями [2, с. 126]. 

Таким чином, івент-аналіз є однією з найефективніших аналітичних мето-
дик при проведенні прикладних досліджень політичних явищ/процесів, що ха-
рактеризуються певною частотою.

Науковий аналіз змісту тексту (документа) – контент-аналіз –застосовують 
у дослідженнях, пов’язаних з поглибленим розумінням змісту тексту, способів 
його підготовки і ретрансля ції, сприйняттям читацької, слухацької, глядацької 
аудиторії [2, с. 150]. Натепер контент-аналіз став потужним засобом аналізу 
різ них текстових документів – книг, їх фрагментів, есе, інтерв’ю, дискусії, за-
головків газетних статей і самих статей, історичних документів, щоденникових 
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записів, мови виступів, рекламних текстів і т. д. [2, с. 151]. У політиці цим 
методом широко послуговуються при дослідженні електоральної активності 
організованих груп, наприклад політичних партій; діяльності політиків; мате-
ріалів політичної комунікації (визначення ступеня відповідності пові домлення 
намірам комунікатора і специфіці каналу, зв’язку між характеристиками пові-
домлення та установками аудиторії, а також її реальною і комунікативною по-
ведінкою). Його суть полягає в кількісному підрахуванню частоти появи фраз, 
слів, тем, дій у тексті та якісного пошуку прихованого значення змісту тексту.

Також доволі часто використовуються методи соціологічного опитуван-
ня, тестування, анкетування та ін. Вони є незамінними для дослідження тих 
форм і особливостей політичної активності, які не є охоплені офіційною ста-
тистикою, а також для вивчення не лише наслідків активності, але і її факторів, 
мотивів на індивідуальному чи груповому рівнях. Особливо часто такі методи 
використовуються для детальнішого вивчення електоральних преференцій на-
селення, мотивів участі в тих чи інших протестних акціях.

Картографічний метод широко використовується в політико-географічних 
дослідженнях для ілюстрації геопросторового розподілу рівнів, особливостей 
прояву тих чи інших форм політичної активності. В дослідженнях електораль-
ної активності зокрема часто використовуються серії картосхем, що характери-
зують рівень (ступінь) і динаміку поширення того чи іншого явища на певній 
території. 

Способом картограм відображаються, як правило, відносні (середні) роз-
міри будь-яких явищ у межах адміністративно-територіального поділу. Таким 
чином зображується частка голосів, відданих за кандидата (партію чи блок) у 
певній територіальній одиниці. Так виконується карта розподілу голосів. По-
дібним способом можна показати електоральну активність виборців та інші 
показники голосування (кількість бюлетенів, визнаних недійсними, частку не-
гативістів, рівень абсентеїзму та ін.). 

Картодіаграми – це, у свою чергу, спосіб зображення на карті сумарних 
(абсолютних) розмірів будь-якого явища в межах одиниць адміністративно-
територіального районування чи кількісних змін за певний проміжок часу. Та-
ким способом можна відобразити не лише сумарні величини явища в кожній 
АТО, але й його структуру. Наприклад, до методу картодіаграм часто вдаються 
щоб продемонструвати розподіл електоральних вподобань в межах адміністра-
тивної одиниці під час чергових виборів. 

Актуальним залишається і метод значків, котрий дозволяє картографувати 
різні політичні явища, їх абсолютні кількісні (розміром значка) та якісні (фор-
ма, колір значка) відміни. Наприклад, карта протестної активності демонструє 
тематику протестних акцій в регіонах України, а також їх сумарну кількість на 
протязі року. 

Тобто, використання картографічних методів якнайповніше подає узагаль-
нену інформацію про суспільно-географічні дослідження політичної актив-
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ності, сприяє їх унаочненню та допомагає аналізувати, стежити за зміною ак-
тивності від місця до місця та в часі, дозволяє виявляти ареали різних рівнів 
політичної активності та в майбутньому здійснювати спроби районування.

Існує також багато статистичних методів і прийомів, які на основі ін-
формації закладеної в матриці даних, дають змогу класифікувати суспільно-
географічні об’єкти, а на основі таких класифікацій здійснювати регіоналі-
зації, будувати картографічні моделі. У дослідженнях політичної активності 
найчастіше застосовуються факторний та кластерний аналізи.

Факторний аналіз застосовується для виявлення прихованих взає мозв’язків 
і структури у великому масиві даних. У результаті, можна виділити головні 
ряди даних, залежності між якими є найбільш суттєвими, і відкинути друго-
рядні змінні. Виділені зв’язки між явищами (фактори) можна інтерпретувати 
і в територіальному відношенні. З цією метою для кожного із випадків роз-
раховуються коефіцієнти факторів, які при нанесенні на карту демонструють 
просторовий розподіл впливу досліджуваного фактора. Виділяються, зокрема, 
території, де певний фактор виявляється протилежним чином [1, с. 35]. Це, 
відповідно, дає можливість говорити про територіальне втілення ви явлених у 
результаті факторного аналізу розколів у політичній активності населення.

Головне призначення кластерного аналізу – розподіл великої кількості до-
сліджуваних об’єктів і ознак на однорідні у певному розумінні групи або клас-
тери. Кластерний аналіз – багатовимірна статистична процедура (кластериза-
ція), яка класифікує об’єкти або спостереження в однорідні групи. Набір усіх 
досліджуваних об’єктів розподіляється по підкласах, які називаються класте-
рами, класами або таксонами.

Таким чином, кластерний аналіз дозволяє розв’язувати задачі щодо класи-
фікації даних і виявлення відповідної структури в них. Методи кластерного 
аналізу можна застосовувати у різних випадках, навіть тоді, коли йдеться про 
просте групування, у якому все зводиться до утворення груп за кількісною по-
дібністю. Велика перевага кластерного аналізу у тому, що він дозволяє гру-
пувати об’єкти не за одним параметром, а за цілим набором ознак. Крім того, 
кластерний аналіз, на відміну від більшості математико-статистичних методів, 
не накладає жодних обмежень на вигляд цих об’єктів і дозволяє ана лізувати ве-
лику кількість початкових даних практично довільного по ходження. За резуль-
татами такого аналізу будується граф (дендрограма), який демонструє ступінь 
подібності чи відмінності між певними об’єктами [1, с. 36]. Результати статис-
тичного аналізу можуть бути основою для району вання регіону за рівнями, 
типами, формами політичної активності населення. 

Важливим методом, що забезпечує порівнюваність і нормалізацію вхід-
них даних для статистичного аналізу є індексний метод. У теорії індексів 
розв’язують такі завдання, як виведення інтегральних показників динаміки 
складних політико-географічних процесів у часі і просторі, а також подолання 
проблеми впливу чинників на динаміку досліджуваного явища. За допомогою 
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індексів вивчають динаміку головних параметрів системи (індекс електораль-
ної активності, індекс ідеологічних політичних протестів та ін.), порівнюють 
параметри різних систем (індекс правих політичних орієнтації двох різних ре-
гіонів/держав), виявляють вплив певних чинників на зміну явища і відносне 
відхилення параметрів. 

ВИСНОВКИ 

Сучасну політико-географічну реальність у найрізноманітніших вимірах: 
від філософського до буденного, від теоретичного до практичного, в межах 
суспільної географії і не тільки. У будь-якому з випадків лише правильно об-
рана методологія озброює дослідника інструментарієм, який дає змогу цілісно, 
комплексно і системно пізнавати політичні процеси, виявляти закономірності 
їх перебігу, прогнозувати перспективи розвитку, обирати раціональні способи і 
технології політичного впливу. Саме тому пошук нових, осягнення суті існую-
чих уже методів, вироблення вмінь інтерпретувати здобуті емпіричні результа-
ти є тою цариною наукових інтересів, що потребує розвитку. 
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МЕТОДИКА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНА 

Резюме
В статье охарактеризованы функциональные особенности типичных методов 

общественно-географического исследования политической активности населения 
региона. Осмысленно правомерность и целесообразность их использования при из-
учении различных аспектов политической активности. Рассмотрены качественные и 
количественные методы сбора и получения эмпирического материала и способы его 
наглядного представления. 

Ключевые слова: метод, дискурс-анализ, контент-анализ, ивент-анализ, фактор-
ный и кластерный анализы.
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METHODS OF HUMAN GEOGRAPHYCAL STUDIES OF THE 
POLITICAL ACTIVITY OF THE POPULATION IN THE REGION

Abstract 
This paper describes the functional features typical methods of human geographical study 

of political activity in the region. 
The specificity of the methods of human geographical survey of political activism in the 

region is that it should have an interdisciplinary. This gives able to use methodological poten-
tial not only geography, but also other related natural and social sciences – political science, 
sociology, history, philosophy, economics, and international relations. 

The general set of methods to obtain information on human geographical studies of politi-
cal activity in the region offer subdivided into philosophical, general and concretely scientific 
methods. 

By philosophical methods we refer historical, objectivity, consistency and integrity, cau-
sality, forecasting principles.

Methods of systems analysis, abstraction and generalization, predictive modeling, com-
parison and others belong to the scientific methods of research. 

Particularly important and informative study is a block of concretely scientific methods. 
The top priority for any scientific study is a preliminary analysis of documentary sources 
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and other materials on selected topics. �ualitative and quantitative characteristics of existing 
information helps us uncover methods discourse-analysis, content- analysis and event-analy-
sis. Are valuable and sociological methods, including questionnaires. Political geographical 
research is impossible without mapping method (badges, cartograms, cartographical chart 
et al.) and other modes of visual representation of the data. Topical are mathematical and 
statistical techniques, including cluster and factor distributions. 

Thus, the problem of efficient selection methods for the study of political activism in the 
region as a socio-geographic area wide enough explored and requires a thorough scientific 
analysis.

Keywords: method, discourse analysis, content analysis, event analysis, factor analysis 
and cluster analysis.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Обґрунтовується важливість вивчення «життєвих категорій». В якості предметно-
го поля розглядаються умови життя населення, а враховуючи сьогоденну актуальність 
дослідження полюсів росту країни, об’єктом виступають великі міста України (понад 
100 тис. жителів). В статті на основі об’єктивно-субєктивної оцінки проаналізовано 
соціокультурну складову умов життя населення. 

Ключові слова: життєві категорії, умови життя, велике місто. 

ВСТУП 

Проблема. В науці дедалі більш інтенсивними стають дослідження катего-
рій, що характеризують не просто розміщення, а й життя населення. Все часті-
ше наштовхуєшся на думку, що приховане кредо людини – це шлях від «умов 
до якості» життя [1,2,3]. Дослідження даних «життєвих» категорій, потребує 
широкого обговорення і осмислення, як з позиції самого суспільства, так і з 
позиції науковців. А враховуючи той факт, що ми проживаємо в столітті над-
мірної урбанізації, то і акценти зміщуються в сторону великих міст. В рамках 
загального дисертаційного дослідження «Умови життя населення великих міст 
України», категорія умови життя нами розглядалася з 4 основних позицій – еко-
номічної, соціальної, екологічної та соціокультурної. Подібного плану статті з 
дослідження економічної складової вже опублікована [4], з часом будуть пред-
ставленні матеріали дослідження екологічної та соціальної складової. Метою 
ж даної статті є дослідження соціокультурної складової умов життя населення 
великих міст України. Відповідно, об’єктом дослідження виступають великі 
міста України (понад 100 тисяч чоловік), а предметом соціокультурна складо-
ва умов життя населення.

Актуальність аналізу соціокультурної складової умов життя населення ве-
ликих міст не викликає сумнівів, оскільки в ній формується простір для реалі-
зації освітнього, професійного потенціалу населення, створюється інтелекту-
альний потенціал суспільства, а також формуються норми поведінки, протидія 
соціальним патологіям, виникає почуття єдності громади і приналежності кож-
ного жителя до того чи іншого міста. 

© С. А. Покляцький, 2014
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

Очевидно, що найбільш прийнятний шлях оцінювання умов життя населен-
ня полягає в поєднанні об’єктивної точки зору із суб’єктивною. Об’єктивна 
сторона соціокультурної складової умов життя населення великих міст ре-
презентована 14 статистичними показниками, які були отримані з Державної 
служби статистики України, Асоціації міст України, а також головних управ-
лінь статистики в областях. В даному дослідженні застосовано метод стан-
дартизації показників, коли в якості нормованих індексів використовуються 
ранги (порядкові місця) 45 великих міст по кожному з показників. Внаслідок 
порядкового шкалювання міста послідовно впорядковуються за кожним з по-
казників від 1 до 45 для показників-стимуляторів, і в зворотному порядку для 
показників-дестимуляторів. Після присвоєння рангів за окремими показника-
ми, в кожній з груп знаходять середній ранг (місце) того чи іншого міста за 
всіма показниками по групі: 

      (1),

де: Ri – ранг і-того великого міста за j-тим показником;
m – число показників.
Загальний об’єктивний індекс сприятливості соціокультурного розвитку на-

селення великих міст розраховувався наступним чином. 

         (2),
де: І1 – індекс «віку» міст;
І2 – індекс потенціалу вищої освіти;
І3 – індекс стану інфраструктури культури і туризму;
І4 – індекс криміногенного благополуччя;
І5 – індекс сімейного благополуччя;
І6 – індекс поширеності соціальних хвороб.
Суб’єктивна сторона соціокультурної складової включала розробку анкет 

і проведення масового анкетування студентів старших курсів географічних 
факультетів вищих навчальних закладів України (Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка, Київський національний педагогічний університет 
ім. М.П. Драгоманова, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федь-
ковича, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Таврійський 
національний університет ім. В.І. Вернадського). Студенти оцінювали кожну 
зі складових умови життя у великих містах України в тому числі і соціокуль-
турну. Згідно з даними соціологів, для даного дослідження репрезентативні ре-
зультати можна отримати при вибірці у 300 осіб (нами ж було опитано 375 сту-
дентів) [5]. Для підрахунку анкетного дослідження використовується той же 
метод стандартизації показників. Формула для розрахунку відповідна:
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      (3),
де: Rij – ранг і-того великого міста за даними j-тої анкети;
m – кількість опрацьованих анкет.
Інтегральний індекс сприятливості соціокультурного розвитку населення 

розраховувався за допомогою середньоарифметичного поєднання об’єктивної 
і суб’єктивної оцінки. Кожна складова (економічна, соціальна, екологічна, со-
ціокультурна) має різний вплив на життя, відповідно нами досліджувалася вага 
кожного елементу окремо. При розрахунку суб’єктивного індексу сприятли-
вості умов життя населення великих міст було використано вагові коефіці-
єнти значимості кожної з чотирьох складових оцінки, визначених самими рес-
пондентами. На запитання «Який із факторів для Вас є визначальним при виборі 
міста для проживання в Україні» – 11 % голосів було віддано соціокультурному 
фактору. Пропорційно розподіливши відповіді респондентів (відштовхуючись 
від 1) ваговий коефіцієнт склав – 0,145. При розрахунку об’єктивного індексу 
сприятливості умов життя населення великих міст ми вирішили відштов-
хуватися від кореляції кожної з чотирьох складових з демографічною складо-
вою міста (обчислювалася окремо), яка напряму відображає думку населення. 
Вагові коефіцієнти для кожної із чотирьох складових були встановлені нами 
пропорційно до значень коефіцієнтів кореляції за умови, що сума їх дорівнює 1 
(як і в суб’єктивній оцінці). Кореляційний аналіз засвідчив, що соціокультурна 
складова має високий зв’язок із індексом демографічного потенціалу великих 
міст – ваговий коефіцієнт склав – 0,404. Різниця у вагових коефіцієнтах по-
яснюється через перцепційне сприйняття образу великих міст та умов життя 
в них. Для більшості людей економічна складова є вирішальна, проте без нор-
мального соціокультурного середовища не відбуватиметься розвиток соціуму, 
який чітко відображається крізь призму статистичних показників. Відповідно 
індекс обчислювався за допомогою середнього «позиційного» місця (рангу) за 
об’єктивно-суб’єктивною оцінкою:

    (4)
де: І культ – інтегральний індекс сприятливості соціокультурного розвитку;
І культ об – об’єктивний індекс сприятливості соціокультурного розвитку;
І культ суб – суб’єктивний індекс сприятливості соціокультурного розвитку

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Об’єктивна оцінка. Аналізуючи стан справ за соціокультурною складовою 
розвитку великих міст, нами було запропоновано для синтезу декілька індексів, 
які прямо чи опосередковано стосуються гуманітарних і духовних аспектів їх 
розвитку.
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Індекс віку великих міст (розраховується на основі дати утворення міс-
та [6] свідчить про «зрілість» міста як такого і «сформованість» міського со-
ціокультурного середовища). Найвищі рейтинги отримали найстаріші великі 
міста України – Євпаторія, Київ, Чернігів, Житомир та Ужгород, які утвори-
лися до 1000 року. До числа старих міст (утворених з 1000 по 1500 рік) відно-
сяться десять представників із Центральної та Західної України, а також один 
представник Південної України – місто Керч. Десять міст отримали статус 
міста в період з 1500 по 1750 рік – Сімферополь, Нікополь, Тернопіль, Кре-
менчук, Харків, Слов’янськ, Суми, Івано-Франківськ, Маріуполь та Херсон. 
Наймолодшими великими містами, які утворилися після 1750 року є відразу 
дев’ятнадцять міст. Відразу 15 міст із цієї групи – це старопромислові центри 
Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. До цієї ж 
групи потрапили Севастополь, Кіровоград, Миколаїв, а також Одеса. 

Індекс розвитку інфраструктури культури і туризму (розраховується на 
основі дефіцитних об’єктів соціокультурної сфери для інших міських посе-
лень – кількості театрів, музеїв, готелів у розрахунку на населення). Аналізую-
чи розвиток великих міст, слід звернути увагу на наявність тут театрів, музеїв, 
тобто тих установ, які відповідають культурним запитам високого рівня. До 
групи із найвищими індексами розвитку інфраструктури культури і туризму 
увійшли два міста – Ужгород та Євпаторія. Високе положення першого міс-
та зумовлено високою забезпеченістю театрами і музеями, лідерські позиції 
Євпаторії фіксуються по показнику забезпеченістю готелями (курортне місто). 
В групу з високими індексами розвитку потрапили Львів, Івано-Франківськ, 
Київ, Сімферополь, Севастополь, Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Павло-
град, Житомир, Кіровоград. Тринадцять міст увійшли до групи з середніми 
показниками, п’ятнадцять міст – до групи з низькими показниками. Найнижчі 
індекси розвитку інфраструктури культури і туризму зафіксовано на сході – у 
містах Макіївка, Маріуполь, Мелітополь і Алчевськ.

Індекс потенціалу вищої освіти (розраховується на основі кількості уста-
нов відповідного рівня та кількості студентів характеризує «інтелектуальну» 
привабливість великих міст). Стан системи вищої освіти, який характеризу-
ється у даному дослідженні кількісними показниками її розвитку (кількістю 
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації і кількістю студентів на 1000 жителів), є стра-
тегічним чинником розвитку великих міст і України загалом. Аналіз підтвер-
джує, що українська вища освіта сконцентрована у містах-мільйонниках, що є 
очікуваним, адже найбільші міста завжди пропонують максимум різноманіття 
освітніх послуг. Немає установ вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації в трьох 
великих містах України – Євпаторії, Лисичанську і Сєверодонецьку. Як бачимо 
з рис.1, найбільша кількість вищих навчальних закладів припадає на Київ, Хар-
ків, Львів, Одесу, Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь, в кожному з яких 
знаходиться більше десятка установ. У цих містах сконцентрована і найбільша 
студентська спільнота.
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Водночас розрахований нами індекс забезпеченості установами вищої осві-
ти населення формує інші групи міст. До групи міст з найвищим індексом 
освітнього потенціалу віднесено західні Тернопіль, Івано-Франківськ і Ужго-
род, а також столицю – місто Київ. Високий індекс освітнього потенціалу ма-
ють чотирнадцять міст: Львів, Кам’янець-Подільський, Харків, Сімферополь, 
Луцьк, Луганськ, Одеса, Хмельницький, Кіровоград, Херсон, Суми, Рівне, 
Полтава та Алчевськ. Найменші бали (окрім Євпаторії, Лисичанська і Сєверо-
донецька) отримали міста Горлівка, Дніпродзержинськ, Маріуполь, Нікополь, 
Макіївка, Керч, Кривий Ріг та Павлоград. Решта великих міст розподілилися в 
межах середніх і низьких індексів потенціалу вищої освіти. 

Рис. 1. Абсолютні дані по кількості ВНЗ III-IV рівня акредитації і кількості студентів у 
великих містах, 2009 р. (За даними Головних управлінь статистики в областях України)

Індекс сімейного благополуччя (підраховувалися показники шлюбності і 
розлучуваності, на основі яких формується уявлення про психологічний стан 
соціуму, його репродуктивні перспективи, соціокультурні настанови тощо). 
Аналізуючи ситуацію із реєстрацією шлюбів і розлучень у великих містах у 
розрахунку на 1000 населення, слід відзначити, що у зміні коефіцієнта стійкос-
ті шлюбів (кількості шлюбів, які в середньому припадають на одне розлучен-
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ня) спостерігається майже чітка географічна закономірність: цей коефіцієнт 
зменшується із заходу на схід при максимальному значенні у Львові і міні-
мальному – у Краматорську (рис.2). При цьому повторюються регіональні тен-
денції, що означає в цілому сильнішу культурну мотивацію населення західних 
регіонів на сімейно-шлюбні цінності і пріоритети у порівнянні з мешканцями 
східних регіонів, що зумовлено релігійними, соціокультурними та іншими ду-
ховними традиціями, які високо шануються саме там.

Рис. 2 Коефіцієнт стійкості шлюбів (кількість шлюбів, що припадає  
на 1 розлучення) у великих містах країни, 2009 р.   

(За даними Головних управлінь статистики в областях України)

У середньому по великих містах України у 2009 р. на 1 розлучення при-
падає 2,05 шлюби. При цьому п’ятірку найкращих західних міст «розбавляє» 
лише Київ, а п’ятірка східних формується окрім Краматорська містами Сєверо-
донецьк, Слов’янськ, Бердянськ і Павлоград.

Індекс криміногенного благополуччя (побудованого на основі показника 
злочинності в якості результатів прояву девіантної поведінки). Поширення зло-
чинності завжди вважалося одним з головних чинників, що загрожують без-
пеці соціуму. Загалом рівень злочинності у великих містах у 2009 р. склав при-
близно 113 злочинів при середньому для України рівня 95 злочинів на 10 тис. 
населення, тобто був значно вищим, що зумовлюється значною концентрацією 
населення різних майнових і статусних груп на невеликій площі, інтенсивним 
проявом девіантної поведінки, вищим ступенем агресивності суспільства у ве-
ликих містах тощо. Групу регіонів з найвищими індексами криміногенного 
благополуччя у 2009 р. склали міста Полтава, Івано-Франківськ, Львів, Біла 
Церква, Житомир і Краматорськ, який руйнує стереотипи. Високими індек-
сами характеризуються ще дев’ять міст: Кам’янець-Подільський, Вінниця, 
Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Рівне, Алчевськ, Сімферополь, Херсон. 
Найгірша ситуація (найнижчі індекси криміногенного благополуччя) у міс-
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тах Нікополь, Павлоград, Лисичанськ, Макіївка, Луганськ, Запоріжжя і Луцьк, 
який в даному випадку є «вкрапленням» до переліку східних міст.

Індекс соціальної небезпеки (сформований на основі соціально небезпеч-
них хвороб – ВІЛ/СНІД (рис. 3.), туберкульоз, сифіліс і гонорею).

До групи міст з високими індексами безпеки в плані розповсюдження соці-
альних хвороб (групи з найкращою ситуацією) потрапили вісім великих міст: 
Ужгород, Вінниця, Запоріжжя, Харків, Кременчук, Київ, Тернопіль, Кірово-
град. Найнебезпечнішими великими містами (найнижчі індекси) щодо розпо-
всюдження соціальних хвороб у 2009 р. стали Кривий Ріг і Дніпропетровськ. 
Доволі високий рівень соціальної небезпеки констатується у Нікополі, Павло-
граді, Сімферополі та деяких інших містах. 

Рис. 3. Захворюваність на ВІЛ/СНІД у великих містах України, 2009 р.  
 [За даними обласних центрів медичної статистики МОЗ України]

Загальний об’єктивний індекс соціокультурної складової умов життя. 
Згідно з розрахунками, великі міста України розподілилися по чотирьох гру-
пах. До групи з високими індексами стану соціокультурної складової великих 
міст потрапило одинадцять міст: Ужгород, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, 
Київ, Сімферополь, Житомир, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Полтава, 
Хмельницький. Низькі індекси характерні для більшості східних і деяких пів-

 
 



205

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

денних (Керч, Севастополь) міст. Є і один єдиний аутсайдер, стан справ в якому 
в соціокультурній сфері характеризується особливо катастрофічно – це Сєве-
родонецьк, низьке положення якого зумовлено негативною шлюбно-сімейною 
ситуацією, криміногенною несприятливістю і, власне, молодістю самого міста, 
тобто несформованістю міського середовища і міської (а не промислової) куль-
тури. Залежності у пропорційній зміні загального індексу стану соціокультур-
ної сфери відповідно до величини міст встановити не вдалось. Однак є ситуа-
ція однозначної сприятливості розвитку соціально-культурної сфери у містах, 
що мають понад 1 млн. жителів.

Суб’єктивна оцінка. Оцінюючи соціокультурну складову формування 
умов життя населення у великих містах, до групи із дуже високими позиціями 
по культурно-духовній складовій студентами не було віднесено жодного міста. 
Доволі високо студенти оцінили чотири міста: Львів, Київ, Івано-Франківськ та 
Одесу. Дана колонка, не дивлячись на просте завдання оцінки, що супроводжу-
валося поясненнями при розповсюдженні анкет, викликала очевидно найбіль-
ше питань, оскільки відразу двадцять п’ять міст (більше половини) було зара-
ховано студентами до середньої групи (серед яких Євпаторія, Керч, Біла Церква 
та Кам’янець-Подільський). Низькими місцями студенти відзначили, насам-
перед, міста східних регіонів. Аутсайдерами за культурно-духовною складо-
вою розвитку міст, на думку студентів, є Сєверодонецьк, Макіївка та Горлівка. 
В оцінці даної сфери розвитку лише чотири представники (Київ, Львів, Одеса 
та Ужгород) об’єднали думки респондентів всіх п’яти вузів з приводу визна-
чення десятки міст, що володіють найпотужнішим потенціалом культурно-
духовної сфери. У визначенні аутсайдерів було більше збігів у рангах. А ось 
середина таблиці показує, що місця у рейтингу окремих міст в оцінках рес-
пондентів коливаються в широкому діапазоні: прикладами можуть слугувати 
Донецьк, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси та Кам’янець-Подільський. Такі 
результати наводять на думку, що оцінка духовно-культурного потенціалу ви-
явилася неоднозначною, і наведені тут результати не припускають простих 
тлумачень, а вимагають подальших досліджень. Хоча вони вже зараз виступа-
ють доказом певних стереотипів, які мають місце щодо умов життя у великих 
містах України.

Гендерний розріз оцінок свідчить про їх подібність на найнижчих позиціях 
(великі міста Сходу України зайняли всі десять останніх місць у представни-
ків обох статей). Цікаво, що лише сім міст об’єднали думку чоловіків і жі-
нок в оцінці лідируючих позицій. Львів і Київ, як перші два лідери при оцінці 
культурного потенціалу, не викликають сумнівів ні у студентів, ні у студенток. 
В цілому, гендерні розбіжності в позиціюванні тих чи інших міст не є значими-
ми. Максимальні вони є по м. Миколаїв, яке студентки поставили на 7 позицій 
вище у порівнянні зі студентами. 

Представники великих міст і решти поселень віддали свої голоси одно-
стайно лідеру – Львову, і злагоджено – решті міст з мінімум протиріч. 
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В цілому можна констатувати той факт, що культурно-духовна складова 
умов життя є досить цікавим показником для більш детального опрацювання і 
розкриття змісту самої категорії. Адже вона не оцінюється напряму, як еконо-
мічний потенціал міста, а виражається через велику кількість факторів, що не 
піддаються безпосередній чи «кількісній» оцінці. Дуже велику роль тут віді-
грають «іміджеві» характеристики міст.

ВИСНОВКИ 

Інтегральна оцінка. Виходячи з того, які статистичні дані ми дістали (ста-
тистика в розрізі великих міст дістається по крупицях і за гроші), а також ан-
кетне опитування (проведення якого кропітка справа) ми можемо зробити на-
ступні основні висновки (рис.4).

Рис.4. Індекс сприятливості соціокультурного розвитку умов життя  
великих міст України, 2009 р.

По-перше, проведено ранжування великих міст України за соціокультур-
ною складовою умов життя населення великих міст України. Географічно цей 
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індекс зростає зі Сходу до Центру, а з Центру на Захід. Фактично перша десят-
ка міст знаходиться в Західному регіоні, а останні п’ятнадцять міст з кінця (за 
виключенням Керчі) це представники старопромислових регіонів Донецької, 
Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

По-друге, встановлено, що розміри міста і його людність не є визначальни-
ми для соціокультурної складової. Яскравим прикладом в цьому сенсі є такі 
міста як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ та Севастополь. Ве-
лика територія та кількість людей потребують до себе вдвічі, а то і в тричі 
більше уваги. Якщо інвестиції можуть прийти в місто самі по собі, а житлово-
комунальну систему з «горем навпіл» побудує держава, то соціокультурна 
складова залежить виключно від її мешканців, від сформованості міського се-
редовища, від історії, «душі» і «серця» міста. 

По-третє, в ході дослідження виявлено деякі стереотипи. Наприклад, всі 
розуміють, що таке місто як Одеса є унікальним для нашої країни з позиції 
соціо-культурної складової, що власне і підтвердило опитування. Проте, за ста-
тистичними даними місто лише в другому десятку за кількістю готелів, а за 
індексом соціальної небезпеки взагалі одинадцяте з кінця. Водночас, за статис-
тичними даними місто Краматорськ Донецької області увійшло до трійки міст 
з найнижчими показниками злочинності, тоді як місто Луцьк в шістку міст з 
найгіршими показниками. 

По-четверте, присвоєння різних вагових коефіцієнтів в об’єктивно-суб’-
єк  тивній оцінці дає філософсько-психологічний поштовх для роздумів. 
Суб’єк тивні думки людей підносять на п’єдестал економічну складову міста. 
А об’єктивні цифри вказують на те, що демографічний потенціал більший у 
тих містах, які мають вищі індекси соціокультурної складової. І швидше всього 
об’єктивна сторона медалі ближча до правди, оскільки людське бажання мати 
економічні вигоди не завжди підкріплюються її діями. Яскравим підтверджен-
ням тому може слугувати відомий вираз, який є часто вживаним у жіночої по-
ловини людства – «В цьому місті, я хотіла б народжувати і вирощувати дітей». 
Саме ці слова, є підтвердженням того, що міське середовище насамперед сфор-
моване з позиції соціокультурного розвитку, а не економічного чи соціального. 

По-п’яте, ті події, які відбуваються в Україні зараз, є яскравим відображен-
ням не просто економічної, соціальної, чи екологічної складових, а насамперед 
соціокультурної різниці регіонів. І мова йде про значно більший набір статис-
тичних показників (релігійну складову, показники алкоголізму, наркоманії та 
інше), які нам об’єктивно не вдалося зібрати. Слід розуміти, що старі міста 
Західної України створювалися за для основної функції міста – життя. Осно-
вною ж функцією нових промислових Східних міст України було і нажаль є 
збагачення чиїхось інтересів. Виходячи з цього, та різниця, яка нами виявлена 
і те, що нами не враховано, швидше всього перетвориться в соціокультурну 
регіональну прірву. Подолання цієї прірви є одним із головних пріоритетів на-
шої держави. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ 

Резюме
Обосновывается важность изучения «жизненных категорий». В качестве предмет-

ного поля рассматриваются условия жизни населения, а учитывая сегодняшнюю акту-
альность исследования полюсов роста страны, объектом выступают крупные города 
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Украины (более 100 тыс. жителей). В статье на основе объективно-субъективной оцен-
ки проанализировано социокультурную составляющую условий жизни населения. 

Ключевые слова: жизненные категории, условия жизни, большой город.

S. A. Pocliatskiy, PhD. Geography. Research Scientist, 
Department of Natural Resources and sustainable development, 
Institute of Geography of NAS of Ukraine, 
Str. Volodumurskya 44, Kyiv, 01030, Ukraine 
Tornst@i.ua

 SOCIOCULTURAL COMPONENT OF LIVING CONDITION OF THE 
POPULATION IN BIG CITIES OF UKRAINE

Abstract
This article tells about one of the new areas of social geography, namely the study of 

«life categories». As the subject fi eld are considered living conditions, and given the cur-life categories». As the subject fi eld are considered living conditions, and given the cur-». As the subject fi eld are considered living conditions, and given the cur-. As the subject field are considered living conditions, and given the cur-
rent relevance of the study of growth poles of the country, are the subject of the big cities of 
Ukraine (over 100 thousand inhabitants). The paper analyzes the sociocultural component, 
as one of the key components of the living conditions of the population. Resarch based on 
the integral evaluation (objectively-subjective research) to calculate an index of favorable 
sociосultural development. The objective side of sociocultural component represented by 
14 statistical indicators. The subjective aspect of socio-cultural component includes the de-
velopment of questionnaire and the mass survey of senior students (375 questionnaire) of 
geography faculties of higher educational institutions of Ukraine. It was established that the 
level of socio-cultural development of favorable conditions of big cities grows from the East 
to the Centre and from the Center to the West Ukraine. Found that the size of the city and its 
population size is not crucial for the socio-cultural component.

Keywords: life category, the conditions of life, the big city, the sociocultural component
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Проаналізовано різні погляди на етапи проведення аграрної реформи в Україні, 
виокремлено основні складові, та напрямки. Досліджено аграрну політику країни на 
сучасному етапі. Розглянуто теоретичні основи інституційних змін. Охарактеризовано 
інституційні перетворення України.

Ключові слова: Аграрна реформа, трансформація, земельна реформа, інституційні 
перетворення.

ВСТУП 

Серед чинників, які визначають особливості трансформаційних змін в 
аграрній сфері України, суспільно-політичні безперечно є одними з найваж-
ливіших. Це пов’язано з тим, що початок трансформаційних змін співпав у 
часі з формуванням української державності, нової економічної системи, і вза-
галі, із зміною всього суспільного ладу в країні. Ядром і основою суспільно-
політичних чинників трансформації аграрної сфери розглядається аграрна ре-
форма. Саме реформування є головним чинником трансформаційних процесів 
в аграрній сфері країни. 

Питанню реформування аграрної сфери та трансформаційним процесам в 
ній присвячена значна кількість публікацій в періодичних виданнях, підручни-
ках, монографіях. Особливу увагу цим питанням приділяють Онищенко О. М., 
Юрчишин В. В., Могильний О. М., Гайдуцький П.І., Саблук П.Т, Месель-
Веселяк В. Я., Осташко Т. О., Бородіна О. М. Попри це, проблематика транс-
формаційних зрушень у розвитку аграрної сфери різних регіонів України не 
втрачає своєї актуальності, оскільки ці процеси ще не завершилися, вони про-
являються в межах окремих територій неоднаково, зрештою вони зачіпають 
інтереси великої кількості населення.

Метою дослідження є визначення сутності та змісту суспільно-політичних 
чинників трансформації аграрної сфери України. Відповідно до мети сформу-
льовано такі завдання:

– проаналізувати аграрну реформу, як основу суспільно-політичних чин-
ників трансформації аграрної сфери України;

– виявити основні напрямки та етапи аграрної реформи; 
– розглянути аграрну політику на сучасному етапі; 

© А. В. Марущинець, 2014
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– охарактеризувати інституційні зміни, які відбулися впродовж трансфор-
маційного періоду.

Об’єктом даного дослідження виступає аграрна сфера, предметом 
суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери, а саме аграрна 
реформа та інституційні перетворення.

Теоретичне та практичне значення: 
– проаналізовано зміст реформування аграрної сфери; 
– систематизовано погляди на етапи проведення аграрної реформи та її 

складові;
– розроблено таблиці та картосхеми, які показують інституційні трансфор-

мації в динаміці за 1990–2012 рр.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Методика проведеного дослідження ґрунтується на застосуванні методів 
аналізу та синтезу, індукції й дедукції, єдності історичного і логічного порів-
няння, та з використанням, математичних, статистичних, картографічних ме-
тодів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На початку досліджуваного періоду, Україна, як і інші держави, що утвори-
лися після розпаду СРСР, знаходилася в процесі переходу від адміністративно-
планової до ринкової системи господарювання. Ринкові перетворення й аграрна 
реформа були обумовлені тим, що стара радянська командно-адміністративна 
система господарювання виявилася неефективною, більшість підприємств 
були збитковими. Відбувалося заниження цін на сільськогосподарську продук-
цію, що призвело до збідніння села. Використовувалася застаріла техніка та 
технології виробництва, які значно відставали від аграрних технологій провід-
них країн. Внаслідок цих процесів знизилася ефективність сільськогосподар-
ського виробництва. Варто зауважити, що кризові явища в аграрній сфері на-
зрівали ще з другої половини 80-х років, хоча за рахунок державної підтримки 
не були помітними. А з початком суспільних перетворень кризові процеси в 
аграрній сфері проявилися повністю. 

Перед молодою державою постало багато завдань, які необхідно було вирі-
шити. Тому реформи аграрної сфери назрівали і їх здійснення було об’єктивною 
необхідністю. Реформування аграрної сфери розпочалося з утворенням нової 
української держави і планувалося реалізувати реформу за допомогою страте-
гії лібералізації [5, c. 124]. Проте, всупереч сподіванням швидкого проведен-c. 124]. Проте, всупереч сподіванням швидкого проведен-. 124]. Проте, всупереч сподіванням швидкого проведен-
ня реформування аграрна реформа проходила досить тривалий період, а деякі 
складові не вирішені і їх реформування триває до цього часу. 

Під аграрною реформою ми розуміємо – сукупність заходів, які спрямовані 
на перебудову земельних відносин, форм власності на землю та майно, вна-
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слідок переходу від адміністративно-планової до ринкової системи господа-
рювання. О. М. Онищенко та В. В. Юрчишин виділяють такі основні складові 
аграрної реформи [9]:

– Здійснення земельної реформи;
– Реформування майнових відносин власності;
– Організаційно-правова реструктуризація великих недержавних і держав-

них сільськогосподарських підприємств;
– Формування фермерських господарств.
У науковій літературі існують різні погляди щодо визначення етапів аграр-

ної реформи, так Л. Бондар виділяє шість етапів [2], О. Могильний чотири 
етапи [8], Андрійчук три етапи [3] (табл.1). 

Більшість дослідників виділяють два етапи аграрної реформи в Україні: під-
готовчий – до грудня 1999 р. (час виходу Указу Президента України від 3 груд-
ня 1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрно-
го сектора економіки»); другий – радикальний з 1999 р. [1, 10, 11, 15].

Перший етап аграрної реформи розпочався після прийняття 18.12.1990 р. 
постанови Верховної ради України «Про земельну реформу», якою всі землі 
України оголошено з 15 березня 1991 р. об’єктом земельної реформи. Завдан-
ням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну 
та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і 
організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм 
господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонально-
го використання та охорони земель [12]. 

Після указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо при-
скорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» 
(10.11.1994 р.) та «Про порядок паювання земель, переданих у колективну 
власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» (8.08.1995 р.) 
було проведено розподіл землі колективних сільськогосподарських підпри-
ємств між його працівниками і пенсіонерами на земельні частки (паї), без виді-
лення їх в натуральному виразі (на місцевості).

Під час першого етапу аграрної реформи також відбулися зміни в організа-
ційній структурі аграрної сфери, зокрема у перетворенні відносин власності та 
форм господарювання. Колгоспи, радгоспи та інші державні сільськогосподар-
ські підприємства реорганізовано у колективні сільськогосподарські підпри-
ємства (КСП). Але як слушно зазначають О. М. Онищенко та В. В. Юрчишин 
«Здійснене в КСП паювання майна, на жаль, майже не змінило психологію се-
лян їх ставлення до «колгоспного» майна, як і раніше розпайоване майно КСП 
розглядається більшістю селян як не чиє …це по суті формальний акт» [9, c. 9]. 

Тому на першому етапі реформа носила в основному процедурний характер, 
обумовлений простим переоформленням документів. Реальних змін у відноси-
нах власності і в організаційній структурі управління сільськогосподарських 
підприємств не відбулося. Тому правильним є твердження Осташко Т. О. «Цей 
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етап по суті став підготовчим до проведення масштабної структурної реформи 
в Україні, що розпочалася з грудня 1999 р. у порівнянні з періодами реформ у 
країнах Центральної та Східної Європи [11]. 

Другий етап аграрної реформи розпочався після виходу Указу Президента 
України від 3 грудня 1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення ре-
формування аграрного сектора економіки», яким було закладено фундамент 
приватної власності на землю, утворення нових за своїм змістом організаційно-
правових форм сільськогосподарських підприємств. Відбулася дуже швидка і 
масова реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств у ринко-
ві структури нового типу (господарські товариства, сільськогосподарські вироб-
ничі кооперативи, приватні підприємства з орендними відносинами, фермерські 
(селянські) господарства інші господарські форми. Як зазначає В. Я. Мессель-
Веселяк на цьому етапі по суті було створено три форми господарювання – осо-
бисті селянські господарства (господарства населення), фермерські господар-
ства, а також сільськогосподарські підприємства ринкового типу [7]. 

Указ забезпечував усім членам КСП гарантію права приватної власності на 
земельну частку і майновий пай. Власникам земельних паїв, за їх бажанням, 
надавалася можливість виділення земельної ділянки в натурі і забезпечувалося 
право вільного виходу з існуючих підприємств із своїми земельними і майно-
вими паями для створення на їх основі інших суб’єктів господарювання, за-
снованих на приватній власності. За власниками земельних паїв законодавчо 
закріплювалося право їх оренди, наслідування, відчуження, здійснення застав-
них операцій. 

У ході земельної реформи у приватну власність передано понад 70% сіль-
ськогосподарських угідь, право на земельну частку (пай) отримали 6,9 млн. 
громадян [14]. Проблемою є те, що дуже незначна кількість земельних паїв 
використовується для власних потреб чи сільськогосподарського виробництва. 
Більшість передана в оренду сільськогосподарським підприємствам, а орендна 
плата не враховує реальної вартості землі тому вона занижена, до того ж в біль-
шості випадків віддається у натуральній формі.

Після прийняття у 2001 році Земельного кодексу України вважається ство-
реним правове та організаційне середовище для розвитку аграрної сфери на 
ринкових засадах. Одним з основних завдань земельної реформи було створен-
ня повноцінного ринку землі, створення правового поля регулювання земель-
них відносин. Але продаж землі в Україні так і не налагодили, після прийняття 
Земельного кодексу мораторій на продаж землі продовжували 6 разів. Нара-
зі його продовжили до 1 січня 2016 р., оскільки неприйнятими залишаються 
основоположні закони «Про Державний земельний кадастр», «Про ринок зе-
мель», «Про Державний земельний (іпотечний) банк».

Після завершення другого етапу аграрної реформи вийшло кілька визна-
чальних документів, в яких знайшла своє відображення аграрна політика Укра-
їни на сучасному етапі. Уряд України своєю постановою № 1158 від 19 вересня 
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2007 року затвердив «Державну цільову програму розвитку українського села 
на період до 2015 року», ключова мета якої – «забезпечення життєздатності 
сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження 
селянства як носія української ідентичності, культури і духовності» [13]. Про-
грамою передбачено збільшення обсягів виробництва валової продукції галузі 
в 1,6 рази, експорту сільськогосподарської продукції та продовольства – удвічі 
порівняно із 2006 р.

У цей же час було прийнято Закон України «Про основні засади держав-
ної аграрної політики на період до 2015 р.» Згідно якого стратегічним цілями 
аграрної політики України є: 

•	 гарантування продовольчої безпеки держави; 
•	 перетворення аграрного сектору на високоефективний, конкурентоспро-

можний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки дер-
жави; 

•	 збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духо-
вності нації; 

•	 комплексний розвиток сільських територій та розв’язання соціальних 
проблем на селі.

Отже, аграрна політика і політика розвитку села і сільських територій не-
розривно пов’язана з аграрної сферою, Від її стану залежить не тільки розви-
ток галузі, а й розвиток сільських територій та життєдіяльність населення. 

Не менш важливе значення у процесі трансформації аграрної сфери відіграє 
інституційний чинник. У широкому розумінні це не лише зміна формальних 
і неформальних умов господарської діяльності, а й зміни взаємин, власності, 
виникнення нових суб’єктів господарської діяльності. Інституційна трансфор-
мація в перехідний економіці трактується « …як процес виникнення, розвитку 
і зміцнення ринкових правил економічної поведінки й ринкових установ (орга-
нізацій) та заміна ними старих інститутів – правил і організацій, притаманних 
адміністративно-командній системі» [4, c. 48].

Інституційний процес характеризують еволюційне, кумулятивне і адаптив-
не змінення. Під першим розуміють змінення периферійних правил та їх по-
ступове перетворення на правила вищого порядку. Кумулятивне змінення ви-
значається ступенем розвитку інститутів і виявляється в загальних зміненнях 
функціонуючих норм, правил та інститутів. Адаптивне змінення характеризує 
використання й адаптацію норм і правил поведінки економічних суб’єктів в 
існуючих умовах. У процесі інституційного змінення, що супроводжується 
створенням інститутів, виробленням і використанням нових норм, правил у 
суспільстві, відбувається перехід трансформованої системи до нового стану 
рівноваги [6].

Інституційні зміни в аграрній сфері економіки відбувалися паралельно з 
її реформуванням, оскільки утворення нових форм господарювання, правил 
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і норм поведінки, ринкових інститутів відбувалося паралельно з розвитком 
законодавчо-нормативної бази, ринків сільськогосподарської продукції, отже 
і становлення нових інститутів тощо. Відбулися зміни організаційної структу-
ри аграрного сектору України. Поряд з державними підприємствами з’явились 
приватні фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі коопера-
тиви, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства від-
критого й закритого типів, особисті селянські господарства. Спочатку відбу-
лася реорганізації колгоспів у колективні сільськогосподарські підприємства 
(КСП), а радгоспів й інших державних сільськогосподарських підприємств, які 
підлягали приватизації, у КСП та відкриті акціонерні товариства. З початком 
другого етапу аграрної реформи на базі колективних сільськогосподарських 
підприємств створено товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні 
товариства, сільськогосподарські виробничі кооперативи, приватні (приватно-
орендні) сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) госпо-
дарства та інші господарські форми. Розподіл суб’єктів господарювання за 
організаційно-правовими формами у 2012 році відображено в таблиці 2.

 Таблиця 2. 
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств  

за організаційно-правовими формами господарювання у 2012 році

Організаційно-правові форми господарювання Усього Частка від загальної 
кількості, %

Всього 55866 100,0

Господарські товариства 8121 14,5

Приватні підприємства 4183 7,5

Виробничі кооперативи 856 1,6

Фермерські господарства 40732 72,9

Державні підприємства 294 0,5

Інші форми господарювання 1680 3,0

 
Складено за даними державної служби статистики України

Дані таблиці свідчать про те, що державних підприємств в Україні май-
же не залишилося (0,5 %). У процесі трансформації аграрної сфери вони або 
були приватизовані, або перетворилися в інші організаційні інституції. Хоча в 
1990 р. фактично всі підприємства по своїй суті були державними, це головна 
і найбільш важлива трансформація за організаційно-правових форм господа-
рювання. Серед організаційно-правових форм господарювання тепер перева-
жають фермерські господарства (72,9%), господарські товариства (14,5%) та 
приватні підприємства (7,5%). Вони виступають основними інститутами для 
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просування трансформації власності в аграрній сфері та розвитку сільського 
господарства в нових ринкових умовах.

Трансформація економічних умов та організаційно-правового поля в аграр-
них відносинах обумовили перерозподіл виробництва сільськогосподарської 
продукції між різними за формами власності категоріями господарств країни. 
Ці зміни відображено в табл. 3.

Таблиця 3. 
Продукція сільського господарства за категоріями господарств, %

Продукція сільського 
господарства 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012

Сільськогосподарські 
підприємства 70,4 53,3 36,3 36,0 43,3 42,1 44,3

Фермерські господарства  … 0,8 2,1 4,6 7,0 6,1 6,3

Господарства населення 29,6 45,9 61,6 59,5 49,7 51,7 49,3

Складено автором за даними Державної служби статистики України

Частка одних категорій господарств помітно зросла, інших – знизилася. 
У 90-х р. ХХ ст. провідна роль у структурі аграрного сектора належала гос-
подарствам державної і колективної форм власності. У 1990 р. сільськогоспо-
дарськими підприємствами вироблялося 70,4 % продукції сільського господар-
ства України. Потім їх частка знижувалася і досягла мінімального показника у 
2000 р. – 36,3 %. За 2001 – 2012 рр. питома вага сільськогосподарських підпри-
ємств знову зросла до 44,3 %. 

Динаміка частки фермерських господарств є іншою. Їх питома вага у ви-
робництві сільськогосподарської продукції зросла з 0% (у 1990 р. фермерських 
господарств не було взагалі) до 6,3 % у 2012 р. Проте частка фермерських гос-
подарств залишається незначною, забезпеченість цих господарств сільськогос-
подарською технікою, іншими засобами виробництва знаходиться на низькому 
рівні. Основою спеціалізації фермерських господарств є здебільшого рослин-
ництво, насамперед вирощування зернових культур. Тваринництво у фермер-
ських господарствах поки що розвинуте недостатньо.

Найсуттєвішим зрушенням слід вважати зростання частки селянських гос-
подарств у виробництві сільськогосподарської продукції. За 1990-2000 рр. їх 
питома вага зросла з 29,6 до 61,6 %. Головною причиною цього явища стали 
суспільно-економічні перетворення в аграрному секторі, які спричинили знач-
не падіння сільськогосподарського виробництва у колективних господарствах. 
В останні роки частка селянських господарств дещо знизилася, оскільки, по-
перше, формування потужних агрохолдингів активізувало діяльність громад-
ського сектора, по-друге, через старіння сільського населення праце ресурсний 
потенціал сільської місцевості погіршився. Реформування аграрної сфери, яке 
орієнтувалося на залучення у сільське господарство реального інвестора, обер-
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нулося формуванням у середині 2000-х років нового корпоративного устрою – 
агрохолдингів. Агрохолдинг – організаційно правова форма ведення бізнесу 
на централізованій основі материнською компанією, що одноосібно управляє 
діяльністю інших підприємств, які входять до складу холдингу, за допомогою 
належного їй контрольного пакету акцій [14].

Більш показовою, для аналізу інституційних трансформацій аграрної сфе-
ри, визначення їх причин, є оцінка динаміки зміни валової продукції сільського 
господарства в сільськогосподарських підприємствах за 1990-2012 рр. в розрізі 
областей (рис 1). 

 

Рис 1. Динаміка зміни валової продукції сільського господарства  
в сільськогосподарських підприємствах за 1990-2012 рр.

Як свідчать результати дослідження, в усіх областях валове виробництво 
сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах впро-
довж 1990-2012 рр. катастрофічно зменшилося, особливо у західних та пів-
денних областях – Закарпатській (на 86%), АРК (на 66%), Запорізьській (на 
65%), Одеській (на 65%), Чернівецькій (на 62%) областях, в інших регіонах ви-
робництво скоротилося на 62-32%, виняток становлять Київська (скоротилося 
на 6%), та Черкаська області, де виробництво збільшилося на 25%. Причинами 
такого зменшення стали суспільно-політичні перетворення в аграрній сфері, 
нерозуміння кінцевої моделі, на досягнення якої спрямовані ринкові перетво-
рення, неефективність радгоспно-колгоспної системи господарювання, яка за 
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планової економіки дотувалася державою, а ринок показав її недоліки, еконо-
мічною ситуацією в суспільстві загалом.

Якщо розглянути співвідношення частки виробництва продукції сільського 
господарства між господарствами населення та сільськогосподарськими під-
приємствами у розрізі областей у 2012 р., то спостерігається така закономір-
ність (рис 1). В Західних та південних областях частка господарств населен-
ня у виробництві продукції сільського господарства значно перевищує частку 
виробництва сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських під-
приємствах. Домінуючу роль господарства населення відіграють у Одеській 
(57%), Херсонській (61%), Івано-Франківській (70%), Львівській (70%), Рів-
ненській (72 %), Чернівецькій (76%) областях, а в Закарпатській області на 
частку господарств населення взагалі припадає – 95 %. Інша ситуація в цен-
тральних, північних та східних регіонах, де сільськогосподарські підприємства 
є головними виробниками сільськогосподарської продукції. Найменшу частку 
у виробництві сільськогосподарської продукції, господарства населення мають 
у Кіровоградській (40%), Сумській (39%), Полтавській (38%), Київській (34%) 
та Черкаській (25%) областях. Такий розподіл пояснюється в першу чергу, тим 
що в центральних, північних та східних областях кращі ґрунтово-кліматичні 
умови, тому в цих регіонах врожайність, рентабельність, інвестиційна прива-
бливість буде значно вищою, тому займатися агробізнесом на цих територіях 
більш вигідно. Тому в цих регіонах більше продукції виробляється у сільсько-
господарських підприємствах.

ВИСНОВКИ 

Суспільно-політичний чинник, а саме його ядро – аграрна реформа, віді-
грає особливу важливу роль у перебігу трансформаційних процесів у аграрній 
сфері. Було створено власну модель реформування аграрної сфери, аграрна ре-
форма включала кілька етапів. У ході аграрної реформи землю було передано 
у власність селян, які тепер можуть вільно розпоряджатися нею, створювати 
власне господарство чи передавати в оренду. Забезпечено багатоукладність ви-
робництва на селі, де функціонують різні організаційно-правові форми госпо-
дарювання. Створено три основні форми господарювання – особисті селянські 
господарства, фермерські, сільськогосподарські підприємства ринкового типу. 
Так станом на 2012 рік, серед організаційно-правових форм господарюван-
ня переважають фермерські господарства (72,9%), господарські товариства 
(14,5%) та приватні підприємства (7,5%), коли на початку аграрних трансфор-
мацій не було інших форм власності крім колективної та державної, що гово-
рить про докорінні інституційні перетворення за досліджуваний період. Від-
бувся перерозподіл виробництва сільськогосподарської продукції між різними 
за формами власності категоріями господарств, як в країні в цілому, так і по 
регіонах зокрема.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ АГРАРНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ

Резюме
Проанализированы различные взгляды на этапы проведения аграрной реформы в 

Украине, выделены основные составляющие, и направления. Исследованы аграрную 
политику страны на современном этапе. Рассмотрены теоретические основы инсти-
туциональных изменений. Охарактеризованы институциональные преобразования 
Украины. 

Ключевые слова: Аграрная реформа, трансформация, земельная реформа, инсти-
туциональные преобразования.
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SOCIAL AND POLITICAL FACTORS OF TRANSFORMATION IN 
AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

Abstract
Purpose. The aim of the research is to determine the nature and the content of social and 

political factors of transformation in agrarian sphere of Ukraine. The present study supports 
agriculture, the subject of social and political factors of transformation in agrarian sphere, 
such as land reform and institutional transformation. 

Methodology. The methodology of the research is based on the usage of methods of 
analysis and synthesis, induction and deduction, the unity of the historical and logical 
comparisons, mathematical, statistical and cartographic methods. 

Finding. The core and the foundation of socio-political factors of transformation in 
agrarian sphere is considered the agrarian reform. Under the agrarian reform, we understand – 
a set of measures aimed at restructuring land relations, ownership of land and property as a 
result of transition from planned to market-economic system. 

In Ukraine, the agrarian reform was developed in two stages: preparatory – until December 
1999 (when the Decree of President of Ukraine dated 3 December 1999 «On urgent measures 
to accelerate the reform of the agricultural sector» was established); second – radical in 1999. 

During the agrarian reform the farmers became the owners of the land. Three basic forms 
of management were established– private households, farms, farms of market type. In the 
process of institutional transformation in agrarian sphere state and collective farms virtually 
disappeared, but new private farms, cooperatives, limited liability companies, joined stock 
companies, private households appeared. The territorial structure of agricultural production 
was also transformed. 

Results. Among the factors of transformation in the agrarian sphere of Ukraine, 
sociopolitical factors are undoubtedly one of the most important. In the process of 
transformation the separate model of agrarian reform has been created, the agrarian reform 
included several stages, a new institutional system based on private ownership was created.

Keywords: Agrarian reform, transformation, land reform, institutional transformation.
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ГАЗООТДАЧА ДНА ЧЕРНОГО МОРЯ:  
ГЕОЛОГО-ПОИСКОВОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
И  НАВИГАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Работа посвящена обзору современных представлений о газоотдаче дна Черного 
моря. Показано, что метан поступает в воды Черного моря по газовым сипам, из гря-
зевых вулканов и меньшей мере за счет биохимических процессов в донных осадках. 
Газовые сипы локализованы по периферии моря, а грязевые вулканы и газогидраты 
метана – в ее центральной части. Газовые сипы и грязевые вулканы могут быть ис-
пользованиы в качестве поисковых критериев на нефть и газ. Метан, содержащийся в 
морской воде, негативно влияет на биоту, а газовый вулканизм создает опасность для 
навигации и прокладки подводных коммуникаций.

Ключевые слова: метан, газовые сипы, грязевые вулканы, донные экосистемы, на-
вигация 

ВВЕДЕНИЕ

Черное море – крупнейший в мире (423,000 км2) меромиктический бассейн 
с двуслойным строением водной толщи, где глубинные (соленые и тяжелые) и 
поверхностные (опресненные и легкие, обогащенные кислородом) слои воды 
не смешиваются между собой. В результате 90% глубинных вод ниже изобаты 
220 м являются бескислородными. Аэробная жизнь сконцентрирована на шель-
фе, формируя хрупкие, легко поддающиеся внешнему воздействию, донные 
экосистемы. Одним из факторов, нарушаюших их равновесное состояние, яв-
ляется метан [40], в огромных количествах выделяемый из недр бассейна [15]. 

Черноморская впадина сформировалась в конце мезозоя как задуговой бас-
сейн (ранний мел), раскрывшийся в результате континентального рифтинга 
(конец альба), приведшего к расщепление коры вдоль оси альбской вулканичес-
кой дуги и последующего раскрытия (сеноман-коньяк) глубоководного трога с 
сильно утоненной коптинентальной и (или) океанической корой и обособления 
двух впадин: Западно- и Восточно-черноморской. Начиная с конца сантона и 
до конца палеоцена Черноморская впадина испытывала фазы сжатия, а затем 
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(в эоцене) в Восточно-черноморской впадине проявилась новая фаза растяже-
ния, приведшая к образованию аджаро-триалетского рифта. Начиная с конца 
эоцена и до настоящего времени дно бассейна находится в обстановке сжатия, 
в результате которого оно разбито многочисленными разломами и трещина-
ми [8]. Разрывные тектонические нарушения формируют ослабленные зоны в 
осадочном чехле и выполняют роль «дымоходов», по которым к поверхности 
дна поднимаются фильтрационные потоки газа, в основном, метана. Мощная 
дегазация недр происходит за счет струйных выделений (холодных сипов), 
грязевых вулканов и микробиологических процессов во всем диапазоне глубин. 
По приблизительным оценкам только от сипов в водную толщу выбрасывается 
4,95 – 5,65 Tг (1 Тг = 1012 г) метана ежегодно [23]. По некоторым оценкам [11], 
в водах Черного моря содержится 80 млрд м3 метана. Ни один водный бас-
сейн мира не имеет такого количества газа, как Черное море. При этом следует 
учесть, что воды Черного моря постоянно обновляются: через Босфор из Среди-
земного моря в Черное нижним потоком поступают более концентрированные 
соленые воды, а верхним – из Черного моря в Средиземное вытекают более 
пресные и легкие. По разным оценкам полный цикл обновления вод Черного 
моря происходит от 410 до 2000 лет. А это, в свою очередь, означает, что воды, 
которые поступают в Черное море из Средиземного, а также те, которые при-
носит Днепр, Дунай и другие реки, постоянно насыщаются метаном, для чего 
должен быть мощный поток метана из глубинных пород.

Метан влияет на физические, химические и биологические процессы фор-
мирования газового состава и гидрохимической структуры морской среды, 
приводит к изменению трофности вод моря за счет увеличения биобразова-
ния и повышения интенсивности метанотрофного хемосинтеза, провоцирует 
опасные процессы на морском дне, противодействует стабильности донных 
экосисистем и может привести к катастрофам биологических ресурсов, также 
технических сооружений на морском дне и навигации [14], особенно в усло-
виях глобальных изменений климата и уровня моря, ожидаемых уже в этом 
столетии [15]. 

Огромный интерес к дегазации дна Черного моря виден из значительного 
числа национальных и международных проектов [15, 36]. Из национальных 
проектов можно упомянуть научно-технический проект «Газовый вулканизм 
дна Черного моря как поисковый признак газогидратных залежей и традици-
онного углеводородного сырья» в рамках целевой программы НАН Украины 
«Минеральные ресурсы Украины и их добыча». Из числа международных 
проектов важными являются европейские проекты пятой и шестой рамочных 
программ METROL «Methane Flux Control in Ocean Margin Sediments» (2002-
2005 г.г.), ASSEMBLAGE «Assessment of the Black Sea sedimentary system since 
the Last Glacial Extreme» (2003-2005 г.г.), CRIMEA «Contribution of high-inten-г.г.), CRIMEA «Contribution of high-inten-.г.), CRIMEA «Contribution of high-inten-г.), CRIMEA «Contribution of high-inten-.), CRIMEA «Contribution of high-inten-
sity gas seeps in the Black Sea to Methane Emission to the atmosphere» (2003-
2005 г.г.); HERMES «Hot spot ecosystem research on margins of European Seas» 
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(2006-2009 г.г.), а также German National Geotechnologies program METRO 
«Methane and methane hydrates within the Black Sea: Structural analyses, quantifi-
cation and impact of a dynamic methane reservoir» (2004-2007 г.г., ESONET «The 
European Sea Floor Observatory Network« (2003-2004 г.г.) и ряд других. 

Экспедиционные работы проведены в разные годы и на разных научно-
исследовательских судах «Михаил Ломоносов» (1989), «Академик Вернад-
ский» (1989, 1992), «Ихтиандр» (1992-1993), «Геленджик» (1993, 1996), 
«Киев» (1995-1997), «Профессор Водяницкий» (1994, 2000-2012), «Профессор 
Логачев» (2001, 2005), «Владимир Паршин» (2006, 2008), «Le Suroît» (2001, 
2002), «Mare Nigrum» (2005-2008), «Knorr», «Meteor» (2005, 2007), «Le Marion 
Dufresne» (2004). 

Столь высокий интерес к метану Черного моря объясняется тем, что мировое 
научное сообщество и промышленность рассматривают выходы метана на мор-
ское дно как геолого-поисковый признак поисков и разведки углеводородных 
полезных ископаемых, потенциальный источник энергии будущего, мощный 
фактор изменения климата и экосистем, угрозу для технических сооружений 
на дне бассейна в связи с их механическими повреждениями и коррозией. 

Целью настоящей работы является обзор современных представлений о га-
зоотдаче дна Черного моря с точки зрения геолого-поискового, экологического 
и навигационного значения.

Объект исследования – выходы метана на дне Черного моря.
Предмет исследования – процессы формирования и миграции метана в 

морской среде с точки зрения геолого-поискового, экологического и навигаци-
онного значения. 

Задачи исследований – 1. Изучение пространственного распределения 
газовых выходов на дне Черного моря. 2. Изучение процессов формирования и 
миграции метана в морской среде. 3. Изучение выходов метана как поисковых 
признаков месторождений углеводородов на морском дне 4. Изучение влияния 
метана на донные экосистемы и навигацию Черного моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполняемые с 1989 г. проекты собрали огромный фактический материал 
по газоотдаче Черного моря. Основные методы исследований включают: (1) 
Детальное многолучевое эхолотирование с помощью современных цифровых 
эхолотов типа SIMRAD ЕК–500 и персональный компьютер с развитой пе-
риферией (HDD 80 Gb, пишущий CD-ROM, цветной принтер. АПК подклю-
чен к навигационной системе GPS Navigator GP-80, данные которой (время, 
координаты, скорость и курс судна) поступают с периодом 1 с, отображаются 
на экране монитора эхолота и записываются на HDD в каждом цикле работы 
АПК. Прибор позволяет наблюдать и фиксировать газовыделяющие объекты 
(факелы и газовые поля); их координаты, глубину, высоту и другие параметры 
непосредственно на экране монитора во время прохождения галсов с сохра-
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нением данных в памяти компьютера и возможностью создания, таким об-
разом, базы полученных данных. (2) Акустическое высокочастотное профи-
лирование с помощью гидролокатора бокового обзора (ГЛБО), позволяющую 
получить акустические отображения (сонограммы) морского дна, определения 
пространственной локализации форм рельефа, связанных с газовыми факела-
ми, грязевыми вулканами, зонами гидратообразования и т. д. ГЛБО проводит-
ся двумя способами – профильным и площадным. В первом случае, по сети 
профилей основной стадии поисковых исследований получают сонограммы, 
где предварительно выделяют зоны (границы) разного строения (рельефа), 
которые потом коррелируют и интерпретируют для всей площади поисков. Во 
втором случае для узловых частей участков проводят сплошную съемку ГЛБО 
с перекрытием полос «обзора» таким образом, как это делается при залетах 
площадной аэрофотосъемки, которая требует сгущения сети профилей на рас-
стояние ширины полосы обзора ГЛБО с незначительным их перекрытием (до 
1/3) при обеспечении точного судовождения по каждому профилю. Результаты 
такого профилирования представляются в виде гидролокационных планов или 
схем накидного монтажа для всей исследованной площади. (3) Сейсмические 
исследования методом отраженных волн с использованием широко-угловых 
донных станций и гидроакустические наблюдения водной толщи. (4) Дра-
гирование и отбор проб донных осадков посредством гравитационной и ви-
бропоршневой трубок для литологического, геохимического, спектрального, 
рентгенфлуоресцентного, рентгеноструктурного, микропалеонтологического 
и других анализов, проведенных в различных лабораториях Украины и за ру-
бежом [15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1.  Пространственное распределение газовых выходов 
 на дне Черного моря 
1.1. Газовые факелы (сипы)
В настоящее время в акватории Черного моря найдено несколько тысяч 

газовых факелов (сипов), точнее групп факелов. Они локализованы по пери-
ферии Черного моряв частности, на северо-западе Черного моря, на болгар-
ском шельфе, на Керченско-Таманском шельфе, вдоль берегов Кавказа [15, 36]. 
Данных о газовых факелах у берегов Турции нет.

В последние годы газовые факелы обнаружены в Севастопольской бухте, в 
бухте Ласпи, в Судакской бухте [2]. Можно предположить, что газовые факелы 
существуют и на суше, в ее прибрежной части вдоль берегов Черного моря, но 
пока просто не изучались.

Как правило, газовые факелы развиты на глубинах 50-800 м, глубже они 
встречаются очень редко. Высота факелов обычно до 100-200 м, большинство 
из них не достигает поверхности воды и диффузно распыляется. Чаще всего 
это небольшие газовые струи, но иногда это целые группы газовых струй – до 
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5,10,12; некоторые из них достаточно значительны и образуют своеобразные 
облака газа близ дна. Во многих случаях видна прерывистость газовых факе-
лов, т. е. как бы их пульсирующее извержение. Характер газовых факелов в 
разных районах моря примерно одинаковый. 

Для Керченско-Таманского района моря удалось проследить определенную 
локализацию газовых факелов на вершинах положительных структур верхне-
го – неогенового структурного этажа, в меньшей мере – майкопских «струк-
тур». Эту закономерность выявить удается в значительной мере благодаря 
вскрытию структур системой подводных каньонов.

Для северо-запада Черного моря данных пока мало, чтобы можно было го-
ворить о подобной закономерности. Изучение газовых факелов большей час-
тью проводилось вне зоны разви тия изученных геофизическими методами по-
днятий.

На северо-западе Черного моря был проведен своеобразный экологический 
мониторинг. Несколько крупных газовых факелов, обнаруженных в 1994-
1995 годах, были повторно изучены в 2004 г. Все они сохранились, более того, 
сохранились масштабы их деятельности, множественность струй и ряд других 
признаков.

О длительности функционирования газовых факелов свидетельствуют и 
карбонатные постройки, возникающие в процессе их деятельности [15]. Формы 
проявления карбонатных построек достаточно разнообразны. Наглядным при-
мером такого рода может служить постройка поднятая в 57 рейсе НИС «Проф. 
Водяницкий». Возраст ее достигает 9050 лет. Надо полагать, именно столь 
длительное время функционировал породивший ее газовый источник. Один 
сантиметр постройки вырастал примерно за 33-34 года. И это – не самое древ-
нее сооружение. Возраст отдельных построек достигал 30 тысяч лет. Судя по 
этим данным, масштабы газоотдачи дна Черного моря – просто грандиозные. 
Газотдача продолжается минимум 30 тыс.лет.

1.2. Грязевые вулканы
Грязевые вулканы широко развиты на дне Черного и Азовского морей [15, 

36]. Чаще всего они представляют собой своеобразное проявление диапиро-
вой тектоники. Из глубины недр при достижении аномально высоких давлений 
в 300-400 атмосфер газы по тектоническим нарушениям прорываются вверх, 
выбрасывая воду, глинистые массы, обломки твердых пород, образуя чаще все-
го положительные формы рельефа как на дне, так и на суше.

Вырисовывается своеобразная зональность: по периферии моря развивают-
ся газовые факелы, в пределах глубоководной впадины Черного моря газовых 
факелов практически нет. Надо полагать, газы увязываются в грунте, где суще-
ствуют зона гидратообразования и при определенных сочетаниях температуры 
и давления возможно образование залежей газогидратов метана. В настоящее 
время газогидраты встречены в разрезе колонок в 10-12 точках Черного моря, 
чаще всего, в отложениях грязевых вулканов. Геологически это впадины Со-
рокина, Туапсинская, Гиресунская и др.
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По данным геофизических исследований «Южморгеологии», мощность 
зоны гидратообразования и залежей газогидратов достигает 400-500 м, они 
развиты как в четвертичных, так и в неогеновых отложениях, создавая плотные 
непроницаемые для газа шапки. По нашему мнению, в горизонтальной плоско-
сти газогидратные залежи фациально переходят в газонасыщенные илы, под 
залежами газогидратов развиваются достаточно мощные подгидратные залежи 
газов. Эти представления легли в основу модели газогидратной залежи вулкана 
Двуреченского.

Суммарные запасы газа в составе газогидратов в Черном море оцениваются 
специалистами «Южморгеологии» в 25 трлн.м3; из них на долю экономзоны 
Украины приходится 7-10 трлн.м3.

Грязевые вулканы также служат источником газов и генерируют залежи га-
зогидратов, частично разрушая и выбрасывая обломки пород с гидратами на 
поверхность дна. 

2. Формирования и миграции метана в морской среде
Выходы газа встречаются в местах, где сконцентрированные потоки флюи-

дов превышают вмещающий объем порового пространства, в результате чего 
метан просачивается через донные осадки в толщу воды [22]. При нормальных 
условиях большая часть метана окисляется посредством консорциумов суль-
фатредуцирующих бактерий в анаэробных условиях или в зоне их аэробной 
активности [19, 34]. Миграция флюидов осуществляется через тектонические 
нарушения в придонных осадочных горизонтах, зоны глубоких разломов и 
грязевые диапиры путем диффузии растворенного или свободного газа [20], 
или в виде сфокусированных потоков [31]. Частично этот газ может быть 
газогидратным [25]. При изменении давления и/или температуры газовые 
гидраты могут диссоциировать и тем самым подпитывать газовые сипы на дне 
моря, что в результате приводит к дестабилизации осадков [21].

По нашему мнению, основная масса газов – глубинного происхождения. 
В пользу глубинного происхождения газов свидетельствуют многие данные. 
Это, прежде всего, локализация большинства газовых факелов в зонах вне-
шнего шельфа и материкового склона, где трассируется циркумчерноморский 
разлом и в зонах палеодолин, где фиксируются региональные или глубинные 
разломы. Учитывая находки супергигантских скоплений газов в четвертичных 
отложениях дельты Нила, долины рек северо-запада и северо-востока Черно-
го моря представляют особый интерес. По данным О. М. Русакова и др. [17] 
примеров локализации газовых факелов над зонами нарушений более чем до-
статочно. О глубинном происхождении метана свидетельствует и локализа-
ция газовых месторождений (Голицынское, Южно-Голицынское, Штормовое, 
Крымское, Архангельское) на северо-западе в узлах пересечения Одесского 
разлома с разломами северо-восточного простирания. Еще одним аргументом 
в пользу глубинного происхождения является наличие газовых сипов над крис-
таллическими породами – плагиогранитами, диоритами, вулканитами – Ломо-
носовского подводного массива, найденного нами еще в 1989 г.
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Природа газов грязевых вулканов и газовых сипов скорее всего едина. Но 
корни грязевых вулканов уходят на глубины до 18-20 км. Как показали наши 
азербайджанские коллеги по данным трехмерной сейсмики, субвертикальные 
тела уходят в недра именно на такие глубины. Еще один аргумент в пользу глу-
бинности – масштабы выбросов газов грязевыми вулканами. За одно изверже-
ние, выбрасывается до 100, 200 млн. м3 газов [9]. Длительность деятельности 
газовых факелов – десятки тысяч лет, если судить по возрасту карбонатных 
построек. 

Следует отметить еще один интересный для фундаментальных исследова-
ний факт, обнаруженный в 2004 г. В районе вновь открытого нами грязевого 
вулкана адмирала Митина зафиксированы повышенные концентрации серово-
дорода в воде. Вероятно, концепцию об исключительно сульфатредукционном 
происхождении сероводорода в Черном море придется пересматривать в поль-
зу признания важной роли газового вулканизма как источника сероводорода.

3. Изучение выходов метана как поисковых признаков месторождений 
углеводородов на морском дне. 

Газовые факелы на периферии и грязевые вулканы в глубоководной впади-
не Черного моря могут стать поисковым признаком нефтегазовых месторож-
дений и источником непосредственного извлечения углеводородов на шель-
фе и материковом склоне [12, 16]. При этом вполне возможно, что природа 
возникновения газовых факелов в море, такая же, как и на суше. На Ближнем 
Востоке активное возгорание выходящих на поверхность газовых источников 
«Вечных огней», которые горели с незапамятных времен, привело в первом 
тысячелетии до новой эры к появлению религии огнепоклонников. Скважины, 
заложенные после долгих споров еще в 1905 г. у «вечного огня» близ селения 
Сураханы возле Баку, открыли одно из крупнейших месторождений нефти – 
Сураханское. Согласно данных главного геолога «Стандарт Ойл» Уолтера 
Линка, утверждающего в своей статье «Значение поверхностных нефтепрояв-
лений в поисках нефти в мире», что большинство нефтегазоносных районов 
открыто благодаря поверхностным выходам углеводородов [12]. Так, напри-
мер, были открыты наши прикарпатские месторождения. Однако, в 60-х годах 
прошлого столетия были изданы у нас новые инструкции, не учитывающие 
при поисках роль поверхностных выходов. Согласно Созанскому [12] недо-
статочная эффективности работ украинских нефтяников на шельфе кроется в 
этих ошибочных установках. 

Другим поисковым признаком являются грязевые вулканы, которые соглас-
но [1] должны быть использованы в качестве бесплатных разведочных буровых 
скважинах. Бурение в районе Локбатанского грязевого вулкана в Азербайджа-
не привело к открытию крупнейшего месторождения углеводородов. Во мно-
гих нефтегазоносных районах проявляется грязевой вулканизм. В этой свя-
зи заслуживают внимания грязевые вулканы, развитые в акватории Черного 
моря. Надо полагать, что в будущем многие явления нефтегазоносности моря 
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будут поняты, если будут изучены еще малоизвестные пока черноморские 
газогидраты метана. Не исключены связи грязевого вулканизма с газогидра-
тами, о чем свидетельствуют находки газгидратов в выбросах грязевых вулка-
нов в море. Каждый из потенциальных признаков нефтегазоносности Черного 
моря заслуживает специального рассмотрения.

Шельф Черного моря достаточно перспективен на нефть и газ во мно-
гих районах. Заслуживают внимания структуры шельфа России, Болгарии и 
Румынии, некоторые районы грузинского шельфа. Именно румынские геологи 
обнаружили первую промышленную нефть в Черном море на площадях За-
падная Лебеда (1981 г.) и Восточная Лебеда (1985 г.). По данным В. И. Созан-
ского, почти во всех скважинах, пробуренных на румынском шельфе (а их в 
настоящее время около 70), встречаются нефте– и газопроявления. При 
этом нефтяные проявления тяготеют к району развития нефтяных месторожде-
ний Западная и Восточная Лебеда и отмечены в скважинах Лотус 18 и Партити. 
Нефть залегает в альб-палеоценовых известняках на глубинах 2200 м. 

Кроме нефти на этих площадях встречен промышленный газ в олигоценовых 
песчаниках. Чисто газовые месторождения на румынском шельфе установлены 
на площадях Синое, Кобальческу, Дойна, Восточное Синое. Газопроявления 
на румынском шельфе развиты шире, чем нефтепроявления. Они особенно 
интенсивны в его северной части. Здесь были сделаны основные открытия 
в конце 90-х годов. Промышленный газ и газопроявления приурочены к 
плиоценовым песчаникам. Они характеризуются сверхвысокими давления-
ми. Так, скважина Рапсодия I из-за сверхвысокого давления не была доведена 
до проектной глубины 4025 м и остановлена на глубине 3722 м. В скважине 
Лючафарул 1-а опробован только один горизонт, остальные не испытаны из-за 
сверхвысокого давления. Добыча нефти на шельфе Румынии достигла в 2000 г. 
1,5 млн т и составляет треть румынской нефтедобычи [7].

В южном направлении перспективы нефтегазоносноети шельфа снижают-
ся, газопроявления менее обильны, разведочные работы на нефть и газ менее 
результативны.

Несмотря на большой объем геологоразведочных работ в болгарской час-
ти черноморского шельфа, обнаружено только одно небольшое газовое мес-
торождение Галата. Промышленный газ получен с глубин 1046-1069 м из 
палеоценовых известняков и маастрихтских песчаников. Дебит скважин – 
1 млн. м3/сутки на 20-миллиметровом штуцере, запасы – до 1,5 млрд м3.

Высокой оценкой пользуется нефтегазовый потенциал майкопских отложе-
ний Туапсинского прогиба, достигающих мощности 7 км [4], и верхнеэоцен-
нижнемайкопских отложений [6] керченско-таманского шельфа.

Колоссальные масштабы газоотдачи по периферии моря свидетельствуют 
о колоссальной отдаче газов и в глубинной части, что позволяет предполагать 
масштабные размеры залежей газогидратов. В. А. Соловьев [13] считает, что в 
газогидратах стабилизируется всего лишь от 1 до 10 % газов, поступающих в 
зону гидратообразования. 
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Выходы газов на черноморском шельфе должны быть привязаны к геологи-
ческим структурам, последние – детально изучены и разбурены.

Важной составной частью будущих исследований нефтегазоносносности 
должны быть экологические работы, позволяющие свести вред от горных и 
буровых работ к минимуму.

4. Изучение влияния метана на донные экосистемы и навигацию Черно-
го моря.

Биота на Земле существует только в условиях разграничения с литосферными 
флюидами. «Заслонкой» является осадочный чехол. При нарушениях в нем 
в местах разгрузки из литосферы вырываются фонтаны флюидов, часть из 
них (метан) губительна для организмов даже в сверхмалых концентрациях. 
Долгосрочный выход свободного метана в толщу воды, часто сопровождаемый 
самовозгораним, может резко нарущить равновесие в морской экосистеме 
[32]. Влияние выбросов метана на Черноморскую экосистему мало изучено. 
Предыдущие исследования говорят, как в пользу положительного [27, 33, 35], 
так и отрицательного [40] влияния этого газа на черноморские экосистемы. 

Целью наших исследования является изучение влияния выходов метана на 
донные экосистемы Черного моря, базируясь на комплексном геологическом, 
геохимическом, палеонтологическом и биологическом изучении экосистем 
северо-западной части Черного моря. Фундаментальной проблемой, которую 
требуется решить, является теоретическое обоснование роли метана в систе-
ме «литосфера-гидросфера-биосфера-атмосфера» и его влияние на эко-и гео-
систему Черного моря. Научно-методическим значением такой работы являет-
ся разработка междисциплинарной методики с помощью комплекса методов 
естественных и точных наук для теоретического обоснования процессов фор-
мирования и пространственного распределения метана в донных отложениях 
и толще воды с точки зрения оценка его влияния на состояние эко-и геосистем 
бассейна. Эти вопросы имеют решающее социально-экономическое значение 
для хозяйственно-промышленного комплекса не только Украины, но и для всех 
стран Черноморского региона, поскольку направлены на обеспечение устойчи-
вого развития морской среды и побережья Черного моря.

Данное направление было частично разработано нами в европейских про-
ектах HERMES и WAPCOAST, которые сформировали фактическую основу 
для решения поставленных задач. Наработанные авторами материалы по те-
матике проекта включают сведения о происхождении, распределение мета-
на на дне Черного моря и его влияние на биоту [28, 40], в первую очередь, 
на фораминиферы и другой мейобентос, которые зарекомендовали себя как 
надежные индикаторы загрязнения морской среды [3, 38, 39], а также гео-
логические, геодинамические, тектонические, палеогеографические [26, 30, 
41], седиментационные, геохимические и бассейновые условия формирова-
ния метана в Черном море [29, 36, 37] и экологическое состояние морской 
среды [18, 40]. 
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Предварительные результаты исследований показывают, что среди ме-
йобентоса наиболее устойчивыми к повышенным содержания метана явля-
ются нематоды и фораминиферы, на долю которых приходится 43% и 46% 
всей биомассы, соответственно [24]. Остальные группы мейобентоса состав-
ляют 11%. Влияние разных концентраций метана на донные экосистемы су-
щественно отличается и гороздо сложнее, чем прежде предполагалось. Сре-
ди всего мейобентоса только нематоды способны выдерживать повышенные 
концентрации метана, однако, даже среди них наблюдается общее уменьше-
ние их аггрегированности (численностей), наряду с увеличением представи-
тельности отдельных видов-индикаторов (Terschellingia pontica, Linhomoeus 
sp., Sabatieria abyssalis, Desmodora pontica, Pomponema aff. multipapillatum). 
Фораминиферы и остракоды реагируют на повышенные концентрации мета-
на резко отрицательно. Их агрегированность и видовое разнообразие резко 
сокращаются и нет ни единого вида, толерантного к метану, который бы мог 
быть использован в качестве индикатора загрязнения морской среды метаном. 
На сегодняшний день создается впечатление, что выбросы метана в морскую 
среду неблагоприятны для донных экосистем, которые создают впечатление 
хрупких и уязвимых. Аналогичные результаты получены по изучению мягкого 
бентоса. При поступлении в грунты метана снижается на порядок концентра-
ция мелкого бентоса. Объемы добычи мидий на северо-западе Черного моря в 
сейсмоспокойные годы достигали 60 тыс. тонн, при активизации же сейсми-
ческой деятельности, в основном на территории Румынии, добыча снижалась в 
3–5 раз [5]. Кроме этого, в силу акустического и еще вероятнее загрязняющего 
воздействия на морскую среду выбросы метана могут влиять на на пути ми-
грации рыбных косяков [10] и многое другое. Этот вопрос подлежит специаль-
ному изучению. 

Газовые факелы и газовый вулканизм может иметь большое навигационное 
значение [14]. Сопоставление местонахождения подводных грязевых вулканов 
и рекомендованных трасс движения судов показывает, что многие из последних 
пролегают через районы развития грязевого вулканизма. В наши дни в Черном 
море ежегодно погибает до 10 судов. Как правило, причины аварий выясняются 
специальными комиссиями. Большинство случаев их гибели тщательно рассле-
дуется и причина аварии выясняется. Только в течение двух предыдущих лет 
произошли загадочные катастрофы с судами» Амира-1» и «Память Меркурия» 
в Черном море. Необходимо работать и работать, чтобы выяснить возможный 
потенциальный ущерб судоходству от газового вулканизма. Появление крупно-
го газового пузыря может являться причиной опрокидывания судна. Разгрузку 
фрагментов грязевого вулкана – карманов с газом в осадочной толще – могут 
стимулировать даже слабые землетрясения.

По нашему мнению, катастрофы, связанные с крупными выбросами газов 
со дна, потенциально возможны и в Черном море. Газы могут выбрасываться 
здесь расположенными на дне грязевыми вулканами, которые также могут про-
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воцировать в глубоководной зоне моря процессы разложения газогидратов и 
выбросы метана.

Действующие грязевые вулканы в море представляют опасность и для про-
кладки подводных коммуникаций – газопроводов, линий связи и т. п.

Так, газопровод «Голубой поток» в своей северной и южной турецкой час-
ти протягивается через зону развития грязевого вулканизма. Непосредствен-
ного приближения к вулканам удалось избежать. Проектируемый газопровод 
«Южный поток» тоже, очевидно, пройдет в западной части через полосу раз-
вития грязевого вулканизма. Желательно обойти эти морфоструктуры на без-
опасном расстоянии.

Опасность грязевых вулканов может быть связана с возникновением 
крупных просадок дна из-за выбросов сопочной брекчии и, возможно, хими-
ческого воздействия на трубы, например, при выбросах сероводорода. Все это 
в еще большей мере относится и к линиям связи.

ВЫВОДЫ 

1. Черное море крупнейший в мире меромиктический бассейн, воды кото-
рого насыщены метаном

2. Метан поступает в воды Черного моря по газовым сипам, число которых 
достигает нескольких тысяч, из грязевых вулканов, которых в море до 70, в 
меньшей мере за счет биохимических процессов в донных осадках

 3. В распределении газовых сипов фиксируется определенная зональность: 
они локализованы по периферии моря, центральная часть акватории лишена 
факелов – здесь развиты газогидраты метана

 4. Газовые сипы могут служить поисковым критерием при поисках 
нефтегазовых месторождений

5. Грязевые вулканы в Черном море, как и в других районах являются 
поисковым критерием на нефть и газ. Не исключена связь глубоководных 
грязевых вулканов и залежей газогидратов метана

 6. Метан, содержащийся в морской воде, влияет на биоту. Влияние выбросов 
метана на черноморскую экосистему еще мало изучено. Наиболее устойчивы 
к повышенным содержаниям метана нематоды и фораминиферы, хотя даже 
фораминиферы и остракоды реагируют на повышенные концентрации метана 
резко. Создается впечатление, что выбросы метана в воду неблагоприятны для 
донных систем

7. Газовый вулканизм, особенно катастрофические выбросы газов, возник-
новение грязевулканических мелей в мелководных районах создают опасность 
для навигации, прокладки подводных коммуникаций.
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ГАЗООТДАЧА ДНА ЧОРНОГО МОРЯ: ГЕОЛОГО-ПОШУКОВЕ, 
ЕКОЛОГІЧНЕ І НАВІГАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ

Резюме
Робота присвячена огляду сучасних уявлень про газоотдачу дна Чорного моря. 

Показано, що метан надходить у води Чорного моря з газових сипив, з грязьових 
вулканів і меншою мірою за рахунок біохімічних процесів в донних відкладах. Газові 
сипи локалізовані по периферії моря, а грязьови вулкани та газогідрати метану – в 
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її центральній частині. Газові сипи і грязьові вулкани можуть бути використанні як 
пошукови критеріїв на нафту і газ. Метан, що міститься в морській воді, негативно 
впливає на біоту, а газовий вулканізм створює небезпеку для навігації і прокладки 
підводних комунікацій.

Ключові слова: метан, газові сипи, грязові вулкани, донні екосистеми, навігація
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DEGASSING OF THE BLACK SEA BOTTOM: SIGNIFICANCE 
FOR  GEOLOGICAL EXPLORATION, ECOLOGY AND NAVIGATION

Abstract
This paper is devoted to a review of modern ideas about degassing (mainly methane) 

from the bottom of the Black Sea. The main goal is to describe methane emissions on the sea 
bottom, to delineate their spatial distribution, and to provide insight into their possible origin 
as well as their influence on ecosystems and navigation. 

It is shown that the Black Sea is the largest meromictic basin, waters of which are en-
riched with methane. As such, the basin holds great promise for new energy sources to supply 
the Black Sea countries, and most of Europe as well. The amount of methane is several times 
larger than the known gas reservoirs on Earth. Its presence under the sea bottom is evident 
from outbursts of submarine mud volcanoes that commonly contain ice-like aggregates of 
gas (largely methane) hydrates as well as many high-intensity gas seeps and gas bogs that 
release huge quantities of methane. While gas hydrates accumulate methane, submarine mud 
volcanoes, gas seeps, and gas bogs release it into the water column largely from deep sources, 
and much less often as a product of biochemical processes in bottom sediments. There is a 
certain zoning in the distribution of methane emissions; in particular, seepы are located on 
the periphery of the basin while gas hydrates are distributed within its central part. While gas 
seeps can be used as indicators for oil exploration, mud volcanoes can indicate the oil and gas 
deposits under the sea bottom. An interconnection between mud volcanoes and gas hydrates 
cannot be excluded. It appears that methane in the sea water affects biota in a negative way. 
Eruptions of mud volcanoes are dangerous for navigation and communications or industrial 
equipment (cables, gas pipes, etc.) on the sea bottom. 

Keywords: methane, gas seeps, mud volcanoes, bottom ecosystems, navigation 
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МОРФОЛОГІЯ ТА ГЕНЕЗИС ТОНКОГО ЗОЛОТА СУЧАСНИХ 
ВІДКЛАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ

Наведені результати вивчення морфології та складу вільного золота донних 
відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, характеру його площового та вер-
тикального розподілу у відкладах, літолого-фаціального контролю його накопичення. 
Показано, що тонке золото в морських відкладах може бути як теригенним, так і ау-
тигенним. Розглянуті процеси диференціації і осадження золота в седиментаційному 
процесі. 

Ключові слова: Чорне море, донні відклади, тонке золото, морфологія, генезис зо-
лота

ВСТУП 

Актуальність дослідження тонкого золота молодих осадових комплексів 
обумовлена легкістю збагачення осадового золота в порівнянні із золотом 
корінних порід, виснаженням легкодоступних алювіальних та прибережно-
морських розсипів, широким поширенням тонких розмірних класів золота в 
осадових комплексах різного генезису і віку (від докембрійських утворень до 
сучасних відкладів). Тонке золото знаходять у різних літологічних типах порід 
у межах різних морфоструктур – від шельфів морів до глибоководних областей 
океану [6, 10]. При цьому найбільш актуальними стає питання досліджень від-
далених областей басейнів седиментації, в яких спостерігаються найсприятли-
віші умови накопичення золота тонких розмірних класів. І якщо питання скла-
ду, морфології і генезису золота в континентальних осадових фаціях вивчені 
досить добре [1, 9], то проблема генезису тонкого золота в сучасних морських 
відкладах залишається актуальною в даний час [1]. Дослідження морфології 
і складу золотин є одним зі способів встановлення генезису тонкого золота 
в сучасних відкладах та в більш давніх відкладеннях, які не зазнали значних 
епігенетичних перетворень.

Метою даної роботи є характеристика морфологічних особливостей тонко-
го золота, аналіз складу окремих золотин, а також спроба встановлення генези-
су тонкого золота у чорноморських відкладах.

Предмет досліджень – тонке золото сучасних морських відкладів. Об’єкт 
досліджень – донні відклади Північно-Західного шельфу Чорного моря.

© Н. О. Федорончук, 2014
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Теоретичне значення роботи полягає у визначенні процесів утворення і на-
копичення самородного золота в екзогенних морських умовах. Практичним 
значенням досліджень є можливість прогнозування скупчень тонкого золота в 
тих чи інших регіонах на основі розуміння умов його утворення. 

Ця стаття є продовженням роботи автора у напрямку досліджень тонкого зо-
лота у морських відкладах та закономірностей його накопичення, розпочатих в 
ОНУ імені І.І.Мечникова з 1993 року під керівництвом В. П. Резніка та І.О. Му-
дрова. Раніше результати досліджень по даній темі автором публікувались в 
низці праць [4, 5, 6, 7 та ін.].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджено золото донних відкладів північно-західного шельфу Чорного 
моря району Дніпровського жолоба, поблизу Тендрівської коси, Одеської за-
токи, Одеської банки, Придунайського району, району о. Зміїний, та ін. з гли-
бин моря до 95 м. Проби відкладів були отримані з бортів НІС «Топаз», «Ар-
гон» і «Володимир Паршин» вібропоршневою ґрунтовою трубкою діаметром 
108 мм і дночерпателем «Океан-0, 25». Глибина опробування відкладів до 4 м. 
Вивчалися всі зустрінуті літологічні різновиди відкладів, включаючи мулисті 
черепашково-детритові відклади в основному голоценового, рідше верхньо-
плейстоценового (новоевксинського) віку. Опрацьовано більше тисячі проб 
донних відкладів вагою від декількох кг до 20 кг.

Методика обробки проб полягала в гравітаційному збагаченні на гвинтово-
му шлюзі конструкції В.Д.Іванова, амальгамуванні концентратів та дезамаль-
гамаціі шляхом повільного розкладання амальгами в слабкому розчині азотної 
кислоти, вивченні морфології і складу окремих знаків золота. Використана 
методика збагачення дала можливість вловлювати в концентрат золото тон-
ких розмірних класів, а «щадний» режим дезамальгамаціі дозволив зберегти 
первинний вигляд зерен золота. Вивчена морфологія більше 300 знаків золота. 
Деякі крупні золотини, виявлені при перегляді концентратів під бінокуляром, 
вилучалися без амальгамування. Вивчення складу золотин за допомогою емі-
сійного спектрального аналізу і рентгенівські мікрозондові дослідження най-
більш великих золотин виконувалися в лабораторії благородних і рідкісних 
металів ІГМР М. П. Семененко НАН України О. О. Юшиним.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

У вивчених відкладах вільне золото міститься в більшості проб, розміри 
виділених золотин – від 0,005 до 0,300 мм, переважає розмір до 0,050 мм. Мак-
симальний вміст вільного золота (1,126 г/м3) встановлено у відкладах затопле-
ного русла Дніпра. 

Спостерігається літологічний контроль розповсюдження вільного золота – 
воно в основному приурочено до алевро-пелітових і пелітових мулів, рідше – 
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до черепашкових мулів та мулистих черепашників. Найбільша кількість знаків 
золота (від 10 до 16) також приурочена до пелітових і алевритових різновидів 
відкладів, і лише в одному випадку – до середньозернистого піску, де в пробі 
всього 4,5 кг виявлено 16 знаків золота. В мулистих ракушниках зазвичай зу-
стрічається по 1-2 знака золота. 

По морфології зерен з деяким ступенем ймовірності можна судити про гене-
тичну приналежність виділеного золота. Аутигенне золото у морських відкла-
дах має сферичну, лепешковидну або гроновидну форму, зерна об’ємні, можуть 
мати елементи кристалографічного ограновування. Аутигенне походження зо-
лоту також встановлене по відсутності слідів транспортування. Теригенне зо-
лото характеризується обкатаними, сплощеними формами, іноді із вростками 
кварцу. Часто теригенне золото має веретеноподібну або пластинчасту форму. 
Зустрічається також теригенно-аутигенне золото, в якому присутні сліди наро-
щування металу на уламкових частинках в постседиментаційну стадію. 

Найбільш повно була досліджена морфологія золотин, виділених з донних 
відкладів Дніпровського жолоба – затопленого морем палеорусла Дніпра. Се-
ред них зустрічаються теригенні пластинчасті, веретеноподібні та аутигенні 
коконоподібні з опливчастими бугристими краями і кулясті форми. Розміри 
аутигенних золотин в досліджених вкладах і зазвичай не перевищують 0,025-
0,030 мм, у той час як теригенні пластинки досягають 0,182 мм, хоча найчасті-
ше зустрічаються зерна розміром 0,040-0,060 мм та дрібніші уламки.

  Аутигенне золото у вигляді кульок і бульбовідних наростів, стяжінь, тут за-
звичай має більш бляклий, сірувато-жовтий колір, що може свідчити про його 
низьку пробність. На відміну від аутигенного золота, теригенні уламки (плас-
тинки з рваними краями – слідами транспортування) мають яскраво-жовтий 
(золотий) колір і сильний металевий блиск. Ймовірно, пробність його вище, 
ніж в аутигенних формах. Нажаль, виконати порівняння пробності аутигенних 
і теригенних форм спектральним аналізом поки не вдалося, оскільки аутигенні 
форми зазвичай мають більш дрібні розміри, а для спектрального аналізу від-
биралися найбільш крупні золотини. 

Вивчення вертикального розподілу знаків золота у відкладах району Дні-
провського жолобу показало, що у верхніх інтервалах колонок зустрічають-
ся як теригенні, так і аутигенні (кулясті) форми золотин. У нижніх інтервалах 
пробовідбору в основному зустрічаються пластинчасті теригенні форми, про-
те аутигенне кулясте золото зустрінуте в єдиному випадку. Найбільш високі 
знакові вмісти і найбільш крупні золотини приурочені до нижніх інтервалах 
проб, тобто не до сучасних мулистих черепашників, а до мулів, що перекри-
вають маркуючий прошарок детриту на межі новоевксинських і давньочорно-
морських відкладів [7]. Тут не виключається деяка роль просідання золота в 
товщі пухкого обводненого осаду, хоча для дрібних і тонких розмірних класів 
процеси просідання навіть в обводнених, але істотно глинистих відкладах, ще 
й з черепашковим і детритовим матеріалом, не можуть інтенсивно проявляти-
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ся. Отже, тут має місце сингенетичне накопичення донних відкладів і золота. 
Нерівномірність вертикального розподілу терригенного і аутигенного золота 
обумовлена змінами режиму басейну, а саме змінами положення берегової лі-
нії, літодинамічних і гідродинамічних характеристик області седиментації. За-
гальна більша насиченість нижніх інтервалів випробування вільним золотом і 
переважання теригенного характеру золотин пояснюється близькістю палео-
берегових ліній пригирлових частин Прадніпра підчас осадконакопичення [7], 
в умовах чого накопичення вільного золота проходило у більших масштабах. 
У сучасних відкладах, де вище ступінь прояву аутигенних форм, загальний 
вміст вільного золота нижче. 

У результаті вивчення розподілу вільного золота по площі Дніпровського 
жолобу з’ясувалося, що максимальні концентрації вільного золота приурочені 
до простягання палеодолини Дніпра, яка нині виражена на морському дні у 
вигляді реліктової негативною форми рельєфу. На зовнішній частині жолоба 
зустрінуте як теригенних, так і аутигенне золото.

На ділянці шельфу поблизу Тендрівської коси були виявлені більш об’ємні 
і крупні знаки золота, іноді до 0,2 мм, але частіше за все розмір часток золота 
тут становить до 0,1 мм. Тут переважають теригенні, але зустрічаються і аути-
гені форми. Серед теригенних знаків переважають пластинчасті форми, також 
було знайдено одну золотину в зростку із кварцом. Близькість берегової лінії з 
інтенсивно розвиненими шліховими процесами в прибійній зоні пояснює на-
явність більш крупних золотин у відкладах. 

В донних відкладах поблизу о. Зміїний випробувались голоценові поклади 
на глибину до 3,5 м. У половині проб виявлені знаки вільного золота розміром 
іноді до 0,15 мм, переважний розмір золотин менш ніж 0,1 мм. Тут перева-
жають теригенні форми, хоча зустрічаються і аутигенні утворення. Теригенні 
форми в основному веретеноподібні, аутигенні – у вигляді кульок і коконів. 
Теригенне живлення цього району пов’язане з потужним виносом осадового 
матеріалу р. Дунай.

Вивчення складу самородного золота відкладів районів Тендрівської коси 
та Затоки з допомогою спектрального аналізу та мікрозондових досліджень де-
яких золотин, вилучених амальгамацією, показало високу пробність золота – 
від 723 до 970 (табл. 1) і присутність у більшості зразків срібла, іноді до 15,4%. 
В якості домішок крім звичайного для самородного золота срібла, присутні 
підвищені вмісти кобальту, міді, меншою мірою свинцю, берилію та вісмуту, 
причому іноді кількість міді і кобальту досягає або перевищує вміст срібла. 

Виконані рентгенівські знімки зразків золота у вторинних електронах і в 
характеристичних випромінюваннях (рис. 1, 2) показали постійну рівномірно 
розсіяну присутність срібла, наявність в зернах ділянок, збагачених хлором, 
а також зональні включення хлориду свинцю. В багатьох золотинах спосте-
рігається виразна зональність у розподілі пробності (рис. 1, 2, табл. 1). Межа 
золота різного складу розташовується концентрично паралельно зовнішній по-
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верхні, що може свідчити про аутигенне походження золота і його зростанні in 
situ. Часті включення зерен PbCl, які можуть бути гіпергенними, також побічно 
свідчать про аутигенне походження золота. Беручи до уваги розмір золотин (> 
0,2 мм), пластинчасту форму і наявність в них хлориду свинцю, можна припус-
тити їх субмаринне гідротермальне походження, оскільки в гідротермальних 
системах метали, не виключаючи і золото, мігрують у вигляді негативних або 
нейтральних комплексних хлоридів [2, 6]. 

Таблиця 1. 
Результати рентгенівських мікрозондових досліджень аншліфів золота

Коротка 
характеристика Fe Ni Cu Co Ag Au As Bi S Te Sb Hg

Зразок з району Тендрівської коси

Зональне зерно, 
реліктова частина, 
центр

0,0 cл 0,01 0,0 27,66 72,26 0,0 сл 0,0 0,0 0,0 сл

Оточуюча червона об-
лямівка сл 0,03 0,01 0,0 0,87 96,19 0,0 сл 0,0 0,0 0,0 1,11

Світла фаза, середня 
частина облямівки 0,0 0,0 сл 0,0 0,45 97,0 0,0 0,0 сл 0,0 0,14 1,48

Темна фаза, включення 0,0 сл 0,02 0,0 11,51 85,83 сл 1,06 сл 0,0 0,0 0,99

Гірчично-червоне нео-
днорідне виділення на 
краю зерна

сл сл 0,03 0,0 4,19 83,3 0,0 сл сл 0,0 сл 0,93

Зразок з району Затоки

Центр зерна сл 0,0 0,12 сл 14,13 83,87 0,0 0,0 сл 0,0 сл 0,0

Світла фаза, край зерна 0,0 0,0 0,04 0,0 ~ 5,0 >80,0 сл ~ 3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИСНОВКИ 

Тонке золото у відкладах північно-західного шельфу Чорного моря має не 
лише теригенне походження, воно може бути і аутигенним. Морфологічними 
ознаками аутігенності є сферичні, кулькоподібні, лепешковидні або гроновид-
ні форми, наявність елементів кристалографічного ограновування, відсутність 
слідів транспортування. Аутигенне походження золоту також підтверджують і 
дослідження золотин на мікрорівні. Процеси утворення аутигенного золота в 
морських відкладах вивчені недостатньо, основною проблемою є з’ясування 
механізму його утворення в морських умовах. Основними морфологічними 
ознаками теригенного золота є пластинчаті та веретеноподібні форми.
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Рис. 1. Рентгенівські знімки зонального золота з донних вікладів району Тендрівської коси у 
вторинних електронах (а, в) та ті ж зразки в характеристичному випромінюванні по лінії Lα 

Ag (б, г), масштабна мітка відповідає 0,1 мм

Рис. 2. Рентгенівський знімок зонального золота з донних відкладів району Затоки у 
вторинних електронах (а) та в характеристичному випромінюванні по лінії Lα Pb (б), 

масштабна мітка відповідає 0,1 мм

При вивченні терригенного золота одним з головних завдань є відновлення 
його зв’язку з корінними джерелами, розташованими на суші. При цьому ви-
рішальне значення має характер розподілу золота на шляхах міграції осадових 
компонентів, хімічний склад золотин і їх морфологія. Для північно-західного 
шельфу Чорного моря встановлення зв’язків терригенного золота з корінними 
джерелами вельми скрутно, оскільки північно-західне Причорномор’я являє 



248

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

собою алювіальну рівнину з багаторазово перевідкладеними на протяг плей-
стоцену осадовими комплексами. 

Розглядаючи шельфові розсипи золота, як розсипи далекого знесення [8], 
збагачені тонкими розмірними класами, так чи інакше пов’язаного з корінни-
ми рудопроявліннями, необхідно враховувати аутигенні механізми осадження 
тонкого золота безпосередньо в морських відкладах. До таких механізмів мо-
жуть відноситься як різні шляхи хемогенного утворення вільного золота на 
геохімічних бар’єрах, так і біохемогенні процеси відкладення золота, включа-
ючи мікробіологічні процеси і сорбцію золота органічними комплексами.

Процеси аутигенного утворення золота проявляються не тільки в даний час, 
а й мали місце в минулому. Можливо, аутигенна золота мінералізація приуро-
чена до найбільш віддалених шлейфів розсипів далекого знесення. Тоді дифе-
ренціація і осадження на шляхах міграції золота представляється в наступному 
вигляді: у наближених до корінних джерел осадових комплексах осідає крупне 
золото, далі в седиментаційних басейнах в зонах стагнації і дисипації [3] відбу-
вається відкладення плавучого тонкого золота, а колоїдна та розчинена частина 
золота осідає на геохімічних бар’єрах і, можливо, в сприятливих умовах біо-
хімічним шляхом. У цьому випадку накопичення тонкого аутигенного золота 
буде пов’язано з біогеохімічними показниками седиментаційного басейну, але 
при цьому за джерелами речовини таке золото буде пов’язано зі шлейфами роз-
сипів далекого знесення. У морських відкладах також ймовірне субмаринне 
гідротермальне утворення золота [2, 6]. 

Процеси аутигенного утворення золота в морських відкладах і ймовірний 
зв’язок його із шлейфами розсипів далекого знесення потребують подальшого 
вивчення. 
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МОРФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ТОНКОГО ЗОЛОТА СОВРЕМЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ

Резюме
Приведены результаты изучения морфологии и состава свободного золота донных 

отложений северо-западного шельфа Черного моря, характера его площадного и вер-
тикального распределения в отложениях, литолого-фациального контроля его накопле-
ния. Показано, что тонкое золото в морских отложениях может быть как терригенным, 
так и аутигенным. Рассмотрены процессы дифференциации и осаждения золота в се-
диментационном процессе. 

Ключевые слова: Черное море, донные отложения, тонкое золото, морфология, 
генезис золота
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MORPHOLOGY AND GENESIS OF FINE GOLD IN MODERN 
SEDIMENTS OF THE BLACK SEA

Abstract
Research the morphology and composition of the gold is one way to determine the 

genesis of fine gold in modern sediments. The purpose of these studies is the morphological 
characteristics of fine gold, to study the composition of gold, and determine the genesis of 
fine gold in the Black Sea sediments. The subject of the research is fine gold of modern sea 
sediments of the North-Western Black Sea shelf. 

The methodology involves the preparation of sediment samples from the sea depths up 
to 95 m, the depth of sampling columns – up to 4 m. Was studied over a thousand samples 
of different lithological types of bottom sediments. Studied the morphology of more than 
300 gold particles. Composition of gold was determined of emission spectral analysis and 
X-ray microprobe studies.

The maximum concentration of gold is set in sediments Dnieper depression. The gold 
particles have a size from 0.005 mm to 0.3 mm. The genesis of gold was determined by 
particle morphology and confirmed by the results of the analysis of its composition. Terrig-
enous gold has a flat or form, splices with quartz sometimes present. Authigenous gold has a 
spherical or round shape.

Disseminated silver contained in gold, zone Cl and PbCl present. Much gold have con-isseminated silver contained in gold, zone Cl and PbCl present. Much gold have con- silver contained in gold, zone Cl and PbCl present. Much gold have con-
centric zones of different composition. This fact confirms the authigenous of gold. Processes 
of formation of gold in sediments are terrigenous and authigenous. Authigenous gold may be 
the result of biochemical deposition and submarine hydrothermal processes that are associ-
ated with endogenous sources.

Keywords: Black Sea bottom sediments, fine gold, morphology, genesis gold
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПРИ 
ВИЗНАЧЕННІ ПРОМИСЛОВОЇ ЦІННОСТІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ 
КОПАЛИН

На початкових етапах вивчення надр використовуються порівняльні методи геолого-
економічної оцінки. В роботі розглянуто один з таких методів – бальна оцінка. В статті 
охарактеризовано показники, що були використані для бальної оцінки бентонітових 
і графітових родовищ України. Розглянуто можливість проведення бальної оцінки в 
декілька етапів. Наведено позитивні риси даної методики. 

Ключові слова: геолого-економічна оцінка, бентонітова глина, графіт, бальна 
оцінка, Україна

ВСТУП 

Основною метою проведення геолого-економічної оцінки є виявлення ін-
вестиційно привабливих для освоєння геологічних об’єктів, встановлення їх 
промислового значення та економічної ефективності експлуатації. 

Складність формування бази даних та проведення геолого-економічної 
оцінки мінерально-сировинної бази певних видів корисних копалин, особли-
во на ранніх стадіях геолого-розвідувальних робіт, виникає через несистема-
тизованість інформації, недостатній ступінь вивчення геологічних об’єктів, 
відсутність єдиного підходу до вивчення даної проблеми. На ранніх стадіях 
геолого-розвідувальних робіт як правило використовують порівняльні мето-
ди оцінки – методики співставлення об’єкту з еталонними об’єктами або ана-
логії з наявними відомими родовищами певного геолого-промислового типу. 
Вивченню можливостей застосування одного з таких методів, а саме бальної 
оцінки, присвячена ця стаття.

Метою даної роботи є виділення основних критеріїв та показників бальної 
оцінки для визначення промислової цінності родовищ і проявів. Об’єктом до-
слідження є мінерально-сировинна база бентонітових глин та графіту України. 
Предметом – геолого-економічні критерії оцінки мінерально-сировинної бази 
графіту і бентонітових глин України.

© О.О. Андрєєва, Н.М. Лижаченко, 2014



252

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В. Овчаренком і Є. Герасимовим було розроблено методику ранжування 
(бальної оцінки) для оцінки вугільних родовищ Луганської області [1]. На дум-
ку авторів, для зіставлення результатів геолого-економічної оцінки вона має 
охоплювати одночасно всі геологічні об’єкти та проводитись за єдиною мето-
дикою, що буде враховувати ступінь їх вивченості. 

Основа цієї методики полягає у наступному:
1) виділення головних критеріїв, які визначають промислову цінність родо-виділення головних критеріїв, які визначають промислову цінність родо-

вищ та проявів певного виду сировини, та показників в межах виділених 
критеріїв; 

2) проведення градації показників та присвоєння їм відповідної кількості 
балів;

3) нарахування балів за виділеними показниками для всіх об’єктів, що оці-нарахування балів за виділеними показниками для всіх об’єктів, що оці-
нюються;

4) підсумкова бальна оцінка та ранжування об’єктів за отриманими балами; 
5) виділення перспективних об’єктів для промислового освоєння. 
Використання даної методики дає можливість залучати до оцінки об’єкти з 

різним ступенем геологічної вивченості, що не можливо при використанні ме-
тоду аналогії; отримувати систематизовану базу даних по певному виду корис-
них копалин; перетворювати якісні та кількісні показники родовищ та проявів 
в числові характеристики цих об’єктів. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Застосування порівняльних методів при геолого-економічній оцінці родо-
вищ корисних копалин, а саме методу ранжування (бальної оцінки), передбачає 
використання певних оціночних критеріїв та показників, які характеризують 
родовище чи прояв та дозволяють проводити порівняльну оцінку геологічних 
об’єктів. 

Для родовищ різних видів мінеральної сировини показники, що визначають 
промислову цінність родовища, та їх вплив на результати оцінювання можуть 
відрізнятись. Деякі з них можна застосовувати для всіх видів сировини, при-
чому їх бальна градація буде змінюватися для кожного виду відповідно. Деякі з 
показників, особливо ті, що характеризують якість сировини, будуть абсолют-
но різними.

Для прикладу можна розглянути показники, що були використані при про-
веденні геолого-економічної оцінки вітчизняних родовищ гірничотехнічної 
(бентонітові глини) та гірничорудної (графіт) сировини [2, 3]. Для виконання 
дослідження було проаналізовано інформацію щодо 107 родовищ та проявів 
бентонітових та бентонітоподібних глин, 53 родовищ та проявів графіту, ви-
значено оціночні показники, виконано бальну оцінку родовищ і проявів, про-
ведено їх ранжування та виділено перспективні об’єкти. Результати геолого-
економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітової та графітової 
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сировини, виконаної з використанням даного методу, наведено у попередніх 
працях авторів [2, 3, 4]. У даній статті розглядаються показники, що викорис-
товувались при її виконанні.

Умови залягання покладів корисної копалини є одним з головних факторів, 
що визначають промислову цінність геологічних об’єктів. При проведенні по-
рівняльної оцінки використовуються такі геологічні показники як потужність 
корисної копалини, глибина її залягання та складність геологічної будови.

При виділенні балів для таких показників, як глибина залягання та потуж-
ність покладів корисної копалини, враховуються їх граничні значення (для по-
казника глибина залягання враховується глибина залягання корисної копалини 
для видобування відкритим способом) та поділяються на рівномірні проміжки. 
При проведенні градації показників необхідно враховувати особливості, що 
характерні для родовищ конкретного виду сировини. Наприклад, градація по-
казника глибина залягання корисної копалини має відмінності для графітової і 
бентонітової сировини (див. табл. 1, 2).

Складність геологічної будови родовища або прояву визначається за класи-
фікацією запасів і ресурсів корисних копалин та розподіляється за балами, при 
цьому об’єкти з найбільш складними умовами залягання корисної копалини 
та об’єкти з не встановленою складністю геологічної будови отримують най-
менший бал. 

Таблиця 1
Показники оцінювання родовищ та проявів бентонітових глин  

за бальною шкалою
Показник / бали 5 4 3 2 1

Потужність покладу, м >10 5-10 2-5 1-2 <1

Глибина залягання по-
кладу, м <5 5-25 25-50 50-100 >100

Складність геологічної 
будови, категорія І ІІ ІІ ІІІ ІV

Запаси / ресурси, 
млн.т >25 25-10 10-5 5-1 <1

Категорія запасів / 
ресурсів А+В+С1 С1 С1-2 Р1 Р1-3

Якісна характеристика 
корисної копалини лужна

лужна та 
лужно-

земельна
лужно-

земельна
бентоніто-

подібна
полі-

мінеральна

Потужність порід розкриття оцінюється враховуючи максимальне значення 
перекриваючих порід та їх характер, адже вони впливають на ефективність екс-
плуатації родовища. Розміщені на малопродуктивних землях родовища отриму-
ють максимальну кількість балів, на орних та малопродуктивних землях – мен-
шу кількість балів, на заповідних територіях – балів не отримують. Додаткові 
бали нараховуються родовищам, породи розкриття яких мають промислове 
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значення та можуть видобуватися комплексно, а також родовища, що мають не-
значну потужність порід розкриття і не потребують значних площ для відвалів.

При наявності більш детальної інформації щодо умов залягання необхід-
но вводити нові показники, які будуть більш повно характеризувати об’єкти. 
Проте, слід зауважити, що для цього необхідна достатня кількість об’єктів, які 
будуть порівнюватись за цими показниками. Так, наприклад, при оцінці бенто-
нітових родовищ використовувалась менша кількість показників порівняно з 
графітовими родовищами (див. табл. 1, 2) в зв’язку з відсутністю таких даних 
для переважної більшості об’єктів мінерально-сировинної бази бентонітових 
глин України.

Таблиця 2
Показники оцінювання графітових родовищ та проявів за бальною шкалою

Показник / бали 1 2 3 4 5

Глибина залягання по-
кладу, м 80 > 60-80 40-60 20-40 <20

Величина кута падіння Дуже круте 
(60-90º)

Круте 
(45-60º)

Похиле 
(25-45º)

Пологе 
(5-25º)

Дуже 
пологе
(0-5º)

Витриманість покладу витриманий невитриманий - - -

Складність геологічної 
будови, категорія ІІІ ІІ І - -

Характеристика порід 
розкриття - - промислове

значення - -

Господарське значен-
ня ділянки, на якій 
розміщується родовище 

продуктивні 
землі

орні та мало-
продук тивні 

землі

мало-
продуктивні 

землі
- -

Ступінь геологічного 
вивчення Р1, Р2 С2 С1 В А

Запаси/ресурси, млн. т <5 5-15 16-30 31-60 <60

Середній вміст графіту, 
% 3,4-4,5 4,6-5,6 5,7-6,7 6,8-7,8 7,9-9,0

Структурна характери-
стика руд Щільні Напів-пухкі Пухкі - -

Текстурно-структурний 
тип графіту

Щільно-
криста лічний Лускатий - - -

Крім геологічних показників для порівняльної оцінки також вибираються 
якісні та кількісні показники, які є найбільш показовими та важливими при 
геолого-економічній оцінці родовищ. 

Ступінь розвіданості та величина запасів чи ресурсів корисної копалини є 
головними чинниками освоєння та розробки родовища, тому, звичайно, най-
більша кількість балів нараховується родовищам з більшою кількістю та ви-
щою категорією запасів та ресурсів. 
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При оцінюванні якості підбираються показники, що характеризують якість 
саме цього конкретного виду сировини. Так для графітових родовищ якість 
визначається головним чином за вмістом графіту у руді. Бали нараховуються 
враховуючи граничні мінімальний та максимальний вміст графіту. Якість бен-
тонітових глин, насамперед, залежить від вмісту монтморилоніту та кількості 
Na в обмінному комплексі. При нарахуванні балів за показником, що дає якісну 
характеристику бентонітової сировини, найбільша кількість балів присвоюєть-
ся лужним бентонітам, оскільки така сировина є найбільш якісною, а наймен-
ший бал отримують родовища бентонітоподібних та полімінеральних глин. 

При виборі показників оцінювання графітових родовищ, як гірничорудної 
сировини, з’являються показники, що характеризують особливості розробки 
та збагачення руд [4]. 

Технологічні властивості графітових руд оцінюються за структурною ха-
рактеристикою руд, які можуть бути щільними, напівпухкими, пухкими, та 
текстурно-структурним типом графіту, який може бути лускатим або щіль-
нокристалічним. Якщо на родовищі присутні всі типи руд, в таких випадках 
об’єкт отримуватиме бал за більш якісним показником. Структурна характе-
ристика руд та текстурно-структурний тип графіту є показниками, що безпосе-
редньо впливатимуть на спосіб збагачення, наприклад, найлегше збагачуються 
пухкі руди, які не вимагають додаткового подрібнення. 

Отже, як і для оцінювання родовищ бентонітових глин, так і для оцінюван-
ня родовищ графітової сировини використовується певний набір показників, 
що притаманний конкретному виду сировини. За вибраними показниками для 
кожного родовища та прояву визначаються бали. Після цього підраховується 
сума балів, за якою визначається перспективність того чи іншого об’єкту. Біль-
ша кількість балів визначає більшу перспективність об’єкту.

Наявність чи відсутність певних показників оцінювання для родовищ різ-
них видів корисних копалин пов’язані з наявністю чи відсутністю потрібних 
даних. Для виділення оціночних показників необхідна максимальна кількість 
родовищ, які будуть порівнюватись за цими показниками. При недостатній 
кількості даних оцінювання можливо проводити в декілька етапів, кожен раз 
окреслюючи коло перспективних об’єктів та зменшуючи їх кількість. Для пер-
шого етапу можливо вибирати максимальну кількість об’єктів, оцінювати за 
показниками, що відомі для всіх об’єктів, проводити їх порівняння та визна-
чати серед них найбільш перспективні. Під час проведення наступного етапу 
для об’єктів, які були визначені як перспективні під час попереднього ранжу-
вання, проводити інше порівняння, застосовуючи більшу кількість показників, 
що будуть характеризувати об’єкти більш детально. Таким чином, звужується 
коло перспективних об’єктів та проводиться порівняння об’єктів, що харак-
теризуються більш-менш однаковим ступенем вивченості та рівнозначністю 
показників. Ранжування можна проводити як за загальним підсумковим балом, 
так і за окремими оціночними критеріями (геологічна будова, якість корисної 
копалини, тощо). 
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ВИСНОВКИ 

На початкових етапах геолого-розвідувальних робіт при визначенні промис-
лової цінності родовищ корисних копалин широко застосовуються порівняльні 
методи оцінки. Серед існуючих методик є методика, що дозволяє одночасно 
порівнювати всі об’єкти мінерально-сировинної бази незалежно від ступеня їх 
вивченості, – це методика ранжування (бальної оцінки).

Ця методика дає змогу проводити порівняльну оцінку об’єктів та виділяти 
серед об’єктів найбільш перспективні, тобто визначати економічну доцільність 
їх розробки. Використовуючи таку бальну оцінку можливо «інвентаризувати» 
об’єкти та визначити пріоритетність їх детальної розвідки та розробки з ура-
хуванням промислових, технологічних, економічних особливостей та рівня їх 
геологічної вивченості. В процесі подальших досліджень родовищ і проявів та 
з появою більш повних економічних та геологічних даних можливо їх переоці-
нювати та вводити нові показники, що дозволить проводити наступну оцінку 
об’єктів більш детально.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦЕННОСТИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Резюме
На начальных этапах изучения недр используются сравнительные методы геолого-

экономической оценки. В работе рассмотрен один из таких методов – бальная оценка. 
В статье охарактеризованы показатели, которые были использованы для бальной оцен-
ки бентонитовых и графитовых месторождений Украины. Рассмотрена возможность 
проведения балльной оценки в несколько этапов. Приведены положительные черты 
данной методики.

Ключевые слова: геолого-экономическая оценка, бентонитовая глина, графит, 
бальная оценка, Украина
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USE OF COMPARATIVE ASSESSMENT METHODS IN 
DETERMINING INDUSTRIAL VALUE OF MINERAL DEPOSITS

Abstract
Comperative method of geological and economical assessment is usually used at the early 

stages of exploration. The topic of the paper is to study the opportunities of using one of these 
methods, namely: the numerical score. The objective of the paper is to distinguish the main 
criteria and evaluation figures for determination of economic value of deposits. The subject – 
geological and economic evaluation figures of bentonite and graphite deposits.

Using this assessment, the perspective objects are determined on the basis of analysis of 
geological, technological and industrial figures of deposits. The article outlines and charac-
terizes the criteria and figures that were used for the assessment of bentonite and graphite 
deposits of Ukraine.

These criteria could be used for systematization and assessment of objects with different 
level of geological study, for determination of perspective objects of development. The out-
lined criteria could be adapted for the assessment of other types of mineral deposits.

Keywords: geological-economic assessment, bentonite clay, graphite, numerical score, 
Ukraine
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИДРООКИСЛОВ 
МАРГАНЦА ИЗ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МИРОВОГО ОКЕАНА ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Приведены данные изучения изменения минералогического состава железомар-
ганцевых образований различных районов Мирового океана и Черного моря при на-
гревании. Проведенные исследования позволили уточнить кристаллохимические 
особенности гидроокислов марганца, особенности температурных преобразований ги-
дроокислов марганца различного генезиса и химического состава. Предложена схема 
трансформационных преобразований гидроокислов марганца при нагревании. Выяв-
ленные особенности могут быть использованы при разработке технологических про-
цессов обогащения морских и океанических железо-марганцевых образований. 

Ключевые слова: минералы марганца, преобразования кристаллической структу-
ры, рентгеновская дифракция.

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время среди минеральных ресурсов Мирового океана особый 
интерес представляют железомарганцевые образования, которые явля ются 
комплексной рудой на медь, никель, кобальт, марганец и ряд других элементов. 
Железомарганцевые образования океана подразделяются на железомарганце-
вые конкреции, корки и микроконкреции и могут иметь различный генезис (ги-
дрогенный, диагенетический и гидротермальный). Железо марганцевые обра-
зования внутренних морей (Черное море, Балтийское море), в виду небольших 
содержаний цветных металлов, представляют практический интерес, прежде 
всего как природные сорбенты.

Железо-марганцевые образования имеют сложный минеральный состав. 
Их основу слагают гидроокислы Mn и Fe. Сложность диагностики минералов 
Mn состоит в том, что они плохо окристаллизованы, тонкодисперсные и дают 
тончайшие взаимные прорастания. Во многих случаях минералы Mn опреде-
лялись как псиломелан, вернадит, тодорокит, 10 Å марганцевая фаза, рентгена-
морфные окислы Mn и Fe, что объясняется трудностью и неоднозначностью 
их определения. 

Большой вклад в понимание минералогии и кристаллохимии минералов Mn 
ЖМО внесли Ф. В. Чухров с соавторами [14], изучая их методом электронной 
микроскопии с микродифракцией электронов. 

© И. А. Сучков, 2014
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Переход к массовому определению минерального состава и уточнению кри-
сталлохимических особенностей гидроксилов Mn стал возможен благодаря 
разработке специальной методики рентгендифракционного изучения этих об-
разований основаной на особенностях дегидратации марганцевых минералов 
при температуре 90-1000С [8-10]. Достоверная диагностика минералов Mn воз-
можна с применением комплекса методов, включающего рентгеновскую диф-
рактометрию и микродифракцию электронов [4].

Воздействие температуры на минералы марганца из окенических желе-
зомарганцевых образований изучалось рядом авторов [1-3]. В этих работах 
приводятся результаты изучения проб представленных смесью марганцевых 
минералов, реже мономинеральных, не охватывающих все разнообразие желе-
зомарганцевых образований океана. 

Актуальность, теоретическое и практическое значение заключается в том, 
что представленные в статье результаты исследований, дают представления о 
кристаллохимических особенностях преобразований марганцевых минералов 
с различным типом кристаллической структуры, различными химическим со-
ставом и генезизом. Это позволяет выработать новые критерии диагностики 
этих минерлов и оценки качества этого вида минерального сырья. Достовер-
ные данные о минералогии железомарганцевых образований и возможных 
трансформационных преобразования гидроокислов марганца необходимы в 
связи с их использованием как нового вида полезных ископаемых, а также в 
связи с решением вопросов их генезиса.

Целями работы являются изучение и характеристика продуктов термиче-
ских превращений гидроокислов марганца из железомарганцевых образова-
ний различных районов Мирового океана и их кристаллохимическая интер-
претация. 

Объектом исследований являются процессы преобразования кристалличе-
ской структуры марганцевых минералов при воздействии температуры. Пред-
мет – гидроокислы марганца железо-марганцевых образований различных 
районов Мирового океана

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сотрудники Одесского университета имени И. И. Мечникова, начиная с 
1980-ых годов, изучают железо-марганцевые образования Индийского океа-
на. Отобранные во время экспедиций в Индийский океан образцы железо-
марганцевых образований послужили материалом для детального изучения 
их минерального состава (НИС «АНТАРЕС», НИС «Феодосия») Основные 
особенности их минералогии описаны ранее [10-13]. Объектом исследования 
послужили образцы железомарганцевых образований Центральной и Западно-
австралийской котловин, Восточно-Индийского хребта и района тройного 
сочленения Срединно-Индийских хребтов. Кроме этого для сравнения были 
отобраны образцы железомарганцевых образований Тихого (Поле Кларион-
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Клиппертон, Центрально-Тихоокеанское поле, Перуанская котловина) и Атлан-
тического (поле ТАГ) океанов. Образцы железо-марганцевых конкреций Кала-
митского поля (Черное море) предоставлены для исследования Пунько В. П. 
и были собраны во время тематических работ ДРГП «Причерноморгеология» 
[5-6]. Фазовый состав железо марганцевых конкреций изучался методом рент-
геновской дифракции по методике разработанной раннее [8-10].

Был отобран ряд проб с широкими вариациями химического и минераль-
ного состава. Образцы отбирались таким образом, чтобы одна минеральная 
фаза гидроокислов марганца была представлена двумя пробами: с высоким и 
низким отношением марганца и железа и различными количествами никеля, 
кобальта и меди. Для исследования были выбраны встречающиеся в морских 
и океанических конкрециях минералы: вернадит, бернессит, бузерит I, смеша-
нослойный асболан-бузерит, тодорокит, пиролюзит. Общая характеристика 
проб отобранных для изучения представленна в таблицах 1, 2.

Таблица 1. 
Химический состав и продукты отжига минералов  
марганца океанических железомарганцевых руд.

Морфология, генезис, 
место отбора образцов

Исходный фазо-
вый состав

Элементы %
Mn/
Fe

Фазовый 
состав 

продуктов 
отжига 

при 900°С 
Mn Fe Ni Cu Co

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гидрогенная корка. 
Срединно Индийский 
хребет.

вернадит 19,3 17,8 0,22 0,03 0,69 1,08 якобсит
гематит

Седиментационная 
конкреция. Центрально-
Индийское поле

вернадит 20,56 12,75 0,39 0,19 0,22 1,61 якобсит
биксбиит

Диагенетическая кон-
креция. Поле Кларион-
Клиппертон.

бузерит I 28,6 9,8 1,12 0,75 0,03 2,91
якобсит
биксбиит
гаусманит

Диагенетическая 
конкреция. Перуанская 
котловина.

бузерит I 43,2 0,9 0,61 0,28 0,07 45,4 гаусманит

Диагентическая конкре-
ция. Каламитское поле. 
Черное море.

бернессит 8,2 20,1 0,06 0,004 0,01 0,4 якобсит
гематит

Диагентическая кон-
креция. Перуанская 
котоловина

бернессит 31,5 10,5 1,3 0,83 0,04 2,99
якобсит
биксбиит
гаусманит

Гидротермальная корка. 
Поле ТАГ. бернессит 40,1 1,0 0,02 0,02 0,01 39,7 гаусманит

Диагенетическая 
конкреция. Центрально 
Тихоокеанское поле 

смешано слойный 
асболан-бузерит 27,0 6,3 0,98 0,82 0,07 4,29

якобсит
биксбиит
гаусманит

Диагенетическая 
конкреция. Центрально-
Индийское поле

смешанослойный 
асболан-бузерит 54,44 7,13 0,36 0,33 0,02 7,6

биксбиит
гаусманит
якобсит
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гидротермальная корка. 
Восточно– Ин-
дийский хребет. 

тодорокит 49,3 3,2 0,24 0,66 0,04 15,6
гаусманит
биксбиит
якобсит

Гидротермальная корка. 
Восточно– Ин-
дийский хребет

пиролюзит 69,2 0,2 0,03 0.08 0.01 345 гаусманит

Для изучения преобразования минерального состава железомарганцевых 
образований проводилось последовательное нагревание образцов (шаг 1000) 
в интервале температур 20-900°С. До температуры 500°С пробы нагревались 
на стеклянных подложках, а при более высоких температурах в корундовых 
тиглях. Отжиг проводился при заданной температуре в течении 1 часа.

Таблица 2. 
Химический и минеральный состав проб состоящих  

из смеси марганцевых минералов и продукты их отжига

№ 
пробы

Исходный минеральный 
состав, % Элементы, %

Mn/Fe Минеральный состав 
продуктов отжига

бернессит асболан-бузерит Mn Fe

9 37 63 19.9 11.0 1.81 якобсит биксбиит

12 43 57 20.5 8.0 2.56 якобсит биксбиит

11 32 68 30.8 7.5 4.10 якобсит биксбиит гаус-
манит

13 <10 >90 39.6 8.7 4.54 якобсит гаусманит бик-
сбиит

10 69 31 34.4 4.3 7.93 биксбиит гаусманит 
якобсит

Минеральный состав исходных проб и продуктов отжига проводился мето-
дом рентгеновской дифракции на установке ДРОН-3 по разработанной раннее 
методике [5-7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В общем случае структурные преобразования окислов марганца из морских 
и океанических железо-марганцевых конкреций следующие. При темпера-
туре 100°С бузерит I переходит в бернессит, а у смешанослойного асболан-
бузерита наблюдается сдвиг базальных рефлексов в сторону больших углов 2θ, 
что в обеих случаях связано с удалением воды из бузеритовых пакетов (рис.1). 
В вернадите, бернессите и тодороките и пиролюзите изменений не наблюдает-
ся (рис. 2,3).

Продолжение табл. 1
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Рис. 1. Дифрактограммы продуктов отжига бузерита I (а) и смешанослойного асболан-
бузерита (2). 1–якобсит, 2 – биксбиит, 3 – гаусманит

При температуре 200°С на дифракционной картине бузерита I, бернессита, 
смешанослойного асболан-бузерита исчезают базальные рефлексы и остаются 
два отражения с d= 2.44 1.42 Å, которые сохраняются до 600°С. На дифракци-
онных картинах тодорокита и пиролюзита при данных температурах дифрак-
ционные рефлексы сохраняются, хотя интенсивность их падает. 
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Рис. 2. Дифрактограммы продуктов отжига вернадита (а) и бернессита (2)

При температуре 600°С начинается формирование следующих фаз окислов 
железа и марганца: гематит (Fe2O3), якобсит (MnFe2O4), биксбиит ((Mn,Fe)2O3), 
и гаусманит (Mn3O4), которое продолжается до температуры 900°С. Форми-
рующиеся при высоких температурах гематит, якобсит, биксбиит и гаусманит 
имеет следующие структурные отличия. В гематите, имеющим плотнейшую 
гексагональную упаковку анионов кислорода, октаэдрические позиции засе-
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лены катионами железа. Структура якобсита представляет собой плотнейшую 
кубическую упаковку атомов кислорода, в которой октаэдрические и тетраэ-
дрические позиции заселены катионами марганца и железа. У биксбиита ка-
тионами заселены только октаэдрические позиции. Гаусманит имеет кристал-
лическую структуру тетрагональной симметрии и её можно представить как 
плотнейшую кубическую упаковку атомов кислорода искаженную вдоль оси 
четвертого порядка. 

Рис. 3. Дифрактограммы продуктов отжига тодорокита. Условные обозначения на рис.1.

В продуктах отжига окислов марганца выше 600°С мы наблюдаем смесь, 
перечисленных выше минералов. 

Пробы, исходный минеральный состав которых является мономинераль-
ным. Бузерит,I бернессит, пиралюзит характеризующиеся высоким соотноше-
нием марганца к железу (более 3) и различным количеством никеля кобальта 
и меди, переходят в гаусманит. Бузерит I, смешанослойный асболан-бузерит и 
бернессит и тодорокит, характеризующиеся средними соотношениями марган-
ца к железу (отношение 1-3) и различными количествами никеля, кобальта и 
меди, переходят в смесь якобсита, биксбиита и гаусманита. Причем при уве-
личении отношения марганца и железа в исходной пробе количество якобсита 
уменьшается, а гаусманита увеличивается. При этом содержание изменения 
содержания никеля, кобальта и меди не влияет на минеральный состав продук-
тов отжига. Вернадит и бернессит с низким соотношением марганца к железу 
(менее 1) и низкими содержаниями никеля, кобальта и меди переходит в якоб-
сит с примесью гетита (рис.4). 
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Продукты нагревания проб сложенных смесью смешанослойного асболан-
бузерита и бернессита с средними отношениями марганца и железа и высоки 
(отношение 1-3) содержаниями кобальта меди и никеля (суммарное содержа-
ние от 0,5 до 1%) представлены смесью якобсита, биксбиита и гаусманита. 
Соотношения этих минералов в продуктах отжига, так же как и для мономи-
неральных образцов зависит от соотношения марганца и железа в исходной 
пробе. А количество кобальта, меди и никеля, а также исходный минеральный 
состав не влияет на структурные преобразования при температуре 600-900°С.

Рис. 4. Дифрактограммы продуктов отжига при 900°С гидроксидов марганца океанических 
рудных образований. Исходные образцы а – вернадит, б – бузерит I, в – асболан бузерит,  

г – тодорокит, д – бернессит, е – пиролюзит. Условные обозначения: 1 – гематит,  
2 – якобсит, 3 – биксбиит, 4 – гаусманит.
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Определены размеры элементарных ячеек минералов продуктов отжига 
гидроокислов марганца из морских и океанических железо-марганцевых об-
разований. У якобсита во всех изученных образцах параметр а меняется не-
значительно и равен 8.462(7) Å. Также себя ведет и биксбиит (а=9.406(8) Å). 
Параметры элементарной ячейки гаусманита меняются в большей степени. 
Параметр а меняется от 5.7418(4) Å до 5.787(2) Å; параметр с от 9.269(6) Å до 
9.368(1) Å. Столь значительные колебания в параметрах элементарной ячейки 
гаусманита объясняется вхождением изоморфных примесей цветных металлов 
в структуру минерала. В литературе [7] приводятся сведения о гаусманите с 
примесью цинка, который в сравнении с обычным гаусманитом имеет повы-
шенные значения параметра а и пониженные значения параметра с. По нашим 
данным увеличение содержания цветных металлов в исходных образцах дает 
аналогичную картину. Обогащение цветными металлами приводит к увеличе-
нию параметра а и уменьшению параметра с гаусманита.

В гидроокислах марганца со слоистой структурой (вернадит, бернессит, бу-
зерит I, смешанослойный асболан-бузерит) при температуре выше 100°С на 
дифрактограммах остаются только рефлексы типа 100 и 110, Что объясняет-
ся тем, что удаление воды из структуры минерала приводит к нарушению пе-
риодичности кристаллической структуры вдоль оси с. Туннельная структура 
тодорокита и пиролюзита до температуры 600°С остается устойчивой. При 
температуре 600°С и выше начинается образование гематита (Fe2O3), якобсита 
(MnFe2O4), биксбиита ((Mn,Fe)2O3), и гаусманита (Mn3O4). Образование гема-
тита и якобсита, либо биксбиита и гаусманита зависит только от соотношения 
марганца и железа в исходной пробе и не зависит от минерального состава ис-
ходного образца и содержания в нем никеля, меди и кобальта. 

Характер преобразования гидроокислов марганца из морских и океаниче-
ских железомарганцевых образованиях при температуре 200-500°С отражает 
различие в структуре тодорокита и других изученных нами минералов. Осно-
ву структуры гидроокислов марганца слагают [MnO6] октаэдры, различное 
сочленение которых дает слоистые (бузерит I , бузерит II, бернессит, асбо-
лана, вернадит) и туннельные (тодорокит, пиролюзит) структуры. В окислах 
марганца со слоистой структурой при температуре выше 100°С происходит 
разрыв водородных связей между слоями марганцевых октаэдров и разупоря-
дочивание этих слое вдоль оси с. Оставшиеся на дифрактограммах рефлексы 
с hkl 100 и 110 могут отвечать отражениям от непериодически чередующихся 
вдоль оси с слоев марганцевых октаэдров. Подобная дифракционная картина 
характерна и для вернадита. Туннельная структура тодорокита до 600°С оста-
ется устойчивой. 

Направленность преобразований гидроокислов марганца при нагревании 
отражает общность их структурного мотива (рис.5). При воздействии тем-
пературы меняется только способ сочленения слоев и лент марганец кисло-
родных октаэдров. При 100°С в результате дегидратации бузеритовые пакеты 
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сжимаются, а при 200°С в гидроокислах со слоистой структурой происходит 
разрушение связей между слоями марганцевых октаэдров. В интервале тем-
ператур 200-600°С структура слоистых окислов марганца представляет собой 
непериодически чередующиеся вдоль оси с фрагменты слоев [MnO6] октаэ-
дров. Кристаллическая структура минералов марганца с туннельным типом 
кристаллической структуры (тодорокит, пиролюзит) остается устойчивой до 
600°С. Выше 600°С слои марганцевых октаэдров всех изученых нами мине-

 
  Рис. 5. Схема преобразований гидроокислов марганца из океанических  

рудных образований при нагревании
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ралов начинают формировать плотнейшую кубическую упаковку типа шпине-
ли. Картина превращений гидроокислов марганца при высоких температурах 
представляется следующим образом. При преобладании железа над марганцем 
при высоких температурах формируется гематит и якобсит. При увеличении 
содержания марганца в исходной пробе в пробукткх отжига гематит отсутству-
ет, и совместно с якобситом образуется биксбиит. Далее с увеличением содер-
жания марганца в продуктах отжига появляется гаусманит, что соответствует 
области разрыва смесимости в данной системе. При дальнейшем увеличении 
отношения марганца и железа якобсит прекращает формироватся и вследствии 
понижения температуры перехода Mn2O3 в Mn3O4, количество гаусманита воз-
растает.

Направленность фазового перехода при высоких температурах от гематита 
и якобсита к биксбииту и гаусманиту зависит прежде всего от соотношения 
марганца и железа в исходной пробе, и не зависит от минерального состава 
исходного образца. Цветные металлы в продуктах отжига не образуют само-
стоятельных фаз, а изоморфно входят в структуру гаусманита. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, картина превращений гидроокислов марганца при высоких 
температурах представляется следующим образом. При преобладании желе-
за над марганцем в исходной пробе при высоких температурах формируется 
гематит и якобсит. При увеличении содержания марганца в исходной пробе 
в продуктах отжига гематит отсутствует, и совместно с якобситом образуется 
биксбиит. Далее с увеличением содержания марганца в исходной пробе в про-
дуктах отжига появляется гаусманит, что соответствует области разрыва сме-
симости в данной системе. При дальнейшем увеличении отношения марганца 
и железа якобсит прекращает формироваться и количество гаусманита возрас-
тает. 

Таким образом, направленность преобразований гидроокислов марганца из 
морских и океанических железомарганцевых образований при нагревании от-
ражает общность их структурного мотива. При воздействии температуры ме-
няется только способ сочленения слоев и лент марганец-кислородных октаэ-
дров и меняется их упорядоченность.
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ТРАНСФОРМАЦIЙНI ПEРЕТВОРЕННЯ ГIДРООКИСЛIВ 
МАНГАНУ З ЗАЛIЗО-МАНГАНЕВЫХ УТВОРЕНЬ СВІТОВОГО 
ОКЕАНУ ПРИ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ

Резюме
Наведено дані вивчення зміни мінералогічного складу залiзоманганевих утворень 

різних районів Світового океану і Чорного моря при нагріванні. Дослідження, що 
були проведені дозволили вточнити кристалохімічні особливості гідроокіслів манга-
ну, особливості температурних перетворень гідроокіслів мангану різного генезису і 
хімічного складу. Запропоновано схему трансформаційних перетворень гідроокіслів 
мангану при нагріванні. Виявлені особливості можуть бути використані при розробці 
технологічних процесів збагачення морських і океанічних залізо-манганевих утворень.

Ключові слова: мінерали мангану, перетворення кристалічної структури, 
рентгенівська дифракція. 
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TRANSFORMATIONAL CONVERSIONS OF MANGANESE 
HYDROXIDES FROM FERROMANGANESE DEPOSITS OF THE 
WORLD OCEAN UNDER THE INFLUENCE OF TEMPERATURE

Abstract
The paper is aimed at investigation and characterization as well as at crystal-chemical 

interpretation of products of thermo conversions of manganese hydroxides from ferroman-
ganese deposits from different areas in the World Ocean. The results of research which are 
represented in this paper give notions about features of crystal-chemical conversions of man-
ganese minerals with different types of crystal structure, different chemical composition and 
genesis when they are heated. This allows to generate new diagnostic criteria of these miner-
als and valuation of such type of mineral resources. Such common minerals, in marine and 
oceanic nodules, as vernadite, birnessite, buzerit I, mixed-layer asbolan– buzerit, 
todorokit and pyrolusite, were selected for further research. The samples were taken in cer-
tain way to have one mineral phase of manganese hydroxide which is represented by two 
preparations: one of which is with high ratio of iron and manganese, and the other one with 
low ratio, and with different quantities of nickel, cobalt and copper. 

To study changes of mineral composition of ferromanganese deposits the samples were 
heated in consecutive order in the range of temperatures 20-9000 С. The mineral composition 
of initial samples and the products of annealing was determined by means of x-ray diffrac-
tion.

Transformations of manganese hydroxides under the influence of high temperatures are 
as follows: if iron is a dominant component in the initial sample, hematite and yakobsite 
will be formed; if manganese content will be increased in the initial sample then hematite 
is absent in the products of annealing and along with yakobsite such mineral as biksbiit ap-
pears. Later on, with incensement of manganese content in the initial sample such mineral as 
gausmanite appears in the products of annealing which corresponds to the area of disruption 
of miscibility in the system. Along with farther incensement of the ratio between iron and 
manganese, such mineral as yakobsite cannot be formed anymore and the quantity of gaus-
manite increases. Initial mineralogical composition of the sample determines the character of 
conversions of crystal lattice up to 7000 C. The composition of the final products of annealing 
depends first of all on the ratio Mn/Fe in the sample.

Thus, the trend of transformation of manganese hydroxides from marine and oceanic fer-
romanganese deposits under the influence of heating depicts commonality of their structure. 
Under the influence of temperature on manganese-oxygen octahedrons only the way of con-
nection between layers and bands and their order can be changed. The scheme of transforma-
tional conversions of manganese hydroxides is suggested in the paper.

Keywords: minerals manganese, conversion of the crystal structure, X-ray diffraction.
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ПОЗДНЕПЕЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВОЕ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ШЕЛЬФЕ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

Представлены результаты исследований фациального состава донных отложений 
северо-западного шельфа Черного моря в позднеплейстоцен-голоценовое время, а так 
же приведены данные о мощностях и скоростях накопления голоценовых осадков. 
Анализируются причины изменения фациального состава, такие как колебания уровня 
Черного моря, влияние речного стока и рельеф района исследований. 

Ключевые слова: фации, скорости осадконакопления, мощности голоценовых 
донных отложений, северо-западный шельф Черного моря.

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы палеогеографических реконструкций и воссоздания истории 
геологического развития Черного моря в позднеплейстоцен-голоценовое 
время разрабатывались в течение достаточно длительного времени, как 
отечественными учеными [1-6, 10], так и зарубежными [21-24]. За последние 
несколько десятилетий был накоплен обширный фактический материал, позво-
ливший дополнить представления о процессах осадконакопления на северо-
западном шельфе Черного моря [12, 17-20 и др.]. Актуальность, теоретичес-
кое и практическое значение заключается в том, что представленные в статье 
результаты исследований, детализируют информацию о условиях осадконако-
пления и палеогеографии и являются неотъемлемой частью при установлении 
участков шельфа, на которых существовали благоприятные условия для фор-
мирования месторождений полезных ископаемых. Целями работы являются 
характеристика фаций донных отложений шельфа и определение скоростей 
осадконакопления в позднеплейстоцен-голоценовое время. Для достижения 
поставленных целей решались следующие задачи:

– изучен фациальный состав донных отложений;
– охарактеризованы рельеф изучаемого района, мощности и скорости на-

копления голоценовых донных отложений.
Объектом исследований являются фации и палеогеографические особен-

ности осадконакопления. Предмет – донные отложения северо-западного 
шельфа Черного моря в позднеплейстоцен-голоценовое время. 

© Н. В. Тюленева, 2014
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенные исследования основаны на обобщении фактического мате-
риала, полученном в разные годы морской геологосъемочной партией ГРГП 
«Причерноморгеология», а также лабораторией морской геологии и геохи-
мии ОНУ имени И. И. Мечникова. Данный фактический материал включает в 
себя обширную базу данных, в которую входят результаты анализов более чем 
3000 скважин вибропоршневого и более 250 скважин колонкового бурения. 
Рай он исследований ограничивается с юга изобатой -55 м, с севера – положе-
нием современной береговой линии (рис. 1). 

Рис.1. Схема фактического материала.  
1. вибропоршневые и колонковые скважины; 2. изобаты (в м)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период максимальной стадии оледенения ~22-19 тыс. л.н. [25] значитель-
ное понижение уровня Мирового океана, которое составило около 130 м [2], 
явилось следствием консервации огромного количества влаги в покровных 
ледниках. Как следствие, регрессия такого масштаба отразилась и на уров-
не моря в Черноморском бассейне. В литературных источниках указываются 
различные данные о уровне понижения Черного моря в эпоху максимума 
регрессии. Приводятся данные о положении береговой линии до отметок – 
100, – 110 м (А. Б. Островский и др., 1977), – 90 м (П. В. Федоров, 1982), – 80, 
-90 м (П. Ф. Гожик и др., 1989), – 140, – 150 м (Б. Райян и др., 1997), – 60 м 
(А. А. Свиточ и др., 1998), – 100 м, (В. В. Янко-Хомбах, 2006). Понижение 
уровня моря в этот период, обусловило значительный эрозионный врез рек в 
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пределах северо-западного шельфа. Рельеф района исследований унаследован 
от позднеплейстоценовой поверхности выравнивания и является реликтовым 
аккумулятивно-эрозионным. До начала черноморской трансгрессии поверх-
ность северо-западного шельфа представляла собой аллювиальную равнину, 
с водораздельными пространствами, сложенными лессовидными суглинками. 
Она формировалась под влиянием неоднократных перестроек крупных палео – 
речных систем Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра и др. [18, 19]. В ходе 
черноморской трансгрессии шельф был затоплен морем, а поверхность релье-
фа была частично выположена, благодаря накоплению осадков [17]. Поверх-
ность шельфа усложнена системой палеодолин (палео-Дунай, палео-Днестр, 
палео-Днепр, палео-Южный Буг, палео-Каланчак), которые сформировались в 
условиях суши, когда весь район находился выше уровня моря, а также други-
ми палеогеоморфологическими элементами рельефа, такими как палеотерра-
сы, бары, пересыпи, древние береговые линии. Формирование этой обширной 
выровненной поверхности произошло в предновоэвксинское время, в период 
поздневюрмского материкового оледенения. 

Позднеплейстоцен-голоценовые фации донных отложений. Неоднократные 
изменение положения береговой линии в позднем плейстоцене и голоцене обу-
славливали смену условий осадконакопления. В пределах исследуемого рай-
она распространены континентальные фации на акватории шельфа, которые 
представлены следующими генетическими типами отложений: аллювиальные, 
эоловые и смешанные эолово-делювиальные. Аллювиальные отложения сложе-
ны осадками причерноморско-голоценовой (верхнеплейстоцен-голоценовой) 
[11], первой и второй надпойменных террас и широко распространены на 
северо-западном шельфе Черного моря. Обычно аллювиальные образования 
ориентированы с севера на юг. Данные осадки сложены серыми, кварцевыми 
разнозернистыми песками, с примесями алеврита, глины, раковинного и рас-
тительного детрита; алевритами, плотными глинами и торфяными прослоями. 
Как правило, торф залегает в кровле аллювиальных отложений, в пойменных 
частях, однако встречаются прослои торфа и в средних частях разреза. Мощ-
ность изменяется от нескольких миллиметров до 1 – 2 см. Цвет пород черный 
или темно-коричневый, они сложены обуглившимися остатками стеблей, ли-
стьев и кусками древесины. Примеси в торфах бывают алевритистые, песча-
ные, часто с редкими включениями или примесью раковинно-детритового ма-
териала. Фауна представлена Viviparus viviparus (Linne), Dreissena polymorpha 
(Pallas), Dr. rostriformis (Desh.), Lithoglyphus naticoides (C. Pff), Clessiniola 
variabilis (Eichw), реже Unio stevenianus, Planorbis planorbis (Linne), Theodoxus 
fluviatilis (Linne), Valvata piscinalis (Mull), Fagotia esperi (Fer.), F. acicularis 
(Fer.), Ervilia sp., Bithynia leachii (Sheppard), Gyraulus gredleri, Armiger crista 
(Linne), Segmentina nitida (Mull.), Amnicola steini (Martens), Acroloxus lacustris 
(Linne), Sphaerium rivicola (Lam.) Верхненеоплейстоценовые эоловые образо-
вания наибольшее развитие получили на Одесской банке и Кинбурнской косе, 
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где они перекрывают дельтовый комплекс древнего Днепра. Абсолютные от-
метки кровли эоловых отложений изменяются от -5 до -18 м. Мощность до-
стигает 15 – 17 м. Они представлены в основном песками, реже – супесями. 
Пески хорошо сортированные, однородные, мелкозернистые, пылеватые, цвет 
желтовато-серый, серый, серовато-желтый. Супеси легкие, пластичные, с ред-
кими включениями мелкого неопределимого детрита, цвет – желтовато-серый, 
серый, серовато-желтый. Данные отложения залегают в виде отдельных ма-
ломощных линз (до 0,5 м) в песчаной толще эоловых образований. Эолово-
делювиальные отложения верхнего неоплейстоцена перекрывают комплекс ал-
лювиальных образований на отдельных участках мелководной части шельфа и 
широко развиты на территории современной суши, а так же на участках шель-
фа между Будакским и Бугским лиманами и в районе Тендровского и Ягорлык-
ского заливов. Абсолютные отметки кровли изменяются от -17 до -2 м. Мощно-
сти достигают 5 – 6 м. Рассматриваемые отложения представлены суглинками 
и супесями. Суглинки комковатые, тугопластичные, с включениями карбона-
тов и железомарганцевых бобовин, цвет буровато-желтый, серовато-желтый, в 
кровле с зеленоватым оттенком. Суглинки залегают преимущественно в верх-
ней части разреза эолово-делювиальных отложений. Супеси серовато-желтого, 
желтовато-серого цвета, пластичные, как правило, залегают в основании раз-
реза эолово-делювиального комплекса.

Континентальные отложения, несогласно, с четким контактом перекры-
ваются солоновато-водными новоэвксинскими образованиями, которые сло-
жены в основном мелкозернистыми песками, зеленовато-серыми, серыми, 
квар цевыми с примесью ракуши, раковинно-детритового материала и алев-
рита; ракушечниками, светло-серыми, с примесью песка. Фауна представле-
на солоновато-водными каспийскими моллюсками, такими как Dr. polymorpha 
(Pallаs), Dr. rostriformis (Desh.), Monodacna caspia (Eichw.), Micromelania caspia 
(Eichw.), Hypanis plicatus (Eichw.), Clesseniola variabilis (Eichw.), Viviparus 
viviparus (Linne). 

Раннеголоценовые отложения (бугазские слои) представлены ракушечника-
ми мелкими, серыми, светло-серыми, с примесями алеврита и песка; илом мел-
коалевритовым, серовато-зеленым, с примесью песка и раковинно-детритового 
материала. Фауна: Dr. polymorpha (Pallаs), Micromelania caspia, Dr.  rostriformis 
(Desh.), Hypanis plicatus (Eichw.) в южной части района исследований, на глуби-
нах более 48 метров, встречаются такие первые средиземноморские вселенцы, 
как двустворчатые моллюски Mytilus galloprovincialis (Lam.) и Cardium edule 
(Linne.). Условия, благоприятные для формирования отложений с каспийской 
солоновато-водной фауной, видимо, все еще существовали на северо-западном 
шельфе в раннем голоцене в то время, когда связь бассейна со Средиземным 
морем уже возобновилась. Возможность существования каспийской фауны 
после возобновления притока соленых средиземноморских вод, обеспечива-
лась поступлением огромного количества пресной воды со стоком таких круп-
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ных рек как Днепр, Южный Буг и Дунай. Суммарный приток пресной воды в 
пределах северо-западного шельфа Черного моря наибольший в пределах всей 
акватории бассейна и составляет 79.59 % [7]. Таким образом, распресняющий 
эффект мог обусловить длительность формирования переходного слоя донных 
отложений со смешанной, солоновато-водной каспийской и средиземномор-
ской фауной [15]. По мнению В. М. Сорокина и П. Н. Куприна [13], данный 
слой накапливался в течении 1.6 – 1.7 тыс. лет.

К раннеголоценовым или древнечерноморским, относятся так же и витя-
зевские слои, которые на внешней части шельфа (глубже -37) характеризуются 
господством наиболее эвригалинных морских форм, таких как Cardium edule, 
Corbula mediterranea, Abra ovata, однако выше изобат 15 м, на распреснен-
ных участках шельфа в осадках присутствуют солоноватоводные виды такие 
как: Hypanis angusticostata, H. relicta, Dreissena polymorpha (Pall.), Dreissena 
rostriformis bugensis (Andr.), Adacna vitrea euxinica (Nev.), Valvata piscinalis 
(Mull.), а на более опресненных участках: Turricaspia caspia lincta, T. variabilis 
(Eichw.), Lithoglyphus naticoides (C. Pff.), Viviparus viviparus (L.), Viviparus 
fasciatus (Mull.), Theodoxus pallasi (Lindholm).

Позднеголоценовые образования района исследований (каламитские и дже-
метинские слои), глубже изобаты -37 м представлены алевритовыми и пели-
товыми илами, серых оттенков с примесью раковинно-детритового материа-
ла – обломками и целыми раковинами моллюсков; ракушниками средними, 
мелкими, серыми с оливковым оттенком; песками среднезернистыми, светло-
серого цвета с примесями раковинно-детритового материала. Фауна представ-
лена средиземноморскими моллюсками Mytilus, Cardium exiguum, C. edule, 
Spisula, Rissoa sp., Chione sp., а на распресненных участках шельфа вблизи 
устьев рек и в лиманах распространены солоновато-водные каспийские виды 
моллюсков. 

Скорости осадконакопления в голоценовое время. Абсолютное датирование 
донных отложений, выполненное сотрудниками ГРГП «Причерноморгеоло-
гия» [11], показывает, что временной интервал формирования раннеголоцено-
вых (древнечерноморских) осадков находится в пределах от 10,5 до 7,1 тыс. 
лет назад. Накопление позднеголоценовых (новочерноморских) образований 
началось приблизительно 7 тыс. лет назад и продолжается в настоящее время. 
Определения возраста, приведенные в статье, не калиброваны и основаны на 
результатах анализов радиоуглеродным методом [11]. Датировки не откоррек-
тированы в соответствии с эффектом, который бассейн оказывает на точность 
определений возраста донных отложений в связи с трудностями таких коррек-
тировок. Данный вопрос детально обсуждается в литературе [21-24]. 

Согласно региональному стратиграфическому разделению отложений мор-
ской формации голоцена района исследований, к раннеголоценовым отложе-
ниям (древнечерноморскому подгоризонту) относятся бугазские и витязевские 
слои. Их мощности варьируют в широких пределах – от 0,05 до 1 м на участ-
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ках шельфа с глубинами более 35 м и от 1 до 10 м в северной части шельфа в 
районе палео-Днепра, палео-Днестра и палео-Сараты. Карта подводных форм 
рельефа представлена на рис. 2. 

Рис.2. Карта форм рельефа северо-западного шельфа Черного моря  
(по О. Е. Фесюнову, 2000, с дополнениями). 1. подводные возвышенности; 2. впадины.  

I Одесская банка; II Днепровская впадина; III Днестровская возвышенность;  
IV Западно-Тендровская возвышенность; V Днестровская впадина; VI Будакская 

возвышенность; VII Палео-Сарата; VIII Тендровская возвышенность

В палео-долинах рек мощности осадков намного больше, иногда на порядок 
выше, чем в южной части рассматриваемого района (интервал глубин 35-55 м). 
Мощности осадков в пределах палео-Днепра, палео-Днестра изменяются от 
0,5 до 2 м, и от 5 до 10 м – в районе Одесского залива и Днепро-Бугского 
лимана. Максимальная мощность отмечается в Одесском заливе и составляет 
18,2 м. В районе Одесской и Днестровской банок, а также полуострова Ягор-
лыцкий Кут древнечерноморские отложения отсутствуют, так как эти участ-
ки дна были относительно приподнятыми. Сопоставление схемы мощностей 
древнечерноморских осадков с положением реконструированной береговой 
линии бугазского времени (начало голоцена) [14] показало, что осадконако-
пление определялось наличием лиманов ниже современного уровня моря, в 
которых происходило отложение донных осадков повышенных мощностей. 
Так, контуры палео-Днепра очерчиваются изопахитами 1-2 м, палео-Днестра 
и палео-Сараты – 0,5-1 м.
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Опираясь на данные результатов радиоуглеродных исследований голоцено-
вых донных осадков [11], были определены темпы осадконакопления в древ-
нечерноморское время. Длительность данного временного интервала в сред-
нем составляет 3400 лет. Максимальная скорость седиментации отмечается в 
Одесском заливе и составляет 5,35 м/1000 лет, в Днепро-Бугском лимане – до 
3,5 м/1000 лет, на Днестровском взморье – до 5,3 м/1000 лет, для палео-Сараты 
и палео-Днепра – до 0,8-0,6 м/1000 лет соответственно. На участке шельфа 
с глубинами более 35 м – до 0,3 м/1000 лет. Данные о средних скоростях на-
копления осадков для некоторых районов северо-западного шельфа Черного 
моря приведены в таблице 1. Для таких участков как Одесский залив, Днепро-
Бугский лиман, Днестровское взморье, палео-Днестр, Днепровский желоб, 
палео-Сарата и Западно-Тендровская возвышенность характерны повышен-
ные скорости. В районе Западно-Тендровской возвышенности, в конце древ-
нечерноморского времени, видимо, существовали благоприятные палеогео-
графические и геоморфологические условия для формирования повышенных 
мощностей донных отложений.

Таблица 1. 
Средние значения скоростей осадконакопления, (м/1000 лет)

Районы шельфа Древнечерноморское время Новочерноморское время

Одесский залив 4,95 0,22

Днепро-Бугский лиман 0,67 1,4

Днестровское взморье 1,35 0,36

Днестровская возвышенность 0,06 0,096

палео-Днестр 0,4 0,05

Днепровский желоб 0,33 0,14

Будакская возвышенность 0,09 0,12

палео-Сарата 0,2 0,07

Западно-Тендровская возв. 0,1 0,08

Центральная часть шельфа 0,02 0,05

Мощности позднеголоценовых осадков (новочерноморское время) варьиру-
ют от 0,1 до 0,4 м на внешнем шельфе и от 10 до 20 м в приустьевых участ-
ках на севере рассматриваемого района, где максимум отмечается в Днепро-
Бугском лимане и составляет 20,5 м. Донные отложения новочерноморского 
возраста повсеместно распространены на шельфе. Одесская банка, Днестров-
ская и Тендровская возвышенности очерчиваются изопахитами 0,5; 0,2-0,5 и 
0,3-0,5 м соответственно. Для Днепро-Бугского лимана в среднем характерны 
мощности отложений от 1,5 до 12 м, для Одесского залива – от 0,5 до 5 м, для 



279

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

палео-Днепра – от 0,3 до 5 м, для палео-Днестра – от 0,5 до 5 м и для палео-
Сараты – до 0,15 м. В новочерноморское время области повышенных мощ-
ностей донных осадков также тяготеют к желобам, однако эти области имеют 
меньшую площадь и сдвинуты в северном направлении.

Продолжительность новочерноморского времени в среднем составляет 
7100 лет [11]. Максимальная скорость седиментации характерна для Днепро-
Бугского лимана и составляет 2,9 м/1000 лет. В Одесском заливе скорости 
осадконакопления достигают 0,35 м/1000 лет, на Днестровском взморье – до 
1,4 м/1000 лет, в пределах палео-Сараты – до 0,3 м/1000 м, в Днепровском 
желобе – до 0,2 м/1000 м и на участке шельфа с глубинами более 35 м – до 
0,1 м/1000 лет. На возвышенностях скорости седиментации незначительные и 
изменяются от 3 до 7 см в 1000 лет. 

Обращают на себя внимание участки шельфа палео-Сарата и Будакская воз-
вышенность. В древнечерноморское время для участка палео-Сарата были ха-
рактерны повышенные скорости осадконакопления, тогда как для находящейся 
рядом Будакской возвышенности – низкие скорости (см. табл. 1). Этот факт 
указывает на то, что палео-Сарата в древнечерноморское время выражалась 
как геоморфологический элемент дна. В новочерноморское время отмечаются 
наоборот – низкие скорости осадконакопления в пределах палео-Сараты, что 
видимо, связано с, выполаживанием данного участка дна в доновочерномор-
ское время и заполнением его осадками.

Проведенные исследования подтверждают ранее полученные результаты 
[1, 8, 9, 19], в древне– и новочерноморское время, приустьевым зонам и де-
прессиям на северо-западном шельфе соответствовали области «лавинного» 
осадконакопления. 

ВЫВОДЫ

Палеогеография района исследований (положение береговой линии, ре-
льеф поверхности дна) оказывает значительное влияние на распределение фа-
ций донных отложений. В течении позднегоплейстоцена-голоцена отмечается 
взаимосвязь мощностей донных отложений и форм рельефа дна. Максималь-
ные мощности приурочены к депрессиям и приустьевым участкам в пределах 
шельфа. 

В периоды существований суши на территории современного шельфа, вы-
рабатывался рельеф, обусловивший впоследствии накопление повышенных 
мощностей донных отложений на пониженных участках дна. 

В раннеголоценовое время осадконакопление определялось наличием ли-
манов ниже современного уровня моря, которые в свою очередь соответство-
вали положению палеодолин рек, где накапливались отложения значительных 
мощностей (от 5 до 10 м). Высокие скорости осадконакопления характерны 
для Одесского залива, Днепро-Бугского лимана, Днестровского взморья, 
палео-Днестра, Днепровского желоба, палео-Сараты, что связано с посту-
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плением больших объемов осадочного материала с терригенным стоком рек. 
В Днепровском и Днестровском желобах происходило отложение осадочно-
го материала вблизи древней береговой линии начала голоценового времени. 
Вследствие перемещения береговой линии в северном направлении изменил-
ся характер распределения мощностей осадков. В распределении мощностей 
позднеголоценовых донных отложений отмечаются следующие тенденции: 
так же как и в раннеголоценовое время, повышенные мощности отложений 
формировались в палеодолинах рек на шельфе; такие участки имеют меньшую 
площадь и смещены в сторону современной береговой линии, что видимо, свя-
зано с постепенным выполаживанием рельефа дна. Примером может служить 
район палео-Сараты, который в современном рельефе проявлен слабо, в ре-
зультате выполаживания поверхности за счет накопленных ранее осадков.
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Резюме
Представлені результати досліджень фаціального складу донних відкладів 

північно-західного шельфу Чорного моря в піздньоплейстоцен-голоценовий час, а та-
кож наведені дані про потужності та швидкості накопичення голоценових відкладів. 
Схарактеризовано причини зміни фаціального складу, такі як коливання рівня моря, 
вплив річкового стоку і рельєф району досліджень. 

Ключові слова: фації, швидкості відкладонакопичення, потужності голоценових 
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LATE-PLEISTOCENE – HOLOCENE SEDIMENT ACCUMULATION 
IN THE NORTHWESTERN BLACK SEA SHELF

Abstract
Main purpose of this study is characterization of the facies and paleogeographical features 

of sedimentforming processes. The subject of the study is the Late-Pleistocene – Holocene 
bottom sediments of the Northwestern Black Sea shelf. Methodology includes standard statis-
tical calculations of the thicknesses of bottom marine sediments and their description. Find-
ing: the Late-Pleistocene-Holocene bottom sediments facies’ formation was determined by 
the repeated coastline position changes. The study area recent underwater landscapes were 
formed during the Holocene transgression, when subaerial flats were flooded. The land facies 
within the study area are represented by fluvial, eolian and eolian-deluvil genetic types of 
sediments. The basin underwent significant environmental transformations after reconnection 
with the Mediterranean Sea and within the study are such stages as lacustrine, brackish water 
and marine can be traced. Sediment forming processes were determined by the presence of 
limans during the early Holocene period, which were situated lower than the modern coastline 
and corresponded to the paleoriver valleys’ position. Considerable sediment thicknesses (from 
5 to 10 m) were accumulating during this time. The Odessa bay, Dnieper-Bug liman, Dniester 
coastal waters, paleo-Dniester, Dnieper depression and paleo-Sarata valley are characterized 
by the high rates of deposits accumulation. Thereby, sediment forming environments in the 
study area experienced gradual transformation due to considerable riverin waters inflow that 
is why brackish-water mollusks of Caspian type are wide spread even after the salt Mediter-
ranean water entered the basin. Paleogeographical features such as coastline position and the 
basin bottom relief influenced strongly the bottom facies disposition and its thicknesses. 

Keywords: facies, sedimentforming rates, Holocene bottom sediments’ thicknesses, the 
Northwestern Black Sea shelf.
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НОВАЯ СХЕМА ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НЕОГЕНОВОГО МАГМАТИЗМА ЗАКАРПАТЬЯ

Рассмотрена проблематика совмещения магматических центров с крупными раз-
рывными структурами региона. Основываясь на анализе существующих представ-
лений о неогеновой активности разломов Закарпатья предложено новую динамо-
кинематическую схему неогенового магматизма Закарпатья. Соответственно схеме 
проявления вулканизма связываются с правосторонней зоной скалывания, которая 
сформировалась в пределах Закарпатского прогиба под действием общего субмери-
дионального сжатия.

Ключевые слова: неогеновый вулканизм, Закарпатье, динамо-кинематическая схе-
ма, глубинный разлом, вулканические центры.

ВВЕДЕНИЕ 

Основываясь на теоретических представлениях о развитии магматичес-
ких процессов в условиях растяжения и декомпрессии, тектоническая пози-
ция магматитов часто используется для выяснения палеотектонических полей 
напряжений и кинематики перемещений в разломных системах. Понимание 
напряженно-деформированного состояния в свою очередь способствует кор-
ректному прогнозированию развития рудно-магматических систем во времени 
и пространстве. 

Существующая взаимосвязь между интересным в промышленном отноше-
нии оруденением и неогеновым магматизмом Закарпатья позволяет утверждать 
о актуальности проблемы тектонического контроля неогенового магматизма 
данной территории. Однако существует определенная сложность палеотек-
тонических реконструкций, которая обусловлена слабой обнаженностью ре-
гиона, высокой гетерогенностью донеогенового фундамента и спецификой 
разнопорядковых и разновозрастных разрывов. Эти геологические особеннос-
ти объясняют наличие различных гипотетических представлений о характере 
связи тектонического развития с магматизмом [1-6].

Рассматривая проблему, авторы ставили перед собой задачу объяснить 
механизм формирования неогенового магматизма Закарпатья путем анали-
за взаимного положения тектонических нарушений данной территории и 
образованных в неогене вулканических центров. При этом объект исследо-

© В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко, 2014



285

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

ваний не ограничивался лишь магмоконтролирующими разломами. Анализ 
учитывал всю систему основных разломов Закарпатского прогиба поскольку, 
согласно убеждениям авторов, пути развития магмоконтролирующих и амаг-
матических разломов Закарпатья взаимосвязаны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кайнозойский, главным образом, миоценовый вулканизм был связан с про-
должающейся коллизией и охватывал период около 10-15 млн лет. Его харак-
терными признаками являются большой объем пирокластического материала 
(примерно 20 тыс. км3), преобладание середнекислих лав, антидромный по-
рядок укоренения (от риолитов, риодацитов к андезитам, андезито-базальтам), 
отсутствие масштабных гранитных массивов, петрохимическое сходство с со-
ставом континентальной коры. По данным О. Ступки, З. Ляшкевич и др. [5], пер-
вый этап кайнозойского вулканизма характеризовался ареально-трещиноватым 
взрывным поступлением кислых магм и максимально проявился в Паннонской 
и Закарпатской впадинах, образовав вулканические толщи мощностью до 
700-1000 м с игнимбритов, риолитовых туфов и пемзо-шлаковых потоков (рио-
дацитовая формация). Этими породами заполнена значительная часть площади 
указанных впадин. Второй этап характеризовался более спокойным излиянием 
андезитовых лав, которые сформировали хребты Вигорлат-Гутин, Оаш, Хар-
гита и др. Существует вероятность, что второй этап проходил уже в постколи-
зионных условиях, поскольку вулканиты Вигорлат-Гутинского хребта иногда 
перекрывают неогеновую молассу и недислоцированный подгальський флиш.

Период интенсивного магматизма в Закарпатье длился от гельвета к леван-
тину включительно. Используя данные, полученные В. Соболевым, В. Костю-
ком, Л. Данилович, Е. Малеевым и другими исследователями, Б. Мерлич и 
С. Спитковская выделяют четыре магматические фазы. Однако, основываясь 
на общих данных по магматизму всего Карпатского региона и Паннонской впа-
дины, на сравнении кайнозойских вулканитов и на подсчитанных объемах и ак-
тивности неогенового вулканизма О. Ступка, З. Ляшкевич и др. [5] подали об-
щую схему эволюции магматических процессов в альпийской истории региона 
и выделили только три основные фазы магматизма: мезозойскую, миоценовую 
и плиоцен-плейстоценовую. В мезозойской фазе проявился преимущественно 
ультраосновный и основный магматизм, в миоценовой – средний и кислый, 
в плиоцен-плейстоценовой – щелочной базальтовый. Мел-палеогеновый вул-
канизм, известный в Балканидах (Тимок-Среднегорская зона), не получил в 
Украинских Карпатах существенного развития, и в начале кайнозоя украин-
ская часть Карпат была почти амагматичной.

В. Г. Николаев, на основании стратиграфического расположения и петрогра-
фического состава, выделил три комплекса вулканитов [4]. Нижний комплекс, 
датированный отнангом-нижним бадением представлен преимущественно иг-
нимбритами, липаритами и их туфами. Они простираются поперек Паннонско-
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го бассейна полосой северо-восточного простирания до Закарпатского проги-
ба, где объединяются с новоселицкой свитой. Средний комплекс относится по 
возрасту к среднему бадению-паннону и представлен преимущественно анде-
зитами, андезито-базальтами, дацитами и их туфами. Разновидности среднего 
и кислого состава находятся в неоднозначных соотношениях, что требует от-
дельного рассмотрения. Также в состав данного комплекса относятся гипабис-
сальные образования кислого и среднего состава. По В. Николаеву, основная 
масса вулканитов среднего комплекса расположена вдоль северной и восточ-
ной границы Паннонского бассейна и состоит из отдельных субмеридионально 
удлиненных ареалов. Верхний вулканический комплекс позднеплиоценового-
раннеплейстоценового возраста представлен исключительно базальтами и их 
туфами, распространенными по всей площади Паннонского массива, но на 
очень локальных участках.

Б. Мерличем были описаны отличия в строении Закарпатского прогиба 
(вместе со Словацкой впадиной) и Паннонского массива, которая была заложе-
на еще в процессе варисцийского тектогенеза. Для Закарпатского прогиба ха-
рактерно общее северо-западное простирание региональных структур, а гене-
ральное простирание структур Паннонского массива, разделенного разломом 
Загреб-Кульч на два фрагмента, имеет северо-восточное направление. Б. Мер-
лич замечает, что такое резкое изменение структурного плана возможно только 
при наличии древнего жесткого упора на границе этих двух геоструктур, роль 
которого играет Припаннонская гряда поднятий фундамента, сопряженная с 
разломом Самош, который прослеживается от Гемерид в Словакии к массиву 
Прилука в Румынии. Вместе с последним, гряда является составной частью 
Припаннонского глубинного разлома [3].

При анализе существующих тектонических схем, схем разломов и геоло-
гических карт обнаруживаются значительные расхождения и недостаточный 
уровень аргументации в смысле определения геометрии и генезиса разноран-
говых разрывных нарушений. До сих пор нет единого мнения относительно 
выделения и трассировки глубинноразломных структур. По В. Николаеву из 
всех разломов Паннонии выделяются лишь три глубинных: тектоническая ли-
ния Загреб-Кульч, линия Балатон (разлом Балатон-Дарно) и Трансданубский 
разлом. Остальные крупные разломы к категории глубинных В. Г. Николаев не 
относит [4]. Однако существует мнение ряда исследователей [3,6,8], которые 
относят к этой категории Закарпатский и Припаннонский разломы в Закарпа-
тье и ряд разломов в прилегающей к Закарпатью Припаннонии (линии Самош, 
Горнад и др.). Следует отметить, что одним из важнейших признаков глубин-
ности разломов считается наличие и характер магматических проявлений в 
пределах их зон. Неоднозначный характер взаимосвязи между расположением 
магматических центров и крупными разломами и является причиной сомнений 
в глубинности последних.

Следует отметить, что в середине XX века широко распространялась идея о 
аналогии магматизма Карпат и современных островодужных систем. Толчком 
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для этой идеи служило появление и развитие плейт-тектонических построе-
ний. Исследователи пытались изучить механизм и направление движений 
плит, найти в структуре региона зону субдукции и другие элементы тектоники 
плит, однако результаты исследований оказались неоднозначными. Так, зона 
субдукции проводилась в Предкарпатском, Закарпатском прогибах и в зоне 
Пеннинских скал, но геофизическое изучение территории не зафиксировало 
четких признаков глубоководного желоба в регионе [5].

В настоящее время, как для Паннонии вцелом, так и для Закарпатского 
прогиба вчастности, роль крупных разломов в формировании и размещении 
магматических образований является практически общепризнанной [2,3,4,8]. 
Однако, при этом отмечается, что совмещение магматических центров с круп-
ными, в том числе и глубинными разломами, является частичным. По данным 
В. Николаева, даже наиболее глубинные базальты трудно связать с глубинны-
ми разломами. Большинство вулканитов связаны только с региональными, или 
вовсе не связаны с крупными разрывными нарушениями [4]. Такая неодно-
значность в полной мере касается Закарпатского и Припаннонского глубинных 
разломов. Выгорлат-Гутинская вулканическая гряда, которая является самой 
мощной в Закарпатье, частично контролируется северо-западным фрагментом 
Закарпатского, частично – юго-восточным звеном Припаннонского глубинных 
разломов. Также, кроме указанных структур древнего заложения, магмокон-
тролирующее значение в Закарпатье имеют различно ориентированные моло-
дые разрывные нарушения, возникшие преимущественно в послетортонское 
время. Один из таких разломов контролирует центральное звено Выгорлат-
Гутинской гряды. 

По данным [5] в середине-конце миоцена центры вулканизма смещаются на 
восток, юго-восток в пределах Выгорлат-Гутинского и Келиман-Харгитского 
хребтов, сложенных преимущественно андезитами (андезитовая формация). 
Это подтверждается исследованиями А. Глевасской. Согласно ее исследовани-
ям, вулканические породы в массивах Выгорлат, Попричный, Анталовский и 
Маковица имеют возраст 12,7-11,4 млн.р., палеовулкана Дехманив Верх, Боль-
шой Дол, Большой Шоллес датируются 11,4-9,8 млн.л., массив Оаш-Гутин 
имеет возраст 10-9,4 млн.л, массивы Калиман, Гургиу, Харгита датированные 
8,6-5,3 млн.л. [1]. Наличие игнимбритов, шлаковых лав свидетельствует о на-
сыщенности магм флюидами и их активное извержение вдоль локальных осла-
бленных зон разломов, возникающих в процессе коллизии. Последовательное 
раскрытие разломов, их углубление привели к образованию магматических 
очагов сначала в гранитной части континентальной коры (риодацитовая фор-
мация), затем в базальтовой (андезитовая формация), что объясняет антидром-
ный порядок поступления магм и состав захваченных коровых ксенолитов.

Следует отметить, что особенно интенсивное развитие молодых разломов 
зафиксировано в Чопской впадине. Чопская цепь «похороненных вулканов» в 
целом параллельна Припаннонской тектонической зоне, хотя вулканические 
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центры в одних случаях тяготеют к Припаннонской зоне, в других – отдаленны 
от нее в сторону прогиба, в соответствии с расположением молодых разры-
вов [3]. Возраст вулканитов Чопской впадины, в целом, более ранний, чем в 
Выгорлат-Гутинской гряде; лишь поздние их проявления совпадают во вре-
мени. Достаточно аргументированным представляется также миграция магма-
тизма в центральном (субмеридиональном) звене Выгорлат-Гуты: по радио-
логическим и палеомагнитным данным возраст магматитов омолаживается с 
севера на юг [1]. Обобщая эмпирические данные по развитию во времени и 
пространстве разрывных дислокаций и магматических процессов стоит отме-
тить, что установление генетических связей между ними требует более под-
робных структурно-тектонических и динамо-кинематических характеристик. 
Полезным на этом пути может быть анализ определенных динамических и 
кинематических схем и моделей тектоно-магматической активизации региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительный структурно-парагенетический анализ сетки разнопо-
рядковых разломов в пределах Закарпатья и прилегающих районов вместе с 
данными о распределении магматических центров в пространстве и време-
ни, позволил предложить новую динамо-кинематическую схему неогеновой 
тектоно-магматической активизации [7]. Согласно ей в связи с общим для всей 
Карпатской складчато-покровной системы субмеридиональным сжатием в 
пределах Закарпатского прогиба реализовывалась правосторонняя зона скалы-
вания, сформированная в условиях структурного парагенезиса правого сдвига. 

На рис.1 показана принципиальная схема строения зоны правого сдвига. 

Рис. 1. Соотношения между разнотипными эшелонованными разломами в зоне правого сдвига. 
Ориентация кинематических осей: σ1-ось максимального сжатия; σ3-ось максимального 

растяжения; R, R’– спряженные риделевские системы; Т-трещины отрыва;  
Р-система, симетричная к R. 
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Соотношения между разнотипными разрывами в ее пределах соответству-
ют условиям гомогенной и непрерывной среды без учета внутренних деформа-
ций при типичном угле скалывания (30°). Начальные углы между этими разры-
вами, расчленяют зону сдвига на блоки, изменяются в процессе межблочных 
проскальзывания и вращений. Ширина зоны сдвига является функцией вели-
чины относительных перемещений породных масс в ее пределах. Плотность 
разломов и перемещения по ним растет в местах реализации идеального среза, 
которое не обязательно совпадает с осевой плоскостью зоны сдвига [9].

Рассматривая систему активных в неогене разломов Закарпатья и приле-
гающих районов, стоит отметить близость их структурного рисунка к параге-
незису разрывов в зоне простого сдвига (рис. 2). 

Рис. 2. Схема главных тектонических нарушений Закарпатського прогиба  
(за В. П. Гречко, М. Г. Приходько). Номерами обозначены дизюнктивы: 1-Гашпарский, 

2-Рафайловский, 3-Мукачевский, 4-Иршавский, 5-Петровский, 6-Оашский, 7-Лужанский, 
8-Великоугольский, 9-Тересвинский, 10-Водницкий, 11-Северно-Пеннинский, 12-Южно-

Пенниский, 13-Данилово-Тереблянский, 14-Реметский, 15-Ивановско-Вишевский, 16-Геченский.

На севере зона скалывания ограничивается прямолинейной зоной Закар-
патского глубинного разлома с северо-западным простиранием и субверти-
кальным падением. Южная граница менее четкая. Она охватывает зону между 
Припаннонским глубинным разломом и линией Самош (Сомеш), где сдвиго-
вые перемещения усложнялись, вероятно, поворотом тектонических блоков. 
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Указанные ограничения зоны скалывания соединены S-образной структурой 
Выгорлат-Гутинской вулканической гряды. Центральное звено Выгорлат-Гуты 
ориентировано под углом около 50о к зоне Закарпатского глубинного разлома. 
Примерно такую же позицию занимает Прешовская вулканическая гряда. Вы-
сокая магматическая активность характеризует их как структуры растяжения, 
которые прогрессировали с севера на юг. 

Усиление несоосных перемещений в зоне скалывания приводит к повороту 
как структур отрыва с последующим их разрастанием, так и сколов Риделя. 
Эти магмоактивные структуры вместе с обозначенными фронтальными зона-
ми сколового типа определяют зону простого правого сдвига, осложненную 
густой сеткой разнопорядковых и генетически разнотипных разрывов. 

ВЫВОДЫ 

Выявление геологически аргументированной и достаточно полной для 
корректного динамического анализа сетки разрывов, в том числе активных 
в неогене – дело будущего. Закрытость территории обусловила фрагментар-
ность фактических данных, для большинства разломов очень приблизительно 
определены элементы залегания и генетический тип. Наиболее полными и до-
стоверными представляются карты разрывов, составленные для рудных полей 
с использованием данных по бурению и горных выработках. 

Предложенная схема дает новое представление о динамо-кинематическом 
контроле неогенового магматизма Закарпатья. Схема является перспективной 
не только в теоретическом плане, но и для прогнозно-поисковых работ, хотя и 
требует дополнительного обоснования.
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НОВА СХЕМА ГЕОДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ НЕОГЕНОВОГО  
МАГМАТИЗМУ ЗАКАРПАТТЯ

Резюме
Розглянуто проблематику суміщення магматичних центрів із крупними розривними 

структурами регіону. На основі аналізу існуючих уявлень щодо неогенової активності 
розломів Закарпаття запропоновано нову динамо-кінематичну схему неогенового маг-
матизму Закарпаття. Згідно з нею прояви вулканізму пов’язуються з правосторонньою 
зоною сколювання, що утворилась в межах Закарпатського прогину під дією загально-
го субмеридіонального стиснення. 

Ключові слова: неогеновий вулканізм, Закарпаття, динамо-кінематична схема, гли-
бинний розлом, вулканічні центри
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THE NEW GEODYNAMIC CONTROL SCHEME OF THE NEOGENE 
VOLCANISM IN TRANSCARPATHIA

Abstract
The intensive tectonophysical research in the Transcarpathia began in the 50s of the twen-

tieth century and used kinematical as well as structural and paragenetic analysis in combina-
tion. Plenty of sublatitudinal and submeridional tectonic dislocations in the Transcarpathian 
trough were found during the research.

The preliminary structure-paragenic analysis of the Transcarpathian faults grid as well 
as magmatic center distribution data permit to suggest the new dynamo-kinematical scheme 
of Neogene volcanism in Ukrainian Carpathians. According to this scheme the general sub-
meridional compression process of Carpathian fold system caused the right-side split zone 
in Transcarpathia. 

The split zone is restricted on the north by Transcarpathian deep fault that has north-
western strike and subvertical decline. The southern boundary is not so clear. It includes 
the territory between Samozh (Somezh) fault and Pannonian deep fault, where dislocation 
movements were complicated, probably, by shifting of the tectonic blocks. The split zone 
and magmatic active structures of dilatation form the flaw structural paragenesis, which is 
complicated by faults of higher degree (synthetic R-splits and antithetic R’-splits). On some 
geological maps faults with ancillary P-splits can be found. Intensification of noncoaxial 
movement in the split zone activates the turning of break structures (which causes their ex-
tension) and Riedel splits. 

The suggested geodynamic control scheme of Neogene volcanism in Transcarpathia 
is perspective both in theoretical and research prospects with further substantiation of this 
scheme. 

Key words: Neogene volcanism, Transcarpathia, deep fault, dynamo-kinematical 
scheme, volcanic centers.
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РОЛЬ ГІДРОГЕОХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ 
КАРСТОУТВОРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ  
РІВНЕНСЬКОЇ АЕС

Вивчено вплив гідрогеохімічних факторів на активізацію карстових процесів в 
умовах антропогенного навантаження. Втановлено наявність статистично значи-
мих кореляційних зв’язків між кількостями вільних іонів кальцію та величинами 
коефіцієнтів фільтрації, температури та значеннями рН підземних вод водоносно-
го комплексу у верхньокрейдових відкладах. Застосовано методи непараметричної 
кореляції та множинної лінійної регресії.

Ключові слова: Рівненська АЕС, карстовий процес, коефіцієнт кореляції Спірмена, 
множинна лінійна регресія.

ВСТУП

В умовах постійного антропогенного навантаження на навколишнє природ-
не середовище в підземній гідросфері відбуваються зміни з тенденцією до по-
гіршення її гідрогеохімічного стану. Цей факт змушує займатись моніторингом 
підземної гідросфери та приймати заходи з попередження чи мінімізації цього 
впливу.

Постановка проблеми дослідження. На території досліджень головними 
об’єктами, які чинять антропогенний вплив є: Рівненська АЕС, її інфраструк-
тура та 2 діючих водозабори. Комплексна робота цих господарських об’єктів 
призводить до змін хімічного складу підземних вод, температурних, геофіль-
траційних та гідродинамічних змін у водоносних комплексах. Саме це створює 
сприятливі умови для динамічного розвитку одного з небезпечних інженерно-
геологічних процесів, які мають місце на території дослідження – карстового 
процесу.

Метою роботи є виявлення комплексного впливу від дії гідрогеохімічних 
факторів (геофільтраційних, гідродинамічних, температурних та гідрохіміч-
них) на активізацію карстового процесу та оцінка його величини.

© А. С. Бровко, О. О. Харченко, 2014
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Об’єктом дослідження є водоносний комплекс у верхньокрейдових відкла-
дах. Предметом дослідження виступають гідрохімічні, температурні, геофіль-
траційні та гідродинамічні зміни у водоносному комплексі у верхньокрейдо-
вих відкладах.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для опрацювання експериментальних даних і пошуку зв’язку між ними було 
застосовано методи непараметричної кореляції та множинної лінійної регресії.

Виявлення кореляційних зв’язків проведено попарно для величин дослі-
джуваного показника (кількості вільних іонів кальцію в підземних водах во-
доносного комплексу у верхньокрейдових відкладах) з величинами факторів 
впливу. Для цього застосовано ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена, який 
використовується для виявлення значущості зв’язку між явищами і виражає 
ступінь залежності між двома наборами рангів. Суть полягає в тому, що кожен 
набір даних розбивається на ранги, а потім знаходиться величина подібності 
між ними. Спостереженням зі зв’язними рангами присвоюють усереднені зна-
чення тих рангів, які можна було б приписати цим спостереженням тоді, коли 
вони не були б зв’язними. Область зміни коефіцієнта знаходиться в межах від 
-1 (повний обернений зв’язок) до 1 (повний прямий зв’язок) [3].

Виявлення зв’язку між факторами та оцінка його величини відбувалась на 
основі багатофакторного аналізу – комплексного методичного підходу для ви-
вчення факторів впливу на величину досліджуваного показника. За умови, що 
фактори знаходяться в причинно-наслідкових зв’язках із досліджуваним по-
казником, факторній моделі можна дати адекватну інтерпретацію та провести 
аналіз та оцінку впливу кожного фактора на активізацію карстового процесу.

Практична реалізація багатофакторного аналізу передбачає визначення 
типу факторної моделі. В даному випадку доцільним є застосування детермі-
нованого багатофакторного аналізу, адже існує зв’язок факторів з досліджува-
ним показником, коли зі зміною аргументу відбувається зміна функції. 

Дослідження проводилось в середовищі програмного продукту STATIS-STATIS-
TICA 6.0 із застосуванням методів непараметричної кореляції та множинної 
лінійної регресії.

Обгрунтування факторів впливу на розвиток карстового процесу. До 
головних гідрогеохімічних факторів, які можуть призводити до активізації 
карстового процесу, авторами було віднесено геофільтраційні, гідродинамічні, 
температурні та гідрогеохімічні.

Геофільтраційні параметри водоносних комплексів значною мірою вплива-
ють на стан підземної гідросфери і є одним із факторів активізації карстових 
процесів. Геофільтраційні властивості водоносних комплексів доцільно оха-
рактеризовувати через величини коефіцієнтів фільтрації підземних вод (Кф). 
Залежно від умов в навколишньому природному середовищі величини коефі-
цієнтів фільтрації можуть прямо чи обернено впливати на вилучення вільних 
іонів кальцію з карбонатних порід, тобто на їх розчинення.



295

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

Гідродинамічний стан системи відображає ступінь антропогенного наван-
таження від дії водозаборів та втрат води з гідротехнічних споруд. Спосте-
реження за гідродинамічним станом системи відбуваються через проведення 
моніторингових досліджень у спостережних свердловинах та вимірювання 
глибини залягання статичних рівнів (Нст) у них. Саме від глибин залягання 
статичних рівнів та амплітуди його коливань може залежати тривалість контак-
ту підземних вод з водовмісними породами.

Температурний режим (Т) підземних вод в природних умовах підпорядкову-
ється вертикальній зональності і має регіональне поширення. Відхилення від 
характерних для даної території температур підземних вод свідчать про над-
ходження в підземну гідросферу вод іншої температури чи наявності на тери-
торії досліджень об’єктів, які штучно підвищують чи понижують температуру 
об’єктів геологічного середовища, тим самим впливаючи на температурний 
режим підземних вод. На території досліджень температурні зміни підземних 
вод можуть виникати внаслідок втрати води зі ставків-охолоджувачів, роботи 
охолоджуючих споруд – градирень та ін.

Крім того, для підземних вод кожного водоносного комплексу характерною 
є наявність особливої кислотно-лужної обстановки, яка формується під впли-
вом комплексу геолого-гідрогеохімічних факторів, і є наслідком перебігу про-
цесів природного і антропогенного походження. Кислотність підземних вод 
також визначає їх властивості та вплив на водовмісні породи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Дослідження проводилось на основі моніторингових даних для 21 точ-
ки спостереження, розташованих в зоні впливу Рівненської АЕС станом на 
2012 р. [1,2]. Робота виконувалась на базі програмного продукту STATISTICA 
6.0 через його широкі можливості статистичної обробки даних, зручність ін-
терфейсу та можливість їх графічної інтерпретації .

На першому етапі дослідження дослідні дані було опрацьовано із застосу-
ванням методу непараметричної кореляції Спірмена. Для цього було попарно 
оцінено ступені зв’язку між наступними наборами рангів: Са2+-Кф, Са2+-Нст, 
Са2+-Т та Са2+-рН. Між наборами рангів Са2+-Кф встановлено наявність обер-
неного кореляційного зв’язку з коефіцієном кореляції Спірмена rs рівним -0,45. 
Для пари Са2+-Т обернений кореляційний зв’язок також було встановлено, кое-
фіцієнт кореляції Спірмена дорівнює -0,39. Між Са2+ та рН існує прямий коре-
ляційний зв’язок (rs=0,37). Всі коефіцієнти кореляції є статистично значимими 
і приймаються з довірчою ймовірністю 90%. Статистично значимий кореляцій-
ний зв’язок не встановлений лише між наборами даних Са2+-Нст.

Другий етап дослідження передбачав вивчення спостережних даних ме-
тодом багатофакторного аналізу, а саме, застосування методу множинної ре-
гресії. В результаті дослідження встановлено наявність статистично значимих 
зв’язків між вмістом Са2+ в підземних водах та величинами коефіцієнтів філь-
трації, температури та рН. Результати аналізу наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1
Результати множинної лінійної регресії

 Фактори Beta B p-level

Intercept  246,61 0,209

K -0,38 -31,39 0,091

H -0,25 -1,31 0,278

T -0,37 -3,27 0,056

pH 0,59 15,25 0,007

Сумарний коефіцієнт кореляції R становить 0,72, коефіцієнт детермінації 
R2 дорівнює 0,52, довірча ймовірність моделі – 0,01. Графіки розсіювання до-
слідних даних зображені на рис.1.

Рис.1. Графіки розсіювання 

В результаті проведеного дослідження отримано рівняння регресії, яке має 
наступний вигляд:

y = 246,6–31,4K+15,2pH – 3,3T
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ВИСНОВКИ 

В результаті вивчення і оцінки даних моніторингових досліджень було 
встановлено наявність статистично значимого оберненого зв’язку між кількос-
тями іонів кальцію в підземних водах та величинами коефіцієнтів фільтрації 
(rs=- 31,4) та температур (rs=-3,3). Тобто, чим меншими є коефіцієнти фільтра-
ції, тим довше відбувається взаємодія між водовмісними породами і підземни-
ми водами та тим більше іонів кальцію переходить в розчин, тобто, відбуваєть-
ся розчинення карбонатів. 

Що стосується наявності оберненого зв’язку між кількостями кальцію в під-
земних водах та їх температурою, що за звичайних умов суперечить законам 
кінетики, то варто зважати на те, що площа досліджень є невеликою, протягом 
тривалого часу знаходиться в умовах постійного антропогенного навантажен-
ня і вплив факторів карстоутворення є нерівномірним по площі (наприклад, 
локальне підвищення температури підземних вод за рахунок змішування їх з 
підігрітими водами, задіяними для охолодження промислових об’єктів; підви-
щення кислотності чи лужності підземних вод через потрапляння до них хімі-
катів). Тому, в даному випадку, наявність такої залежності можна пояснити: а) 
здатністю вільної вуглекислоти швидше розчинятись у холодній воді і пере-
творювати карбонати у гідрокарбонати згідно з рівнянням 1; б) можливістю ви-
падання з регіонального тренду; в) недостатньою кількістю даних і невеликою 
площею території досліджень [5]:

 22323322 )( COOHCaCOHCOCaCaCOCOOH         (1)

Наявність прямого кореляційного зв’язку між кількостями іонів кальцію у 
підземних водах і величинами їх рН можна пояснити тим, що водне серед-
овище стає перехідним від кислого до лужного. Гідрокарбонати кальцію Са 
(НСО3)2, який утворюється при взаємодії карбонатних порід з підземними во-
дами та вуглекислотою дисоціюють на іони Са2+ та НСО– і за умови, що підви-
щення температури розчину відбуватись не буде, осадження СаСО3 також не 
відбудеться, відповідно не буде вивільнятись і СО2, який підкислює водне се-
редовище (1). Таким чином, підземні води набудуть лужних властивостей [4].

Відсутність статистично значимого кореляційного зв’язку між кількостями 
іонів кальцію в підземних водах та величинами їх статичних рівнів можна по-
яснити тим, що досліджуваний водоносний комплекс є напірним і його гідро-
статичні рівні знаходяться в межах водоносного комплексу у четвертинних від-
кладах. Амплітуди їх коливань є незначними і напори не знижуються до глибин 
залягання порід водоносного комплексу.

Враховуючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що в межах тери-
торії досліджень на активізацію карсту впливають гідрохімічні, температурні і 
геофільтраційні фактори.
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РОЛЬ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ 
КАРСТООБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛИЯНИЯ 
РОВЕНСКОЙ АЭС

Резюме
Целью исследования является выявление комплексного влияния от действия гидро-

геохимических факторов на активизацию карста и оценка его величины. Методами 
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непараметрической корреляции и многофакторного анализа установлено наличие ста-
тистически значимых корелляционных связей между количествами ионов кальция в 
подземных водах и величинами их коэффициентов фильтрации (rs=-31,4), температуры 
(rs=-3,3) и рН (rs=15,25). Выведено уравнение регрессии.

Ключевые слова: Ровенская АЭС, карстовый процесс, коэффициент корреляции 
Спирмена, множинная линейная регрессия.
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THE ROLE OF HYDROGEOCHEMICAL FACTORS IN KARST 
PROCESSES ON THE TERRITORY OF RIVNE NPP

Abstract 
The purpose of the research is to identify the complex impact of hydrogeochemical fac-purpose of the research is to identify the complex impact of hydrogeochemical fac- is to identify the complex impact of hydrogeochemical fac-is to identify the complex impact of hydrogeochemical fac-dentify the complex impact of hydrogeochemical fac-the complex impact of hydrogeochemical fac-complex impact of hydrogeochemical fac- impact of hydrogeochemical fac- hydrogeochemical fac-hydrogeochemical fac-

tors to karst processes and estimation of its magnitude.
Methodology. Methods of non-parametric Spearman rank correlation coeffi cient and mul-ethods of non-parametric Spearman rank correlation coeffi cient and mul-of non-parametric Spearman rank correlation coefficient and mul-

tiple linear regression were applied for data processing and statistical connection searching.
Finding. The availability of statistically significant reverse connection between Ca2+ 

in the groundwater of Upper Cretaceous aquifer and values of hydraulic conductivity and 
temperature were established after the data estimation as well as direct connection between 
Ca2+ in research aquifer and its pH values. 

Results. The results of the research can be interpreted as follows. Statistically significant 
reverse relationship between Ca2+ in research aquifer and values of hydraulic conductivity 
exists because of slow groundwater movement and prolonged contacting with water-bearing 
rocks. As follows, much more Ca2+ migrate to groundwater. 

Availability of significant reverse connection between Ca2+ in the groundwater of Upper 
Cretaceous aquifer and its temperature can be explained through: a) ability of carbon dioxide 
to dissolve faster in cold water and to transform carbonates to bicarbonates; b) possible di-
vergence from regional trend; c) lack of data and small research area.

The direct correlation between Ca2+ in research groundwater and pH values indicates that 
bicarbonates, formed by the interaction carbonate rocks with groundwater, dissociate into 
Са2+ and НСО3

-, thereby preventing СаСО3 forming and carbon dioxide releasing. As a result 
the environment changes from acidic to alkaline.

Considering all of the above we can conclude, that hydrochemical, temperature and hy- that hydrochemical, temperature and hy- hydrochemical, temperature and hy-hydrochemical, temperature and hy-
draulic factors enhance the carbonates dissolution and therefore karst processes. 

Keywords: Rivne NPP, karst processes, Spearman rank correlation coefficient, multiple 
linear regression.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ И РАВНОВЕСНЫЕ СВОЙСТВА 
НЕОДНОРОДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД

Приведены результаты исследований физико-механических и акустических 
свойств образцов меотических отложений, отобранных с различных глубин залегания. 
На основе анализа изменений кинематических и динамических характеристик упругих 
волн при распространении в породах доказана перспективность акустических методов 
как одних из наиболее информативных в инженерно-геологической практике и реше-
нии задач геоконтроля.

Ключевые слова: структурно неоднородные среды, меотические отложения, аку-
стическое зондирование

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что прибрежные территории г. Одессы подвержены разрушаю-
щему воздействию оползневых процессов. Одним из природных факторов, 
способствующих образованию оползней на приморских склонах г. Одессы 
в северо-западном Причерноморье являются структурно-тектонические не-
однородности в осадочных толщах. Взаимосвязь же природных процессов с 
инженерно-технической деятельностью человека на склонах способствует из-
менению состава, строения и физических свойств массивов пород, а значит 
искажению существующих или созданию новых локальных физических полей.

При освоении городской территории происходит выявление и идентифи-
кация неоднородностей, что, в свою очередь, оказывает влияние на выбор и 
осуществление инженерных мероприятий, определяемых возможностями ме-
тодов и средств получения адекватных представлений о структурной организа-
ции сложной геологической среды. 

Несмотря на наличие специальных защитных сооружений на основной ча-
сти побережья, находящейся в зоне городской застройки, заметные подвижки 
склонов происходят. Наиболее разрушительный тип одесских оползней – это 
так называемые оползни выдавливания, характерной чертой которых является 
глубокое заложение поверхности основного смещения. Факторам оползневого 
процесса посвящено много работ и до сих пор исследователи изучают различ-
ные аспекты возникновения этого типа оползней. Известно [4], что природные 
факторы, формирующие оползневые смещения на Черноморском побережье, – 

© Е. В. Драгомирецкая, Л. М. Кузьмина, М. И. Скипа, 2014
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литологические, структурные, абразионные гидрологические. В связи с этим, 
задачи мониторинга состояния оползневых склонов приобретают всё большую 
актуальность.

Основной деформируемый горизонт оползней выдавливания в рассматри-
ваемом районе представлен весьма неоднородной толщей меотических от-
ложений, состоящей из серо-зеленых глин, супесей и суглинков с прослоями 
песков и лигнитов, обладающих повышенной пластичностью и пониженными 
прочностными свойствами [6]. Установлено также [1, 7] существование зон 
дилатантного разуплотнения в породах меотического возраста.

Оценка пространственной изменчивости неоднородных геологических 
сред, задачи прогнозирования и повышения эффективности инженерно-гео-
логических исследований для обеспечения устойчивости и сохранности тер-
риторий и сооружений требуют достоверной и надежной информации о со-
стоянии, составе и свойствах массивов горных пород. 

Традиционные методы выявления структурных неоднородностей в при-
брежных зонах (бурение скважин, топографо-геодезические и гидрогеологиче-
ские изыскания) ввиду сложности проведения исследований и неоднозначно-
сти интерпретации получаемой информации сильно уступают неконтактным 
методам, позволяющим осуществлять неразрушающий контроль территорий. 
К ним, в первую очередь, следует отнести не нарушающие структуру и свой-
ства геологической среды акустические методы, использование которых до на-
стоящего времени неадекватно их потенциальным возможностям.

В связи с несомненной актуальностью указанных теоретических и прик-
ладных задач, предмет исследований настоящей работы – структурно-неод-
нородные среды, а в качестве объекта исследований выбраны образцы мео-
тических отложений, полученные из монолитов, отобранных на различных 
глубинах в массиве пород составляющих основной деформируемый горизонт 
оползней выдавливания.

Целью данной работы является исследование свойств структурно неодно-
родных геологических сред на примере пород основного деформируемого го-
ризонта оползней выдавливания Одесского побережья, методами акустическо-
го зондирования.

С точки зрения физических и акустических свойств геологические среды – 
это сложные анизотропные образования с собственной внутренней структу-
рой, усложненной частотной зависимостью параметров волнового распро-
странения и энергетических потерь. Методы акустического зондирования 
пред ставляются наиболее информативными в исследованиях таких неодно-
родных сред, поскольку от состава, пористости, трещиноватости, зернистости, 
водонасыщенности и прочих свойств геологической среды зависят характери-
стики акустических волновых полей, в частности, скорости распространения 
продольных и поперечных звуковых волн, коэффициенты и декременты зату-
хания и др. 



302

ISSN 2303-9914.  Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

О степени информативности, например, скорости звука свидетельствует то 
обстоятельство, что выделенные по различию в скоростях распространения 
волн интервалы в недрах Земли отождествляют с породами того или иного со-
става и возраста, а также с теми или иными изменениями в свойствах пород 
одного состава или возраста.

Сложность задач идентификации состава и свойств горных пород, неодно-
значность интерпретации получаемых результатов стимулировали развитие 
новых подходов к изучению таких сред, новых методов их исследований. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как известно [5], скорость продольных звуковых волн в упругой среде опре-
деляется выражением:
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а скорость поперечных (сдвиговых) волн:

          
GEc p 




)1(2
 ,  , (1б)

где Е – модуль Юнга; G – модуль сдвига; κ – модуль объемного сжатия; 
ν – коэффициент Пуассона; ρ – плотность среды.

Помимо продольных и поперечных волн в структурно неоднородных средах 
возникают и более сложные типы волн, обусловленные различиями в упругих 
и иных характеристиках горных пород, их твердых и жидкостных фаз.

Наравне со скоростью распространения звуковых волн представляется весь-
ма информативной характеристикой коэффициент поглощения. Различные по 
структурному и качественному составу породы характеризуются различным 
поглощением звука: коэффициент поглощения α в вязкой и теплопроводной 
среде определяется выражением:
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где ω – частота звука; η – коэффициент сдвиговой вязкости; ξ – коэффици-
ент объемной вязкости; χ – коэффициент теплопроводности; c – скорость зву-
ка; СV , СP – теплоемкости при постоянном объеме и давлении соответственно. 

Поглощение упругих волн в горных породах, как правило, твердотельных, 
растёт с увеличением пористости, трещиноватости пород, с уменьшением глу-
бины их залегания и водонасыщенности, возрастая с увеличением частоты 
почти по линейному закону [5]. Знание особенностей влияния пористости и во-
донасыщенности на процессы распространения волновых полей также во мно-
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гом определяет степень эффективности акустических методов исследования 
горных пород. Расчеты скоростей и коэффициентов затухания акустических 
колебаний показывают, что скорость продольных волн в среде с пустотами, 
заполненными жидкостью, выше, чем с незаполненными, а суммарный коэф-
фициент поглощения продольных волн в насыщенных жидкостью пористых 
средах – частотно зависим: на низких частотах он пропорционален квадрату 
частоты:

               1
  2

1 )( B lн c  ,  , (3а)
а на высоких – корню квадратному из частоты: 

       (3б)

где β1 , β2 – безразмерные коэффициенты, зависящие от плотности и порис-
тости; В – абсолютная проницаемость среды; cl1 – скорость продольной волны 
первого типа; rж – плотность жидкости; d – средний размер пор. 

При этом скорость звука с ростом пористости уменьшается, а коэффициент 
поглощения – растет.

В работе исследованы физико-механические и акустические свойства об-
разцов меотических отложений, полученных без нарушения структуры в виде 
монолитов из пространственно близких скважин первого оползневого амфи-
театра г. Одесса с глубин 15 м, 16 м, 22 м, 28 м. Образцы с глубин 15 м, 16 м, 
и 28 м состоят из серого заохренного суглинка полутвердой и твердой конси-
стенции, в образце с глубины 15 м присутствуют тонкие прослои песка с вклю-
чением карбонатов. Образец с глубины 22  м – серая с охристыми пятнами гли-
на – тяжелая, твердая, ожелезненная. Полученные в лабораторных условиях 
влажность, число пластичности, коэффициенты пористости и плотности этих 
пород показали, что в целом породы в этом месте характеризуются достаточно 
близкими значениями естественной влажности и влажности на границе рас-
катывания. Наибольшее отличие между этими параметрами составляет 2,4% 
в первом рассматриваемом образце, полученном из монолита, отобранного на 
глубине 15 м, а наименьшее, 0,8% – в третьем образце с глубины 22 м соот-
ветственно.

Акустические свойства меотических отложений исследовались в лабора-
торных условиях методом прозвучивания отобранных образцов ультразвуко-
выми импульсами на частотах 25 кГц, 60 кГц, 100 кГц и 150 кГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Результаты экспериментов по прозвучиванию образцов на различных зон-
дирующих частотах во взаимно перпендикулярных направлениях представле-
ны на рис. 1 и рис. 2, и более детально для каждой породы – на рис. 3 – 5.
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Рис. 1. Скорость звука в направлении, нормальном к слоям залегания пород, в образцах, 
отобранных с различных глубин, на разных частотах прозвучивания

Графики (см. рис. 1 и рис. 2) иллюстрируют существенное различие по-
ведения скоростей распространения акустических волн с разными частотами 
в зависимости от направления прозвучивания, что свидетельствует об анизо-
тропии скоростей волнового распространения в осадочных породах (по нашим 
оценкам коэффициент анизотропии лежит в интервале 1,1–1,3) как прямого 
следствия собственной анизотропии геологических отложений.

Рис. 2. Скорость звука вдоль слоев залегания в образцах меотических отложений
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Заметим также, что при прозвучивании образцов вдоль залегания слоев по-
род (см. рис. 2) с увеличением частоты зондирования скорость продольных 
волн в образцах суглинков на глубинах 15 м и 16 м возрастает в соответствии с 
(1а), (1б) и (2). При этом, согласно данным лабораторных анализов, плотность 
в образцах суглинков с увеличением глубины уменьшается незначительно – на 
0,96%, а образца глины – на 5,3% по сравнению с плотностью образца суглин-
ка с глубины 15 м. 

Скорость распространения акустических волн в направлении перпендику-
лярном поверхности залегания слоев (см. рис. 1) с увеличением частоты зон-
дирования уменьшается вследствие поглощения в процессах многократного 
перерассеяния на границах раздела. Причем на низких частотах изменение на-
правления прозвучивания практически не влияет на величину скорости звука, 
а кривые, описывающие её поведение при увеличении частоты зондирования, 
в обоих случаях близки к параллельным (см. рис. 3 и рис. 4). Последнее отра-
жает линейную частотную зависимость коэффициента поглощения в твердых 
телах [5] и приводит к заключению о близости величин внутреннего трения и 
теплопроводности пород на близких глубинах.

Рис. 3. Скорость звука в образце суглинка, отобранного на глубине 15 м,  
во взаимно перпендикулярных направлениях

Рис. 4. Скорость звука в образце суглинка, отобранного на глубине 16 м,  
во взаимно перпендикулярных направлениях
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Кардинально отличается от предыдущей частотная зависимость скорости 
звука в породе на глубине 22 м: независимо от направления прозвучивания 
скорость распространения продольной волны здесь возрастает с увеличением 
частоты зондирования (см. рис. 5). 

Рис. 5. Скорость звука в образце глины, отобранного на глубине 22 м,  
во взаимно перпендикулярных направлениях на разных частотах

Влияние изменения направления прозвучивания на величину скорости вол-
нового распространения в глине меотического возраста по нашим оценкам со-
ставляет от 6% на низких частотах и до 12% – на высоких.

Рассмотрим далее соотношения измеренной скорости распространения 
акустических волн и влажности рассматриваемых пород на разных глубинах, 
представленные на рис.6 и рис. 7. 

Рис. 6. Скорость распространения акустических волн с разными частотами  
вдоль залегания слоев пород и естественная влажность в образцах пород,  

отобранных на разных глубинах массива
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Сопоставление скорости продольных волн и естественной влажности в об-
разцах на разных частотах зондирования позволяет заключить, что в слое мео-
тических отложений на глубине 16 м расположен минимум естественной влаж-
ности и максимум скоростей продольных волн при прозвучивании образцов 
вдоль залегания слоев пород (см. рис. 6). 

При прозвучивании образцов в направлении перпендикулярном к горизонту 
залегания слоев (см. рис. 7) на частотах 25 кГц и 60 кГц соотношение скоро-
стей продольных волн в породах с их естественной влажностью такое же, как 
в предыдущем случае (см. рис. 6).

Рис. 7. Скорость распространения акустических волн с разными частотами  
в направлении, перпендикулярном залеганию слоев пород и естественная влажность  

в образцах пород, отобранных на разных глубинах массива.

Наиболее существенное отличие наблюдается в слое меотических глин 
(глубина 22 м), где с увеличением зондирующей частоты до 150 кГц скорость 
продольных волн возрастает.

Следует отметить также хорошее согласие сопоставления полученных ре-
зультатов прозвучивания пород и их пористости с выражениями (3а) и (3б) для 
частотной зависимости скорости звука и коэффициента поглощения в пори-
стых средах. Из приведенных результатов следует на первый взгляд аномаль-
ное, при различных соотношениях прочих параметров, поведение скорости 
звука в слое глины на глубине 22 м. Порода на этой глубине отличается опреде-
ленными экстремумами своих характеристик: влажностные параметры дости-
гают максимума, плотность – минимума, коэффициент пористости – 0,755  – 
максимального значения, превышающего значение аналогичного параметра 
в слое на глубине 16 м на 20,5%, т.е. в этом слое находится разуплотненная, 
водонасыщенная, пористая глина. 
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Известно из инженерно-геологической практики, что глины представляют 
собой высокодисперсные тонкозернистые осадочные породы и часто рассма-
триваются как трехфазная система минеральный компонент – вода – газовая 
составляющая [2]. Общая их особенность – наличие в структуре компонент с 
резко контрастирующими с однородной средой-матрицей упругими свойства-
ми как, например, микро- и макротрещины, межзеренные контакты, поры. 

Существующие в настоящее время физические и реологические модели ми-
кронеоднородных сред показывают [3], что даже наличие очень малых концен-
траций высокосжимаемых дефектов приводит к многократному возрастанию 
величин нелинейных акустических параметров при практически неизменной 
величине линейных упругих модулей.

В нашем случае глинистая порода на глубине 22 м представляет собой гра-
нулированную среду с высокой влажностью и пористостью, и ее механиче-
ские свойства и характер распространения акустического сигнала определя-
ются главным образом контактами между гранулами. Концентрация энергии 
упругой деформации в области контактов приводит к аномально высоким 
значениям нелинейных акустических характеристик, т.н. структурно обуслов-
ленной нелинейности, определяющей сложный характер распространения аку-
стического волнового поля [3]. Поэтому результаты прозвучивания образцов 
глинистой породы на разных частотах мы рассматриваем как свидетельство 
нелинейно-акустических проявлений структурных неоднородностей, в том 
числе изменения качественного характера нелинейности – выраженной частот-
ной зависимости.

ВЫВОДЫ

В целом, полученные результаты показали результативность акустических 
методов в задачах изучения внутренней структуры и свойств геологических 
сред, определения устойчивых информативных признаков, характеризующих 
горные породы.

Высокая чувствительность акустических параметров к изменениям, проис-
ходящих в грунтах различного состава и напряженно-деформированного со-
стояния определяет возможности использования кинематических и динамиче-
ских параметров упругих волн для прогнозирования активизации оползневых 
явлений. 

Поскольку причиной сильного возрастания акустической нелинейности в 
неоднородных геологических средах в большинстве случаев является наличие 
в их структуре компонент с резко контрастными линейными упругими свой-
ствами, что проявляется в аномальном поведении измеряемых акустических 
характеристик, в частности, скорости звука, то такая структурная зависимость 
нелинейных свойств может быть использована в акустической диагностике. 
По измеренной в результате прозвучивания скорости звука можно судить о не-
линейных параметрах с дальнейшей интерпретацией их изменений как про-
явления единого структурного механизма возрастания нелинейности, из чего 



309

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

следуют выводы о составе, состоянии и свойствах горных пород, позволяющие 
производить оперативный геоконтроль, в том числе при прогнозах опасных 
геодинамических явлений.

Представленные результаты свидетельствуют также о возможности иденти-
фикации акустических и структурных неоднородностей в задачах мониторинга 
состояния горных пород, в т.ч. метастабильных состояний пород оползневых 
склонов, акустическими методами с расширенными диагностическими воз-
можностями, обеспечивающими получение качественно новой информации о 
структурных превращениях в горных породах.
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Резюме
Наведено результати досліджень фізико-механічних і акустичних властивостей 

зразків меотичних відкладень добутих з різних глибин залягання. На основі аналізу змін 
кінематичних та динамічних характеристик пружних хвиль при поширенні в породах 
доведено перспективність акустичних методів як одного з найбільш інформативних в 
інженерно-геологічній практиці і у вирішенні задач геоконтроля.
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DYNAMIC AND EQUILIBRIUM PROPERTIES OF THE 
INHOMOGENEOUS GEOLOGICAL ENVIRONMENT 

Abstract
Purpose. The goal of this work is to study the properties of structurally heterogeneous 

geological mediums by the example of Meotian sediments which form landslide areas of the 
Odessa coast.

Methodology. Acoustic properties of Meotian sediments were investigated in laboratory 
conditions by sounding of selected samples by ultrasonic pulses at different frequencies.

Finding. The results of researches of physical-mechanical and acoustic properties of the 
samples of Meotian sediments at various depths of occurrence are given. 

A good co-ordination between the results of sounding rocks and their physical and 
mechanical properties with the results of theoretical studies of the frequency dependence of 
the sound velocity and absorption coefficient in heterogeneous media was obtained.

The revealed anomalies have indicated that structural nonlinearities determine a character 
of propagation of the acoustic field in such media.

Results. On the basis of analysis of changes in kinematic and dynamic characteristics of 
elastic wave propagation in rocks, acoustic methods are considered as the most informative 
ones in engineering-geological practice and in geological survey too.

Keywords: structurally inhomogeneous media, Meotian deposits, acoustic sounding
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ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ У БЮВЕТАХ 
М. КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО 
ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ)

Стаття присвячена дослідженню проблеми зміни хімічного складу підземних вод у 
бюветах м. Києва у процесі експлуатації в бік погіршення їх якості на прикладі сеноман-
келовейського водоносного комплексу. За допомогою геоінформаційних систем 
MapInfo Professional та ArcGIS було створено шар бюветних свердловин з атрибутив-
ною інформацією, що містить дані про основні показники хімічного складу підземних 
вод; виконана типізація території м. Києва у відповідності до геолого-геоморфологічної 
будови. Проведена математико-статистична обробка даних хімічного аналізу води для 
таких показників як загальна мінералізація та вміст амонію з використанням непара-
метричного критерію Мана-Уітні. Було проведене дослідження по визначенню вмісту 
тритію у воді бюветних свердловин з метою оцінки захищеності підземних вод за 
ізотопно-радіогеохімічними даними. З’ясовано, що техногенний фактор є значимим у 
процесі формування хімічного складу води у бюветних свердловинах.

Ключові слова: підземні води, хімічний склад, показники якості, техногенний 
вплив.

ВСТУП 

Традиційно для оцінки якості води у водному об’єкті або у джерелі водо-
постачання, якщо мова йде про отримання води для пиття, використовуються 
фізичні, хімічні та санітарно-бактеріологічні показники. До фізичних показ-
ників якості води відносять температуру, запахи та присмаки, колірність та 
мутність. Хімічні показники характеризують хімічний склад води. Зазвичай до 
числа хімічних показників відносять водневий показник води рН, жорсткість 
та лужність, мінералізацію (сухий залишок), а також вміст головних іонів. До 
санітарно-бактеріологічних показників належать загальне бактеріальне за-
бруднення води та її забруднення кишковою паличкою, вміст у воді токсичних 
і радіоактивних мікрокомпонентів [4].

© Т. О. Кошлякова, О. Є. Кошляков, М. М. Коржнев, 2014
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Підземні води є одним з головних джерел питної води для міста Києва. Во-
допровідна вода киян на 75,9 % – підготовлена річкова і на 24,1 % – підземна. 
Враховуючи зношеність труб, за якими вода потрапляє до домівок спожива-
чів, її якість є несприятливою для питного водопостачання [1]. Починаючи з 
1987 року, у м. Києві була створена широка мережа бюветів для експлуатації 
водоносного комплексу у відкладах іваницької світи середньої і верхньої юри 
та загорівської, журавинської, бурімської світ нижньої та верхньої крейди та 
водоносного горизонту у відкладах орельської світи байського ярусу середньої 
юри з метою забезпечення населення столиці України чистою підземною пит-
ною водою. Чисельність бюветів постійно нарощувалася. 

Об’єктом дослідження є водоносний комплекс у відкладах іваницької світи 
середньої і верхньої юри та загорівської, журавинської, бурімської світ ниж-
ньої та верхньої крейди (далі – сеноман-келовейський комплекс) на території 
м. Києва. Предметом дослідження є хімічний склад підземних вод згаданого 
комплексу. Метою роботи є виявлення тенденцій та закономірностей, а також 
з’ясування можливих причин зміни хімічного складу підземних вод сеноман-
келовейського водоносного комплексу у бюветах м. Києва за такими ключови-
ми показниками як мінералізація, вміст амонію та тритію.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ

За станом на серпень-вересень 2011 року до мережі бюветів м. Києва вхо-
дило 182 комплекси. З них 92 експлуатували водоносний комплекс у відкладах 
іваницької світи середньої і верхньої юри та загорівської, журавинської, бурім-
ської світ нижньої та верхньої крейди (далі – сеноман-келовейський комплекс). 
Глибина залягання даного водоносного комплексу складає 65-175 м. Решта 
90 бюветів використовували воду з водоносного горизонту у відкладах орель-
ської світи байського ярусу середньої юри (глибина залягання 170-315 м), а 
також змішану воду з вищезгаданих водоносного горизонту та комплексу.

Однак у процесі тривалої експлуатації виникла проблема неналежного об-
слуговування бюветних комплексів. Зокрема, нерідко роботи з очищення тру-
бопроводів та заміні насосів виконуються не у повному обсязі. Іноді це при-
зводить до вимушеного закриття окремих бюветів. Таким чином, у серпні 
2013 року, після перевірки санітарно-епідеміологічної станції, у м. Києві було 
закрито 16 бюветів, оскільки в них було зафіксоване перевищення допустимо-
го вмісту заліза, марганцю, хлоридів та кишкової палички. При цьому підкрес-
лювалося, що причиною незадовільної якості води є стан труб, за якими вона 
подається. У деяких бюветах була перевищена норма коліформ (бактерій, за 
якими судять про вміст патогенної мікрофлори) [5].

Ключовими факторами, що впливають на якість бюветної води, окрім ста-
ну труб, спеціалісти вважають місце розташування бюветного комплексу. Це 
пов’язано з неоднорідністю геологічної будови території м. Києва. Тому є по-
треба у дослідженні закономірностей змін показників хімічного складу підзем-
них вод, зокрема мінералізації, вмісту амонію та тритію.
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МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

На першому етапі роботи у середовищі ГІС MapInfo Professional було ство-
рено шар бюветних свердловин з атрибутивною таблицею, яка містить дані 
про основні показники хімічного складу підземних вод. Після цього була вико-
нана типізація м. Києва у відповідності з геолого-геоморфологічними особли-
востями території. Були виділені такі типи: рівнинна частина Придніпровької 
височини, лесові останці Придніпровської височини, долини малих річок, до-
лина р. Дніпро, частина Придніпровської низовини [3].

Далі для кожного виділеного типу були сформовані вибірки з результатами 
хімічного аналізу води з метою подальшої математико-статистичної обробки. 
Слід відмітити, що для математичних розрахунків також використовувалися 
дані про хімічний склад підземних вод досліджуваного водоносного комплек-
су, взяті з паспортів експлуатаційних свердловин на 2003 рік. Також вибірки з 
даними про бюветні свердловини були розділені для двох періодів часу (2003 і 
2011 рік). За допомогою програми AtteStat з використанням непараметричного 
критерію Мана-Уітні була виконана перевірка приналежності вибірок до однієї 
генеральної сукупності за такими показниками хімічного складу підземних вод 
як мінералізація та вміст амонію [2]. Для окремих типів території м. Києва роз-2]. Для окремих типів території м. Києва роз-]. Для окремих типів території м. Києва роз-
рахунки не були виконані через брак даних. Результати представлені у табл.1,2.

Таблиця 1. 
Результати аналізу зі встановлення приналежності вибірок до однієї 

генеральної сукупності за допомогою непараметричного критерію Мана-Уітні 
(порівнюються бюветні та експлуатаційні свердловини на 2003 рік)

Показник 
хімічного

складу 
підземних 

вод

Тип території м. Києва, виділений за геолого-геоморфологічною ознакою

Рівнинна частина 
Придніпровської 

височини
Долина 

р. Дніпро
Частина Придніпровської 

низовини

М
ін

ер
ал

із
ац

ія Та Т1-а Т Та Т1-а Т Та Т1-а Т

46,2 121,8 102 4 20 20 96,25 218,75 237

Однакові генеральні 
сукупності

Однакові генеральні 
сукупності Різні генеральні сукупності

А
мо

ні
й

Та Т1-а Т Та Т1-а Т Та Т1-а Т

77 175 180 11 37 42 110,25 239,75 302

Різні генеральні 
сукупності

Різні генеральні 
сукупності Різні генеральні сукупності

Примітка: 1. Та – нижня критична межа; 2. Т1-а – верхня критична межа; Т – розраховане зна-
чення критерію Мана-Уітні.
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Таблиця 2. 
Результати аналізу зі встановлення приналежності вибірок до однієї 

генеральної сукупності за допомогою непараметричного критерію Мана-Уітні 
(порівнюються бюветні свердловини на 2003 та 2011 роки)

Показник 
хімічного 

складу 
підземних 

вод

Тип території м. Києва, виділений за геолого-геоморфологічною ознакою

Рівнинна частина 
Придніпровської 

височини

Лесові останці 
Придніпровської 

височини
Долини малих 

річок
Частина 

Придніпровської 
низовини

М
ін

ер
ал

із
ац

ія

Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т

24
3,

25

45
6,

75

39
6,

5

34 83 92 2 13 12

55
9,

48

05
0,

53

80
5

Однакові 
генеральні 
сукупності

Різні генеральні 
сукупності

Однакові 
генеральні 
сукупності

Однакові 
генеральні 
сукупності

А
мо

ні
й

Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т Т а

Т 1-
а

Т

24
3,

25

45
6,

75

61
7,

5

34 83 10
1 2 13 15

55
9,

48

10
50

,5
3

13
70

Різні генеральні 
сукупності

Різні генеральні 
сукупності

Різні генеральні 
сукупності

Різні генеральні 
сукупності

У результаті було виявлено, що на 2003 рік в усіх виділених типах показник 
амонію у бюветних свердловинах перевищував аналогічні значення в експлуа-
таційних свердловинах (і за середнім, і за медіаною). Разом з тим, за величиною 
мінералізації різниці між вибірками немає (за виключенням частини Придні-
провської низовини, де цей показник більший у бюветних свердловинах, ніж 
у експлуатаційних: середнє значення у бюветних свердловинах – 389,6 мг/ дм3, 
медіана – 392 мг/дм3; середнє значення в експлуатаційних свердловинах – 
349,3 мг/дм3, медіана – 332 мг/дм3). 

Таким чином, безпосередньо у бюветних свердловинах через 8 років експлу-
атації (з 2003 по 2011 рік) фіксуються такі зміни. Мінералізація зросла у меж-
ах лесових останців Придніпровської височини (за середнім з 335,1 мг/ дм3 до 
360,5 мг/дм3 і за медіаною з 339 мг/дм3 до 352 мг/дм3). У решти типів цей по-
казник залишився незмінним. Що ж стосується амонію, то за всіма виділеними 
типами спостерігається зменшення його концентрації як за середнім, так і за 
медіаною. 

Також було виконано дослідження, спрямоване на дослідження захище-
ності підземних вод у бюветних свердловинах, ґрунтуючись на ізотопно-
радіохімічних даних. Науковим співробітником ДУ «Інститут геохімії на-
колишнього середовища НАН України» Т. О. Кошляковою було обстежено 



315

ISSN 2303-9914.    Вісник ОНУ.   Сер.: Географічні та геологічні науки. 2014.  Т. 19,  вип. 4

77 бюветні свердловини, що експлуатують сеноман-келовейський водонос-
ний комплекс, на наявність у воді тритію. Відбір проб тривав з 17 лютого по 
10 квітня 2014 року. 

Тритій був виявлений в усіх бюветних свердловинах. Загалом його концен-
трація коливається в межах 2-10 Бк/л. У середньому по виділеним типам розпо-
діл тритію становить: в межах рівнинної частини Придніпровської височини – 
5,26 Бк/л, в межах лесових останців Придніпровської височини –6,04 Бк/л, в 
межах долин малих річок – 6,39 Бк/л, в межах частини Придніпровської низо-
вини – 5,65 Бк/л.

За допомогою програми ArcGIS була побудована карта-схема розподілу 
тритію у підземних водах м. Києва (рис. 1). З карти-схеми видно, що ділянки з 
підвищеним вмістом тритію приурочені переважно до рівнинної частини При-
дніпровської височини, лесових останців Придніпровської височини та долин 
малих річок. Відомо, що на Правобережжі р. Дніпро розташовані потенційні 
джерела радіоактивного забруднення – Інститут ядерної фізики НАН України, 
а також Пункт захоронення радіоактивних відходів ПЗРВ (Пирогово). Наяв-
ність підвищених концентрацій тритію на території, близькій до джерел ра-
діоактивного забруднення, на думку авторів, вказує на техногенний вплив на 
питні підземні води м. Києва.

Рис. 1. Карта-схема розподілу тритію у підземних водах сеноман-келовейського водоносного 
комплексу на території м. Києва
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що хімічний склад 
підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу за такими по-
казниками як мінералізація та вміст амонію відрізняється у експлуатаційних 
та бюветних свердловинах. Це можна пояснити відсутністю постійного про-
мивного режиму у бюветній свердловині, у зв’язку з чим відбувається застій 
води. Таке явище призводить до того, що хімічний склад підземних вод стає 
відмінним від природного (зокрема, підвищується концентрація амонію). 

Однак при порівнянні результатів аналізу хімічного складу води у самих 
бюветах (виконаних з різницею у 8 років) виявилося, що концентрація амонію 
зменшилася. У той самий час мінералізація зросла у межах лесових останців 
Придніпровської височини. 

Збільшення мінералізації можна пояснити незадовільним технічним станом 
свердловин, у результаті чого зростає вміст марганцю та заліза, що впливає на 
показник загальної мінералізації. Зменшення вмісту амонію пояснюється тим, 
що у процесі експлуатації бюветної свердловини до підземних вод потрапляє 
кисень з атмосферного повітря. У результаті, на думку авторів, відбувається 
процес автотрофної нітрифікації, за якого бактерії використовують енергію 
окиснення неорганічних речовин. При цьому відбувається окиснення амонію 
та перетворення його на нітрат. У результаті концентрація амонію у підзем-
них водах зменшується в умовах високого вмісту кисню. Цьому також можуть 
сприяти певні види мікроорганізмів [6].

Таким чином, у результаті дослідження було виявлено, що техногенний 
фактор відіграє важливу роль у процесі формування хімічного складу води у 
бюветних свердловинах. Порушення при спорудженні бюветних комплексів, 
неналежне їх обслуговування, відсутність постійного промивного режиму у 
процесі експлуатації свердловин призводять до зміни природного хімічного 
складу підземних вод у бік погіршення їх якості.

Очевидно, що підвищені концентрації тритію у бюветній воді на Правобе-
режжі р. Дніпро вказують на уразливість вод сеноман-келовейського водонос-
ного комплексу до забруднення. Автори вважають, що побудована у програмі 
ArcGIS карта-схема розподілу тритію може бути корисна при прогнозуванні 
подальших змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водо-
носного комплексу в умовах техногенного впливу. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 
БЮВЕТАХ Г. КИЕВА (НА ПРИМЕРЕ СЕНОМАН_КЕЛОВЕЙСКОГО 
ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСА)

Статья посвящена изучению проблемы изменений химического состава подземных 
вод в бюветах г. Киева в процессе эксплуатации в сторону ухудшения их качества на 
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примере сеноман-келовейского водоносного комплекса. С помощью геоинформацион-
ных систем MapInfo Professional и ArcGIS был создан слой бюветных скважин с атри-
бутивной информацией, содержащей данные об основных показателях химического 
состава подземных вод; проведена типизация территории г. Киева в соответствии с 
геолого-геоморфологическим строением. Выполнена математико-статистическая об-
работка данных химических анализов воды для таких показателей как общая мине-
рализация и содержание аммония с использованием непараметрического критерия 
Манна-Уитни. Выполнены исследования по определению содержания трития в воде 
бюветных скважин с целью оценки защищенности подземных вод по изотопно-
радиогеохимическим данным. Выявлено, что техногенный фактор является значимым 
в процессе формирования химического состава воды в бюветных скважинах. 

Ключевые слова: подземные воды, химический состав, показатели качества, тех-
ногенное влияние.
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MAN-CAUSED INFLUENSE ON POTABLE WATER QUALITY IN 
KYIV WELL-ROOMS (BY THE EXAMPLE OF CENOMANIAN-
CALLOVIAN GROUNDWATER COMPLEX)

Abstract
Purpose. The article is devoted to a problem of groundwater chemical composition 

changes in Kyiv well-rooms during exploitation towards deterioration by the example of 
cenomanian-callovian groundwater complex.

Methodology. By means of geoinformational systems MapInfo Professional and ArcGIS 
well-rooms layer with attributive information, containing the main groundwater chemical 
composition components data, was created; Kyiv territory typification in accordance with 
geological-geomorphological construction was done. Mathematical-statistical data process-
ing of groundwater chemical analysis for such indices as total mineralization and ammonium 
content was performed by means of non-parametric Mann-Whitney criterion. Investigation 
was performed to define tritium content with the aim to assess groundwater protectability, 
ground on isotopic-radioge–ochemistry data.

Results. It was revealed that man-caused factor is significant in a process of well-rooms 
water chemical composition forming.

Keywords: groundwater, chemical composition, quality metrics, man-caused influence.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДТОПЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СТАЦИОНАРНЫХ 
РЕЖИМНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  
(НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ)

Проведено изучение причин подтопления 101 населённого пункта в трех районах 
юго-запада Одесской области, определены подтопленные и потенциально подтоплен-
ные территории в пределах каждого населенного пункта. По результатам обработки 
полученных данных были составлены карты десяти тысячного масштаба с указани-
ем максимально возможных отрицательных явлений в пределах каждого населенного 
пункта. Указанны места возможного затопления части территории, вследствие наво-
днений или значительных осадков. Определенны основные причины наличия подто-
пленных и потенциально подтопленных территорий в пределах районов.

Ключевые слова: подтопление, затопление, потенциальное подтопление, уровень 
грунтовых вод, населенные пункты.

ВВЕДЕНИЕ

Подтопление – это сложное и опасное гидрогеологическое явление есте-
ственного и природно-техногенного происхождения, которое возникает в по-
верхностной толще грунтов и выражается в чрезмерном водопоступлении, 
временном или продолжительном подъеме грунтовых вод близко к поверхнос-
ти земли, негативному действию этих вод. 

Подтопление имеет значительное распространение и охватывает терри-
тории многих сельскохозяйственных и лесных угодий, населенных пунктов, 
производственных и других объектов, которые преимущественно находятся на 
низких отметках. Это явление предопределяет ряд отрицательных процессов и 
следствий, в частности переувлажнение, заболачивание, засоление и осолон-
цевание, просадку и сдвиг грунтов, изменение их водно-физических и физико-
химических свойств. Вследствие подтопления на сельскохозяйственных 
угодьях ухудшаются условия развития корневой системы растений, садов и 
виноградников, снижается жизнедеятельность грунтовых микроорганизмов, 
уменьшается плодородие земли. В городах и селах на застроенных террито-
риях происходит затопление и переувлажнение подземного пространства – не-
сущих грунтов, фундаментов жилых домов, инженерных коммуникаций и со-
оружений, уменьшается их стойкость, строительный ресурс и долговечность, 
возрастает сейсмическая опасность, гибнут зеленые насаждения. Высокий 
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уровень грунтовых вод существенным образом усложняет промышленное и 
жилищное строительство, не позволяет применять традиционные технологии, 
увеличивает стоимость и сроки строительства.

В Украине проблема подтопления приобрела значительный социально-
политический резонанс. Это обусловлено, во-первых, тем, что тема опасных 
явлений и стихийных бедствий стала открытой и широко освещается в сред-
ствах массовой информации. Во-вторых, термин «подтопление» массово стал 
употребляться, когда речь идет о таком явлении как затопление, которое прояв-
ляется значительно чаще, чем подтопление. В-третьих, возросли объемы сель-
скохозяйственного использования воды в частном секторе. В южном регионе 
такой рост происходит на фоне регулярного и интенсивного бесконтрольного 
орошения приусадебных участков. Вместе с тем, в населенных пунктах, воз-
росла изношенность водопроводной сети и увеличились потери воды из нее, 
что существенным образом увеличивает угрозу развития процессов подтопле-
ния. Серьезные повреждения и разрушения испытали существующие системы 
инженерной защиты – дрены, коллектора, дренажные насосные станции и 
глубинные буровые скважины. Во многих случаях они способны выполнять 
свои функции лишь после серьезного восстановления и коренной реконструк-
ции. Кроме этого, на глобальном уровне, изменились погодно-климатические 
условия [5].

В последнее десятилетие, в связи с интенсивным техногенным влиянием 
на окружающую среду, почти повсеместно на Украине, в т.ч. и в Одесской об-
ласти, подтапливается не только большое количество сельских населенных 
пунктов (НП), но и больших городов. Достоверных данных, о масштабах 
подтопления, несмотря на существование целого ряда организаций, в данное 
время не существуют или они не полные и не отображают реальную карти-
ну. В большинстве НП отсутствуют скважины режимно-наблюдательной сети 
либо их недостаточно для получения фактических данных о залегании уровня 
грунтовых вод (УГВ).

Цель данной работы состоит в обосновании подхода к изучению процес-
сов подтопления в СНП при минимальных экономических затратах на примере 
некоторых районов юго-запада Одесской области. Объектом исследования яв-
ляются населенные пункты трех районов – Килийского, Тарутинского и Татар-
бунарского. Предметом исследования являются причины подтопления, наряду 
с местами возможного затопления вследствие паводков или других стихийных 
бедствий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

На сам процесс подтопления могут влиять разнообразные факторы [2-4]. 
Объективную оценку подтопления можно давать только на базе слежения за 
уровенным режимом и гидрохимическим составом грунтовых вод. Для этого 
необходимо проводить систематические полевые мониторинговые наблюде-
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ния: иметь сеть наблюдательных пунктов и соответствующий картографичес-
кий материал. Отсутствие режимных скважин (пунктов) или их незначитель-
ное количество не позволяют следить за динамикой режима грунтовых вод 
(ГВ) и не дают возможность картировать процессы подтопления в целом по 
каждому НП. В силу этих причин достоверные данные о масштабах подтопле-
ния практически не существуют.

Эту проблему (отсутствие режимно-наблюдательных скважин) мы ре-
шили путем замеров уровня грунтовых вод в различных водоносных гори-
зонтах комплекса плиоцен-четвертичного возраста (первый от поверхности 
водоносный горизонт), который в НП представлен в виде колодцев.

Основной задачей осуществляемых работ было получение достоверной 
информации, относительно подтопленных и потенциально-подтопленных тер-
риторий в пределах НП для дальнейшего принятия управленческих решений, 
относительно каждого отдельного населенного пункта.

Данная работа ежегодно, начиная с 2000 года, проводится сотрудни-
ками гидрогеолого-мелиоративной партии Одесской ГГМ экспедиции и 
насчитывала в себе несколько этапов, при этом частично использовались на-
работки предыдущих лет. 

На первом этапе проводилась камеральная подготовка, которая заключа-
лась в следующем:

 а) изучение литературных и фондовых материалов различных организаций 
и учреждений по району работ;

 б) сбор официальных данных по НП районов: количество сельских советов, 
населенных пунктов, площадь НП, количество домостроений и дворов, нали-
чие колодцев, артезианских скважин, «цистерн» для воды, источников водо-
обеспечения, наличие водопроводной и канализационной сети, и т. п.;

 в) подготовка картографического материала 1:10000 масштаба: копиро-
вание с генпланов, калькирование, изготовление копий, нанесение на карты 
режимно-наблюдательной сети;

 г) разработка и составление планов проведения полевых работ: подготовка 
«черновых» карт, определение и составление условных обозначений, опред-
еление маршрутов.

Второй этап – проведение полевых работ, которые выполнялись группой 
специалистов по ранее определенным маршрутам и заключался:

а) в НП, практически по каждому колодцу, проводились измерения УГВ 
и мощности вскрытого водоносного горизонта. Замеры УГВ проводились на 
всех гипсометрических отметках с учетом геоморфологических особенностей;

б) на «черновые» карты каждый специалист выносил номер колодца, данные 
о замерах УГВ и до дна. Данные заносились в «Журнал замеров УГВ»;

в) при высоком стоянии УГВ (более 2,0м) или по просьбе жителей, прово-
дились обследования домостроений и подвальных помещений, фиксировался 
уровень стояния воды или сырость по стенам;
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г) в процессе обследования устанавливались дополнительные источни-
ки поступления воды (озера, водохранилища, пруды, ставки, водопроводная 
сеть, канализация, и т. п.) и загрязнителей (мусоросвалки, скотомогильники, 
химсклады, фермы, и т. п.);

д) определялись причины и возможные места «затопления» территорий.
На третьем этапе проводилась камеральная обработка материалов 

полученных в результате проведения второго этапа (полевого):
а) полученные данные по УГВ выносились на карты НП, строились изо-

линии глубин, высчитывались площади земель и количество домостроений, 
которые попали в интервалы глубин 0,0-1,0 м, 1,0-1,5 м, 1,5-2,0 м, 2,0-3,0 м и 
более 3 м (согласно [4]);

б) намечались пункты гидрохимического опробования, которые равномер-
но покрывают площадь НП и отображают практически все интервалы глубин 
и вскрытые мощности водоносных горизонтов;

в) намечался маршрут движения и порядок работы при гидрохимическом 
опробовании.

На стадии четвертого этапа отбирались пробы воды по намеченным пунк-
там и одновременно проводились дополнительные исследования «аварийных» 
участков НП.

По результатам всех этапов были отобраны режимно-наблюдательные 
пункты, в которых проводятся ежегодные наблюдения за уровенным режимом 
и химическим составом грунтовых вод.

Полученные результаты полевых исследований и результаты химическо-
го анализа воды обобщаются и анализируются ежегодно. Результирующей 
является написание ежегодной информации о подтопленных и потенциаль-
но подтопленных территорий в пределах СНП. В данной работе обобщены 
материалы наблюдений и частично приведены в таблице 1. Кроме этого со-
ставлен каталог карт десятитысячного масштаба подтопленных и потенци-
ально подтопленных территорий, выделены места возможного затопления, 
в трех районах области. При этом, согласно [4], к подтопленным террито-
риям относятся те на которых ГВ залегают в интервале глубин от 0 до 2,0 м. 
Потенциально подтопленными территориями считаются те, которые при 
определенных погодно-климатических или других условий могут перейти в 
разряд подтопленных. ГВ залегают в интервалах глубин от 2,0 до 3,0 м. 

ВЫВОДЫ

В результате ежегодно проводимых полевых и камеральных работ по 
выбранным районам можно сделать следующие основные выводы:

1. Вследствие отсутствия в большинстве СНП режимно-наблюдательных 
скважин предложенный метод получения достоверной информации о процессах 
подтопления можно считать достаточно простым, надежным, информативным 
и достаточно мало затратным. При этом получаем достоверные данные не 
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только площадного характера, но и имеем возможность посчитать количество 
домостроений, которые попадают в зону подтопления. 

2. Выбор объектов исследования, а именно Килийского, Тарутинского и 
Татарбунарского районов, был сделан для презентабельности происходящих 
процессов с учетом частичного отличия по геологическим, геоморфологичес-
ким, гидрогеологическим, климатическим и некоторым другим показателям. 
[1]. Кроме этого по данным районам существует ряд наблюдений за уровнем 
грунтовых вод.

3. Объектом исследования выступали населенные пункты выше 
указанных районов.

4. Вследствие обработки полученных данных были составлены карты де-
сяти тысячного масштаба с указанием максимально возможных отрицательных 
явлений в пределах каждого населенного пункта. Кроме этого указаны мес-
та возможного затопления части территории в период наводнений или 
значительных осадков.

5. В Килийском районе в критическую зону попадают 11 из 17 населенных 
пунктов, в Тарутинском 49 из 50, в Татарбунарском – 16 из 34.

6. Основные причины наличия подтопленных и потенциально 
подтопленных территорий в пределах районов следующие:

 –  естественно высокие уровни грунтовых вод в долинах малых и больших 
рек, в балках в пределах НП;

 –  подпор грунтовых вод в пределах влияния водохранилищ и прудов;
 –  выклинивание подземных вод понтического водоносного горизонта;
 –  поливы (затопление) на рисовых орошаемых землях и неконтролируемые 

поливы на приусадебных участках;
 – отсутствие или замусоренность дренажно-сбросовой сети в некоторых 

селах, отсутствие ливнестоков, загроможденность естественных и 
искусственных мест пропуска воды.

В целом приведенный подход к изучению данной проблемы позволяет бо-
лее детально изучать и контролировать процессы подтопления в каждом на-
селенном пункте при различной степени детализации. Полученные в процес-
се работы данные могут быть использованы районными государственными 
администрациями, сельскими советами при составлении планов социально-
экономического развития населенных пунктов районов, специалистами (ар-
хитекторами, строителями, землеустроителями, коммунальщиками и др.) при 
планировании и проведении различных работ по благоустройству территорий, 
строительстве промышленных объектов и жилья, роботах по защите терри-
торий, которые могут проводиться в пределах того или другого населенного 
пункта. Примером положительного результата проводимых работ, является 
уменьшение площадей подтопления в Тарутинском районе, где администра-
ция ежегодно, начиная с 2007 года, использует систематизированные данные 
Одесской ГГМ экспедиции.
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ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДТОПЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПРИ ВІДСУТНОСТІ СТАЦІОНАРНИХ 
РЕЖИМНО-СПОСТЕРЕЖНИХ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ 
ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Резюме
Проведено дослідження причин підтоплення 101 населеного пункту в трьох райо-

нах південного заходу Одеської області, визначено підтоплені і потенційно підтоплені 
території в межах кожного населеного пункту. В наслідок обробки отриманих даних 
були складені карти десятитисячного масштабу з зазначенням максимально можливих 
негативних явищ в межах кожного населеного пункту. Окрім цього вказані місця мож-
ливого затоплення частини території в наслідок повеней або значних опадів. Визначені 
основні причини наявності підтоплених і потенційно підтоплених територій в межах 
районів.

Ключові слова: підтоплення, затоплення, потенційне підтоплення, рівень 
ґрунтових вод, населенні пункти.
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THE STUDY PROCESSES UNDERFLOODING OF RURAL 
SETTLEMENTS, IN DEFAULT OF STATIONARY REGIME-
OBSERVANT MINING HOLES, (ON EXAMPLE SOUTH-WEST OF 
ODESSA AREA)

Abstract
Purpose. The study of reasons of under flooding of 101 settlements is conducted in three 

districts of south-west of the Odessa area. An aim hired consists of ground and drafting of 
databases (electronic and cartographic) impounded and potentially-impounded settlements 
of some districts of south-west of the Odessa area. A research object is settlements of three 
districts – Kiliya, Tarutino and Tatarbunar. The article of research is reasons of under flood-
ing, along with the places of possible flood because of floods or other natural calamities.

Methodology. The basic task of the carried out works was a receipt of reliable information, 
relatively impounded and potentially-impounded territories within the limits of settlements 
(SM) for the further acceptance of administrative decisions, in relation to each separate SM.

Finding. In connection with absence of regime-observant network and some regime su-
pervisions was worked out and applied approach which consisted of four stages. On results 
all stages regime-observant points were selected in which the annual watching is conducted 
a level and chemical composition of subsoil waters. Annual monitoring supervisions for the 
last ten years and generalization of their results allowed to make the maps of the territories 
impounded and potentially impounded, distinguish the places of possible flood within the 
limits of every SM, to define principal reasons of presence of the territories impounded and 
potentially impounded within the limits of three districts.

Results. The brought going over near the study of this problem allows more in detail to 
study and control the processes of under flooding in every settlement at the different degree 
of working out in detail.

Keywords: under flooding, flood, potential under flooding, water-table, settlements.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ

Приведена общая характеристика гидрогеологических условий о. Змеиного. На 
основе результатов многолетних метеорологических, гидрологических и гидрогеоло-
гических наблюдений прибрежных и подземных вод острова проанализирована вре-
менная изменчивость гидродинамических и физико-химических характеристик под-
земных вод. Выявлены основные факторы формирования режима подземных вод.

Ключевые слова: гидрогеологические условия, режим подземных вод, о. Змеи-
ный. 

ВВЕДЕНИЕ

Исследование режима подземных вод является одной из составляющих 
общего комплекса гидрогеологических исследований, проводимых при оцен-
ке перспектив использования подземных вод для различных целей, изучения 
взаимной обусловленности деформационных и фильтрационных процессов, 
поиска и обоснования критериев гидрогеологических предвестников эндо-
генных и экзогенных геологических процессов [1, 3, 4, 8, 11, 12]. При изуче-
нии режима подземных вод особое внимание уделяется выявлению природных 
и антропогенных факторов, которые определяют наблюдаемые изменения в 
подземных водах. Под режимообразующими факторами понимаются процессы, 
которые, изменяясь во времени, приводят к изменениям в подземных водах. 
При этом выделяются экзогенные, геодинамические, а также искусственные 
или антропогенные [1].

Гидрогеологическая изученность украинской части шельфа Черного моря 
существенно ниже, чем территории прилегающей суши в связи с практически 

© Е. А. Черкез, В. И. Мединец, В. К. Свистун,  
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полным отсутствием гидрогеологического бурения [12]. Поэтому особый ин-
терес представляет изучение подземных вод единственного в западной части 
Черного моря острова Змеиный. Уникальный в геологическом отношении ост-
ров [6, 10], расположенный в открытом море, может быть своеобразным по-
лигоном для проведения гидрогеодинамического мониторинга, направленного 
на изучение и прогноз геодинамических процессов, факторов формирования 
режима подземных вод, водообмена подземных и морских вод.

Для о. Змеиного, как и для многих морских островов и морских побере-
жий, характерны весьма своеобразные условия залегания подземных вод. Их 
питание осуществляется, главным образом, за счет конденсации влаги, возни-
кающей при перепаде дневной и ночной температур, и атмосферных осадков, 
проникающих с поверхности в трещиноватые горные породы (инфильтрация и 
инфлюация), а также водообмена с нижележащими водоносными горизонтами 
и морскими водами. В результате происходит локальное накопление пресной 
воды в трещинной среде и формируется водоносный горизонт. 

Детальные гидрогеологические и геофизические исследования на острове 
проводятся с 2002 г. Днепропетровской геофизической экспедицией «Днепро-
геофизика». По результатам геофизических исследований с целью поиска ис-
точников питьевых подземных вод для водоснабжения острова было рекомен-
довано бурение трех скважин № № 2, 4, 5 [9] (рис. 1).

Рис.1. Схема расположения скважин на о. Змеиный.  
1 – скважина и ее номер; 2 – выявленные выходы подземных вод.
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Комплексные исследования экосистемы о. Змеиного и его прибрежных вод, 
в том числе и гидрогеологические исследования подземных вод проводятся 
с 2003 г. по настоящее время Одесским национальным университетом имени 
И. И. Мечникова [6, 7] и Днепропетровской геофизической экспедицией «Дне-
прогеофизика» [9].

Цель работы заключалась в выявлении основных факторов, определяющих 
режим подземных вод острова Змеиный. При этом объектом исследования 
были подземные воды, а предметом исследования – основные особенности ре-
жима подземных вод и факторов его формирования. 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИКИ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБРАБОТКИ

Для проведения исследования использованы результаты гидрологичес-
ких и метеорологических наблюдений (уровень моря, атмосферное давление, 
атмосферные осадки), проведенных с 2003 по 2013 гг. сотрудниками научно-
исследовательской станции «Остров Змеиный» Центра интегрированного 
мониторинга и экологических исследований ОНУ имени И. И. Мечникова. 
Использованные методы подробно описаны в работах [6, 7]. 

Для получения данных о динамических (уровень, давление) и физико-
химических (температура, минерализация) параметрах подземных вод в сква-
жинах № 2 и № 4 (рис.1) использовались датчики (автономные регистраторы 
данных) Mini-Diver фирмы Schlumberger с диапазоном измерения уровня до 
10 метров (DI501) и до 50 метров (DI505). Точность измерений первого со-
ставляет ± 0,25 см, а второго 1,0 см, при разрешающей способности 0,1 см. 
Диапазон рабочих температур 0оС – 40оС при точности ± 0,1оС и разреша-
ющей способности 0,01оС. Для определения минерализации использовал-
ся СTD-Diver с диапазоном измерения уровня воды до 30 метров (DI263) и 
электропроводности (удельной проводимости) от 0 до 80 мкСм/см при точнос-
ти 10 мкСм/см. Программирование датчиков и считывание информации с них 
выполнялось с использованием программного пакета Logger Data Manager 5 
(LDM). 

Необходимо отметить, что наблюдения за уровнем, температурой и ми-
нерализацией подземных вод на острове ведутся ДГЭ «Днепрогеофизика» в 
эксплуатируемой скважине № 2 с 2003 г. по настоящее время, а в наблюда-
тельной скважине № 4 они велись только в период с 2005 по 2008 гг. Поэтому 
основной массив данных, который мы использовали, включает 3-х летний вре-
менной ряд с 2005 по 2008 гг., когда датчики контроля были установлены в 
обеих скважинах. Параметры регистрировались каждые 20 мин (72 замера в 
сутки). Важно подчеркнуть, что изучение режима подземных вод с помощью 
расположенных в скважинах датчиков высокой чувствительности и c относи-
тельно высокой частотой считывания данных обеспечивает получение каче-
ственно новой информации о периодичности физико-химических и гидрогео-
динамических процессов. 
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Обработка исходных материалов проводилась в универсальной системе ста-
тистического анализа данных Statistica, в частности, с использованием методов 
спектрального анализа (Fourier analysis), сезонной декомпозиции (Census  1) и 
кросскорреляционной функции модуля «Time Series Analysis».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Остров Змеиный площадью 20,5 га – единственный останец суши девонско-
го времени на северо-западном шельфе Черного моря с максимальной высотой 
поверхности в пределах водораздельного плато 40 – 41 м. 

В геологическом строении о. Змеиного принимают участие палеозойские 
отложения, включая силур и девон, а также кайнозойские образования. Гор-
ные породы представлены мощной флишеподобной толщей, состоящей из 
пластов конглобрекчий и тонких прослоев песчаников, конгломератов, аргил-
литов и алевролитов [6, 10]. Для пород характерно формирование различных 
по форме и размерам пустот и трещин, имеющих тектоническую и литогене-
тическую природу. Тектонические трещины прямолинейные и расположены 
системно. Такие особенности присущи как для микро-, так и для макротрещин, 
что обусловлено постоянством тектонических напряжений в пределах отдель-
ных мегаблоков. Литогенетические трещины субгоризонтальные и, как пра-
вило, совпадают с поверхностями наслоения. Ширина трещин в зависимости 
от мощности слоев пород и их прочности изменяется от 0,01 м до 0,1 – 0,2 м. 
Размеры блоков на отдельных участках острова могут существенно различать-
ся – от 0,1 – 0,2 м до 6,0 – 8,0 м.

Гидрогеологические особенности острова определяются его гео-струк-
турным положением, геолого-геоморфологическими условиями и природ но-
климатическими факторами, которые влияют на режим, питание и разгрузку 
подземных вод. 

По геофизическим данным водовмещающими породами верхней части раз-
реза в интервале 0 – 33 м являются грубообломочные отложения на кварце-
вом цементе – конгломераты, конглобрекчии, валунно-галечные образования, 
а также песчаники, гравилиты с прослойками аргиллитов. Ниже глубины 35 м 
породы имеют повышенную трещиноватось и кавернозность, что свидетель-
ствует об их значительных коллекторских свойствах. В нижней части разреза в 
диапазоне глубин 96 – 110 м выделяется пачка массивных кварцевых, местами 
глинистых песчаников и обломков конгломератов. Песчаники трещиноватые, 
особенно в промежутке 106-107 м [9]. 

По результатам гидрокаротажных исследований скважин ДГЭ «Днепро-
геофизика» установлены интервалы толщ водовмещающих пород, а именно: 
38,0 – 54,6 м; 57,6 – 74,0 м; 80,8 – 109,4 м. Две верхние толщи содержат под-
земные воды с минерализацией 1,9 – 2,3 г/дм3, которая возрастает по глуби-
не. Это указывает на то, что в пределах толщи конгломератов существуют два 
водоносных подгоризонта, разделенные породами пониженной трещиновато-
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сти – относительно водоупорным слоем. Статический уровень подземных вод 
устанавливается в зависимости от рельефа на глубинах 32,0 – 36,9 м, т. е. на 
отметках, близких к уровню моря. Сопоставление глубин интервалов водовме-
щающих пород с величинами статических уровней показывает, что верхний 
подгоризонт является напорным. 

Вдоль берегового обрыва наблюдаются периодические выходы подземных 
вод в виде небольших источников (рис.1).

Для оценки влияния на подземную гидросферу острова хозяйственной дея-
тельности мы проанализировали режим эксплуатации подземных вод в сква-
жине № 2, имеющей глубину 56 м. Было выявлено, что длительность откачек 
из скважины в среднем составляет 8 – 9 часов с перерывами в несколько дней, 
в летнее время – практически ежедневно. Понижение уровня подземных вод в 
период откачек достигает 7 – 8 м при рекомендованном режиме водоотбора до 
5 м3 в сутки.

Анализ исходных данных суточных наблюдений за динамическими и 
физико-химическими параметрами показал, что при эксплуатации подземных 
вод происходит изменение их температуры и минерализации, которые фикси-
руются в период откачек (рис. 2).

Рис.2. Фрагмент совмещенного графика колебаний относительного уровня (Н, см)  
и температуры (Т, °С) подземных вод в скважине № 2.

Установлено, что во время водоотбора увеличивается минерализация под-
земных вод и наблюдается повышение температуры воды. При этом макси-
мальные значения минерализации фиксируются датчиками после трех-четырех 
часов откачки при диапазоне изменений в пределах 0,14 – 0,26 г/дм3. Можно 
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предположить, что природа такого явления связана с подтягиванием в депрес-
сионную воронку более соленых вод из нижнего водоносного подгоризонта, 
либо морских вод. Кроме того, вода вблизи острова может быть как морской 
с содержанием солей более 15 г/дм3, так и распресненной, которая попадает в 
район острова в периоды паводков и поступления дунайских речных вод.

Наибольшие значения температуры приходятся на момент завершения отка-
чек (диапазон вариаций составляет 0,5 – 0,7 °С). Такого рода изменения темпе-
ратур подземных вод, вероятнее всего, происходят по техническим причинам – 
за счет нагревания воды в результате работы погружного насоса.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что эксплуатация скважины 
(антропогенный фактор) вносит существенный вклад в формирование гидро-
динамического и температурного режимов и минерализации подземных вод 
острова.

Для сравнения мы проанализировали режим относительных уровней (Н, 
см) подземных вод в наблюдательной скважины № 4, из которой не отбирают-
ся воды для хозяйственных целей, то есть в этой скважине отсутствует прямое 
антропогенное воздействие. Скважина удалена на 130 м от скважины № 2 и 
имеет глубину 44 м. Сопоставление динамики относительных уровней в обе-
их скважинах указывает на то, что подземные воды в 4-ой скважине имеют 
характерный естественный гидродинамический режим, не реагирующий на их 
эксплуатацию во 2-й скважине (рис.3). Это подтверждается сопоставлением 
скоростей изменения уровней подземных вод в скважинах № 2 и № 4. 

Рис.3. Фрагмент совмещенного графика динамики относительных уровней (Н, см)  
подземных вод в скважине № 2 и скважине № 4
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Скорость изменения уровня за двадцатиминутный интервал регистрации 
данных в скважине № 4 (-0,7 ÷ +0,6 см) на два порядка меньше скорости из-
менений в скважине № 2 (-170 ÷ +160 см). Из этого следует, что данные наблю-
дений за подземными водами в 4-й скважине можно использовать для характе-
ристики режима, соответствующего естественным условиям.

Данные по мониторингу подземных вод в скважине № 4 за период с 2005 по 
2008 гг. указывают на следующие особенности их естественного режима: мно-
голетние вариации относительного уровня находятся в диапазоне 0,4 – 1,4 м; 
температура воды в среднем составляет 14°С с амплитудой колебаний за весь 
период наблюдений 0,1 – 0,2°С.

Известно [1], что многие особенности естественного режима подземных 
вод определяются экзогенными факторами, а именно метеорологическим и 
гидрологическим. Наиболее мощным метеорологическим режимообразующим 
фактором является выпадение атмосферных осадков, их режим, интенсив-
ность, расходование на испарение. 

Анализ связей между уровнем подземных вод и атмосферными осадками 
на территории о. Змеиного проводился с применением метода разностных ин-
тегральных кривых по отношению к количеству атмосферных осадков. Инте-
гральная кривая, в данном случае, представляет собой нарастающую сумму 
отклонений модульных коэффициентов атмосферных осадков от среднего их 
значения во всем временном ряде на конец каждых суток.

Сопоставление величин относительного уровня воды в скважине № 4, пере-
считанного в среднесуточные значения, и отклонения относительных величин 
атмосферных осадков от их среднего значения (т. е. модульных коэффициен-
тов) позволяет выявить интегрирующую способность водоносного горизонта 
накапливать атмосферные осадки предыдущего периода времени.

На рисунке 4 видно, что выбранные показатели имеют достаточно четкую 
синхронную связь: подъем уровня воды в скважине начинается через корот-
кий промежуток времени после выпадения осадков. Этот факт свидетельствует 
о вкладе атмосферных осадков в питание подземных вод, а также о высокой 
фильтрационной проницаемости пород, слагающих остров.

Нами оценивалась также и роль геодинамического фактора в формировании 
режима подземных вод острова. 

В общем случае [1, 3, 5, 12] влияние геодинамического фактора на форми-
рование гидродинамического режима подземных вод связывают с изменением 
напряженного состояния пород вследствие сейсмических событий, изверже-
ний вулканов, изменением гравитационных сил под действием Солнца и Луны, 
а также с изменениями атмосферного давления.

По нашим данным в период наблюдений 2005-2008 гг. атмосферное давле-
ние (Р, гПа) в районе о. Змеиного изменяется в пределах 990,0 – 1040,0 гПа. 
Сезонный его ход характеризуется повышением зимой и уменьшением летом, 
а максимальные значения ежегодно наблюдаются в январе-марте месяце [7].
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Рис. 4. Совмещенный график относительного уровня подземных вод  
в скважине № 4 (Н, см) (шкала слева, среднесуточные значения), количества  

атмосферных осадков (А, мм/сут) (шкала справа) и разностной интегральной кривой  
атмосферных осадков (О, мм/сут) (шкала справа) за период 2005 – 2006 гг.

Сопоставление графиков суточной динамики уровня подземных вод в 
скважине № 4 (частота замеров – каждые 20 мин) и атмосферного давления 
(каждые 30 минут), представленных на рисунке 5 показало, что наблюдается 
синхронная связь между колебаниями уровня подземных вод и атмосферным 
давлением в течение суток. Такая связь обосновывается прямым воздействием 
атмосферного давления на кровлю пласта. В этом случае при росте атмосфер-
ного давления водовмещающий пласт сжимается, пластовое давление в нем 
увеличивается, и, соответственно, повышается уровень подземных вод. И, на-
оборот, уменьшение атмосферного давления приводит к снижению пластового 
давления и уровня подземных вод.

На рис.5 видно, что и атмосферное давление и уровень подземных вод син-
хронно достигают своего максимума к середине суток. Такое же проявление 
геодинамического фактора иллюстрирует периодограмма динамики относи-
тельного уровня в 4-ой скважине (рис.6). Анализ периодограммы показал, что 
за весь период наблюдений отмечается 12-ти и 24-х часовая периодичность, 
которая в классической литературе [1, 5] связывается с изменением гравитаци-
онных сил Земли под действием Солнца и Луны.

Кроме того, выбранные параметры сравнивались за весь период синхрон-
ных наблюдений – 2005-2008 гг. Данные были приведены к среднесуточным 
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значениям и сглажены с шириной окна 3 суток (величина давления рассчиты-
валась по стандартным трехразовым замерам в сутки). 

Рис.5. Суточная динамика относительного уровня подземных вод в скважине № 4 и 
атмосферного давления. Н (см) – суточная компонента вариаций уровня  

подземных вод за 2005-06, 2006-08 гг.; Р (гПа) – суточная компонента вариаций  
атмосферного давления за 2009–2010 гг.

Рис.6. Периодограмма динамики относительного  
уровня подземных вод  в скважине № 4 за 2005 – 2008 гг.
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При сопоставлении отклонений уровня воды в скважине и атмосферного 
давления от сглаженного ряда также выявлена тесная взаимосвязь параметров 
Н и Р с коэффициентом корреляции R = 0,8 (рис. 7). 

Рис. 7. Совмещенные графики остаточных рядов (сглаженных с окном 3 суток) колебаний 
относительного уровня подземных вод в скважине № 4 (Н, см)  

и атмосферного давления (Р, гПа).

Выявленный характер синхронной связи суточной и межсуточной динами-
ки уровня подземных вод и атмосферного давления указывает на реакцию на-
порного водоносного горизонта на изменение внешнего давления и свидетель-
ствует о проявлении упругого режима фильтрации. 

Вследствие небольших размеров и полной открытости острова, на режим 
подземных вод может оказывать значительное влияние и гидрологический 
фактор, а именно колебания уровня моря. По данным Центра интегрированно-
го мониторинга амплитуда колебаний уровня моря (Ls, см) вблизи острова за  
десятилетний период (2004 – 2014 гг.) составляет 35-40 см.

Как известно, колебания уровня моря вызываются многими причинами, в 
том числе воздействием барического поля. Действие барического поля обо-
сновывается передачей давления массы воздуха на поверхность морских вод: 
повышению давления соответствует снижение уровня воды, а понижению дав-
ления – подъем уровня морских вод [2].

Мы предположили также, что изменения атмосферного давления и уровня 
моря могут оказывать совместное силовое воздействие на режим верхнего на-
порного водоносного горизонта. Для проверки этого предположения и оценки 
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влияния этого суммарного воздействия нами введен параметр F, представляю-
щий собой сумму первых производных P и Ls (единицы измерения параметров 
переведены в сантиметры водного столба). Динамику параметра F иллюстри-
рует суммарная кривая скорости изменения атмосферного давления dP и ско-
рости изменения уровня моря dLs (рис. 8). 

Рис.8. Фрагмент совмещенных графиков параметра F (сумма первых производных 
атмосферного давления dP (см вод. ст.) и уровня моря Ls (см вод. ст.)) и dН  

(первая производная относительного уровня воды в скважине № 4, см вод. ст.)

Сопоставление F со скоростью изменения уровня воды в скважине dH по-
зволяет выявить достаточно четкую зависимость колебаний уровня подземных 
вод от суммарного воздействия Р и Ls (рис.8).

Силовой эффект совместного влияния атмосферного давления и уровня 
моря на режим верхнего напорного водоносного горизонта подтверждается ко-
эффициентом корреляции R = 0,51.

ВЫВОДЫ

1. Для о. Змеиного характерны своеобразные условия залегания подземных 
вод. Горные породы, слагающие остров, имеют повышенную трещинова-
тость и разблоченность, вследствие чего питание подземных вод осущест-
вляется, главным образом, за счет процессов инфильтрации и инфлюации 
атмосферных осадков. 
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2. По результатам выполненных геолого-геофизических исследований уста-
новлено наличие трех водовмещающих толщ в интервалах глубин: 38,0 – 
54,6 м; 57,6 – 74,0 м; 80,8 – 109,4 м. Величина статического уровня под-
земных вод острова находится в диапазоне 32,0 – 37,0 м и превышает 
выявленную глубину кровли верхней водовмещающей толщи. Поэтому 
подземные воды, содержащиеся в выделенных коллекторах, могут быть 
отнесены к межпластовым напорным.

3. Нарушенный режим подземных вод острова формируется в условиях экс-
плуатации скважины № 2. Анализ исходных данных суточных наблюдений 
за динамическими и физико-химическими параметрами подземных вод 
указывает на то, что антропогенный фактор вносит существенный вклад в 
формирование гидродинамического, температурного и гидрохимического 
режимов. 

4. Установлено, что на формирование естественного гидродинамического ре-
жима подземных вод оказывают влияние метеорологический (выпадение 
атмосферных осадков) и геодинамический (изменения внешней нагрузки 
на кровлю водовмещающего пласта за счет изменений атмосферного дав-
ления и приливных колебаний уровня в зависимости от положения Луны и 
Солнца относительно Земли) факторы.

5. Суточная динамика пьезометрических уровней подземных вод связана с 
вариациями атмосферного давления. С увеличением атмосферного давле-
ния, которое передается на кровлю водовмещающего пласта, уменьшается 
объем трещинного пространства и, соответственно, повышается уровень 
подземных вод. И, наоборот, уменьшение атмосферного давления приво-
дит к снижению пластового давления и уровня подземных вод. 

6. Приливные колебания пьезометрических уровней воды в скважине про-
являются в течение суток в виде двух максимумов и минимумов, перио-
ды между которыми составляют 12 часов. Максимальным уровням воды 
в скважине соответствуют отливы – опускание и сжатие земной коры, а 
минимальным – приливы – поднятие и растяжение земной коры. 

7. Выявлен эффект совместного силового воздействия атмосферного давле-
ния и уровня моря на режим верхнего напорного водоносного горизон-
та. Реакция водоносного горизонта проявляется в изменении уровня под-
земных вод за счет суммарного влияния атмосферного давления и уровня 
моря.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМА ПІДЗЕМНИХ ВОД ОСТРОВА 
ЗМІЇНИЙ

Резюме
Наведено загальну характеристику гідрогеологічних умов о. Зміїний. На основі 

результатів багаторічних метеорологічних, гідрологічних і гідрогеологічних спо-
стережень прибережних та підземних вод острова проаналізована часова мінливість 
гідродинамічних та фізико-хімічних характеристик підземних вод. Виявлені основні 
фактори формування режиму підземних вод.

Ключові слова: гідрогеологічні умови, режим підземних вод, о. Зміїний. 
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FACTORS FORMING OF UNDERGROUND WATERS REGIME ON 
THE ZMIINYI ISLAND

Abstract 
Study of underground water regime is one of components in the general hydrogeological 

researches. Aim of the work has been to define the main regime-forming factors of underground 
water in the Zmiinyi Island. Study object is underground water; subject of the work is the 
main features of the underground waters regime and the factors of its formation. 
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Methodology. It was comparing hydrogeological and meteorological characteristics (sea 
level, atmospheric pressure, atmospheric precipitation) with dynamic (level, pressure) and 
physicochemical (temperature, salinity) parameters of underground water for ascertainment 
of regularity formation of underground water regime. Date processing has being done with 
mathematical statistics methods. 

General characteristic of hydrogeological conditions on the Zmiinyi Island has been given. 
It has been analyzed temporal variability hydrodynamic and physicochemical elements of 
underground water under natural conditions and in conditions of anthropogenic impact on the 
results of underground water monitoring system introduction, as well as on the basis of long-
term monitoring observations meteorological and hydrological parameters on the island.

Results. It has been shown that the underground water regime is being formed on 
the Zmiinyi Island under natural conditions influenced by exogenous (meteorological, 
hydrological) and exogeodynamic (atmospheric pressure) groups factors, while water 
abstraction causes disturbed regime.

Keywords: Hydrogeological Conditions, Underground water Regime, Zmiinyi Island.
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